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SEZON TEATRALNY 1967/68 

MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 

zwróci!iśmy ;ię do p . Magdaleny Samozwaniec, znanej Lu
buszanom tal<:źe z odbywanych tu wieczorów autorskich, z 
prośbą o nadesłanie nam wypowiedzi dot. Jej siostry. A oto 
otrzymany tekst. 

MAGDALENA SAMOZWANIEC 

„BABA - DZIWO'' 

M aria Pawlikowska-Jasnorzewska jest jak gwiaz- , 
da, która zgasła , ale której promienie wciąż do

cierają na naszą planetę. Jej piękne poezje są dalej 
żywe i współczesne, czytelne i dla starszego i dla mło
dego pokolenia, radujące serce, duszę i... słuch (gdy 
się je słyszy dobrze recyto~ane) - jak utwory Cho
pina. 

Co to jest nieśmiertelność? Sława po śmierci. Inna 
nieśmiertelność nie została dotychczas stwierdzona. 
Niestety, owa sława nie jest stabilna. Ten lub ów z 
wielkich pisarzy lub poetów bywa jeszcze przez jakiś 
czas po śmierci wielbiony, czczony ·i stawiany na co
kole; raptem, jakiś inny wiatr powieje, jakiś znany 
krytyk napisze o jego dziełach, że są „drobnomiesz
czańskie", że jego twórczość już się przeżyła", że jego 
poezje nie trafiają do dzisiejszego czytelnika i oto 
sławny człowiek umiera po raz drugi, na· dłuższy okres 
czasu a czasem na zawsze„. Marię Pawlikowską-Ja
snorzewską nie tylko, że po jej śmierci nie uśmierca-



no po raz drugi, ale przeciwnie, wciąż wskrzesza się 
ją na nowo. Piszą o jej twórczości najwybitniejsze 
pióra naszych współczesnych krytyków i poetów, ana
lizując jej poetycki warsztat i przemiany, jakie w jej 
poezji zaszły z biegiem lat i wydarzeń. Młodzież uczy 
się jej wierszy na pamięć, a młode polonistki biorą 
za temat do swoich prac dyplomowych jej twórczość 
poetycką i sceniczną. 

„BABA-DZIWO" to sztuka, która tematycznie od
biega od innych utworów scenicznych Jasnorzewskiej, 
w których konflikty miłosne i małżeńskie oraz tak 
modna w przedwojennym okresie sprawa „świadome
go macierzyństwa", była zawsze na pierwszym planie. 
W „Babie Dziwo" myślą przewodnią jest walka z fa
szyzmem i ustrojem totalnym. Bo kimże jest owa 
„BABA", nazwana przez autorkę „Jej Macierzyńską 

PAMIĄTKI 

Niebieskie oczy, krągłe paciory, 
kąpane w niebie w dawne wieczory, 
leżą w komodzie, w starej szufladzie -
kurz na nie pada, wą.rstwą się kładzie ... 

Pocałowania, słodkie pieszczoty, 
pachnące jeszcze wonią tęsknoty, 
z dala od ludzi, z dala od zgiełku, 
na dnie szuflady więdną w pudełku. 

I nic już więcej, tylko dwie róże„ 
I jedno słowo złote i duże, 
zwinięte w papier leży w ukryciu -
może się przydać jeszcze raz w życiu.-
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Wysokością" i „Matką Ojczyzny", jak nie Hitlerem w 
spódnicy? Hitler, ten Napoleon „dla ubogich" widział 
w kobiecie przede wszystkim narzędzie do fabrykacji 
dzieci, do stwarzania przyszłego „armatniego mięsa". 
Podobnie i w sztuce Jasnorzewskiej Valida Vrana 
ogłasza przymusowy „pobór na dziewczęta", które w 
obowiązkowej, dwuletniej służbie z odkomenderowa
nymi w tym celu nieżonatymi młodymi wojskowymi, 
winny ożywić ruch demograficzny jej ojczyzny. Sto
suje ona do kobiet (których nienawidzi), germańskie 
hasła jeszcze z czasów Wilhelma II: „Kinder, Kirche, 
Kiiche" (Dzieci, Kościół, Kuchnia). Co prawda kościół 
mało ją obchodził, ale płodzenie dzieci i zajmowanie 
się kuchnią - oto postulaty, które „Matka Ojczyzny" 
nakazuje kobietom i które winny stanowić ich naj
świętszy obowiązek. 

Poetka nie doczekała się, aby prapremiera „Baby
-Dziwo" odbyła się w Warszawie, czego gorąco prag
nęła. Odbyła się ona w r. 1938 w Krakowie za dyrek
cji Karola Frycza. W tym miejscu oddajmy głos jej 
samej w jej uroczym i tak bardzo bezpośrednim 
liście do Frycza, zachowanym w archiwach Teatru im. 
J. Słowackiego. 

„Drogi i pod każdym względem najlepszy Panie Dy
rektorze! Niezmiernie mi Pan dogodził tą analizą tak 
trafną, tak pomocną, i nie ma Pan pojęcia jak jestem 
wzruszona Pańską współpracą myślową - czasu nie
żałującą. Jakiż to dowód niezbity sympatii dla tej 
sztuki, za co składam Panu dzięki najserdeczniejsze, 
stokrotne i b. dużo uczucia magazynuję dla cu
downego wyjątku, jakim Pan jest wśród ludzi. Tylu 
znajomych: Kaden, Zawistowski, Solski, Pomirowski 
etc ... czytali „Babę", ale nikt pomocnej cegiełki nie 
przyłożył. Zresztą, byłyby to na pewno „pustaki", tak 
jak rada Kadena, który wypalił podczas konferencji 
w T.K.K.T., że - jaka by to była komedia, gdyby po 
upojeniu się frazesami i odurzającymi bukietem, po
tem zaś szczerością, Valida wzięła woźnego lub kogo-

kolwick z obecnych mężczyzn i poszła z nim w wyraź
nie określonym celu do swoich apartamentów! Nie 
mogłam wyjść ze zdumienia i pytam Kadena: dlacze
go by to miało być dowcipne czy potrzebne. A w ogóle, 
co za brutalny pomysł! Na to Kaden z ironią - tylko 
wlaśnie po linii pani dotychczasowej twórczości". 

(Potem następuje wiele osobistych wycieczek w stosunku 
do warszawskich dyrektorów i krytyków, które ominiemy i 
znów oddaj my głos Poetce): 

„Naturalnie z największą radością oddam pierw
szeństwo teatrowi Pańskiemu, którego „Mrówki" (jej 
poprzednia komedia ironizująca ustrój totalny i nigdy 
w Warszawie nie grana - dopisek MS) będą mnie 
zawsze w zwątpieniu (tak częstym) pocieszały, czem 
mi w życiu więcej dały niż 100 spektakli w Warsza
wie: Pan rozumie to dobrze. Pozostały dla mnie zja
wiskiem nieomal mistycznym, jednym z najpiękniej
szych wspomnień życia, a czy Warszawa grała czy nie, 
nie boli mnie. Nawet lepiej, że nie; jeszcze by mi 
obrzydzili. „Baba-Dziwo" to jak gdyby dalszy ciąg 
„Mrówek". Wydam je razem w książce. 

Najserdeczniejsze pozdrowienia 
Lila - Marja" 

Niestety, owe dwie sztuki nigdy nie ukazały się w 
wydaniu książkowym, tak jak sobie Poetka tego ży
czyła. W ogóle oprócz jednej („Zalotnicy Niebiescy"') 
żadna z jej komedii nie została wydana. Dlaczego? Nie 
wiadomo. Zbiór jej utworów scenicznych od kilku lat 
leży w jednym z wydawnictw warszawskich. Wydało 
się wszystkie sztuki Witkacego, jak również Ludwika 
Morstina, a sztuki tej tak popularnej poetki „leżą", za
miast „iść'', iść we wszystkich polskich teatrach. Ostat-
nio Teatr Rozmaitości w Warszawie wystawił kome-
dię Jasnorzewskiej „Dowód Osobisty". Komedja ta 
wciąż wraca na scenę i obchodziła już ch'yba swój set-
ny spektakl. Ten „Dowód", to dowód jaskrawy, że ko
medie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wciąż nadają się 3 

·-----·-------- --

BABA WINNA 

„Baby winne" - powiadasz? Lecz to tajemnica, 
Słuchaj, to sekret: winne, lecz nie te 

KURZE ŁAPKI 

I już kurze łapki na skroni? 
Ach, czas jak gdacząca kura 
o zabłoconych pazurach 

w spódnicach ... 

przebiegł po białych płatkach okwitłej jabłoni! 

do grania i podobają się dzisiejszej publiczności. Nie 
„trącą myszką", ale tryskają cienkim dowcipem i zaw
sze trącają o jakiś problem społeczny. Nie są tylko 
„udziwnione'', w czym ostatnio tak się lubują dyrek
torzy stołecznych teatrów. Sztuki są „udziwnione'', ale 
społeczeństwo bardzo normalne i bawi ją bezwzględ
nie to samo, co bawiło i cieszyło publiczność przedwo
jenną. 

W słowach Poetki wyjętych z jej listu do dyr. 
Frycza, przebija wyraźna gorycz. Prapremiera sztuki 
w Warszawie zawsze autorów scenicznych tentowała 
najbardziej. Najlepiej nawet wystawiona sztuka w 
Krakowie, to jednak nie to, co sukces w Stolicy -
i pod tym względem nic się nie zmieniło. Krakowskie 
przedstawienie - jak podaje Alfred Woycicki, sekre
tarz Teatru im. J. Słowackiego - stało się dużym 
wydarzeniem artystycznym i politycznym. Jego anty
faszystowska wymowa, niespełna rok przed wybu
chem II wojny światowej, nabrała sensu tragicznego 
ostrzeżenia. 

Premiera krakowska „BABY-DZIWO'', na której 
miałam szczęście być wraz z moją genialną siostrą 



Marią Pawlikowską-Jasnorzewską była rzeczywiście 
wielkim wydarzeniem. Trzeba było widzieć Stanisła
wę Wysocką, odtwarzającą ową wszechmocną dykta
torkę; gdy tylko ukazała się na scende w wojskowym 
mundurze i wysokich oficerskich butach - widownia 
trzęsła się od oklasków. 
Duże powodzenie, jakie osiągnęła ta sztuka, w wiel-

kiej mierze było jej zasługą. Postać, którą stworzyła, 
budziła jednocześnie grozę i śmiech. Drugą central
ną postacią, która przyczyniła się do powodzenia „BA
BY-DZIWO" była adiutantka Dyktatorki, Baronowa 
Lelika Skwaczek, którą dowcipnie a zarazem wzrusza
jąco, odtworzyła znakomita, charakterystyczna Janina 
Wernicz. A w ogóle, to obsada krakowskiej premiery 
była niesłychanie wyrównana i na wysokim artystycz
nym poziomie. Jakżesz piękną i wymowną postać 
buntowniczki Petroniki Selen-Gondor, żony chwiejne-
go i zestrachanego Normana Gordona, stworzyła Ro
mana Pawłowska, która dziś swój duży talent aktor-
ski zaprzepaściła, nalewając cocktaile i whisky w jed
nym z londyńskich barów. 

Warszawa długo, bo prawie rok, ociągała się z wy
stawieniem „BABY-DZIWO", którą po krakowskim 
sukcesie nie wypadało jej nie zagrać. Nie wiadomo czy 
była to obawa przed hitleryzmem, obawa aby nie 
drażnić już wówczas grożącego nam faszystowskiego 
sąsiada, czy też jakaś przekora warszawskich dyrek
torów teatrów, którzy poprzednio tak źle ocenili tę 
sztukę? Dość na tym, że premiera warszawska „BABY
-DZIWO" odbyła się w Teatrze Małym, w przeddzień 
barbarzyńskiego nalotu na Stolicę. Już groza wisiała 
nad miastem, już słychać było jak gdyby szum skrzy
deł powietrznych Jeźdźców Apokalipsy. Spektakl od
był się przy zaciemnionej widowni, nielicznie wypeł
nionej publicznością. Rolę Dyktatorki zagrała również 
Stanisława Wysocka. 

daleko... Zmarła 9 lipca 1945 roku w Anglii, na ob
czyźnie. W jej pięknych„ i jakże wzruszających wier
szach przedśmiertnych wciąt przewija się motyw wiel
kiej tęsknoty za rodzinną „Kossakówką" i za Krako
wem, który potrafił jej twórczość tak w pełni ocenić. 
O Warszawie Poetka nie wspomina ani słowem ... War
szawa dzieliła się wówczas (tak samo zresztą, jak i te
raz) na Warszawę - i „Warszawkę". żeby pochlebiać 

, „Warszawce", która składała się z bogatych kupców 
i okolicznej szlachty, dyrektorzy stołecznych teatrów 
hołdowali łatwiznom i starali się wystawiać tylko 
takie sztuki, na które by „publiczka" chodziła. Ważna 
była przede wszystkim sprawa ka s y. Grywano więc, 
oprócz zawsze pewnego repertuatru klasycznego, lek
kie komedie i francuskie farsy. Z tak licznych sztuk 
Jasnorzewskiej wybierano więc tylko te najlżejsze, 
najłatwiejsze do wystawienia. Grano więc z niesłab
nącym powodzeniem jej „Powrót Mamy", „Niebieskich 
Zalotników", „Dowód Osobisty" i „Popielaty Welon". 

W Jaśnie się dowiaduję, że konwalia zawiera 
alkaloid: maialinę. 

Cóż za miła wiadomość. Maialina. I miłość 

musi zawierać w sobie ją, wziąwszy pod uwagę, 
że maialina w smaku jest podobno gorzka. 

Po dłuższej chwili wdychania zapachu kon
walii odsuwamy ją, gdyż otwiera nam się zbyt 
natarczywy raj. 

I miłość bywa dla tych samych powodów da
leko odsuwana. 

Była to ostatnia sztuka, którą oglądała na scenie 
autorka - poetka. Wojenny cyklon porwał ją i uniósł 4 

A to przez - maialinę. 

LWY W KLATCE 

Lwica senna i naga nie czuje więzienia, 

leżąc spogląda w oczy lwu, panu stworzenia. 

On się przybliża, cały w grzywie i w męskości, 

a jakaś pani patrzy - i płacze. Z zazdrości. 

Wyjątek wśród nich stanowił Arnold Szyfman, 
mądry i można rzec intelektualny byznesmen, który 
w roku 1924 pokusił się o zrobienie eksperymentu nie 
lada! Otóż postanowił on wystawić jedną po drugiej 
dwie komedie, dwóch debiutantek sceny - ale już 
znanych pisarek - Magdaleny Samozwaniec i Marii 
Pawlikowskiej, poetki. Szyfman nie spodziewając się 
niebywałego sukcesu „Malowanej Zony" naznaczył 
premierę drugiej siostrzyczki w dwa tygodnie po pre
mierze pierwszej. „Malowana żona" musiała więc 
przy codziennych kompletach opuścić scenę Teatru 
Małego, ustępując miejsca - „Szoferow1i Archibaldo
wi" Pawlikowskiej. Sukces „Malowanej Zony" zaw
dzięczała młoda debiutantka przede wszystkim dow
cipnej reżyserii takiego mistrza jak Zelwerowicz 
i wspaniałym aktorom (Mariusz Maszyński, Pancewi
czowa i inni) oraz ... dekoracjom, zrobionym według 
jej projektów. Wymyślił to „Zelwer". Postanowił bo
wiem, że do tak śmiesznej groteski powinny być i od
powiednie dekoracje. Niech więc autorka sama się 
nad nimi głowi. No i „wygłowiła". Równie nierealne 
i zabawne, jak dialogi, witane były przez publiczność, .5 

przy każdym odsłonięciu kurtyny, rzęsistymi oklaska
mi. A jeśli już dekoracje, to czemu i nie toaleta? Zaj
mowałam się wówczas malowaniem jedwabi syste
mem „batikowym". We własnoręcznie malowanej sza
cie ukazałam się więc na scenie, wywołana okrzyka
mi publiczności. 

Premiera drugiej siostry, „Szofer Archibald", została 
równie przychylnie i gorąco przyjęta przez publicz
ność i warszawskich krytyków teatralnych, których 
w tym okresie reprezentowały nazwiska nie byle jakie 
(w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, kiedy kry
tyki teatralne pisują młodzi dziennikarze i dziennikar
ki, zwykle o teatrze nie mający zielonego pojęcia). Pi
sywali więc: Lechoń, Boy-Żeleński, Makuszyński, 
Grzymała-Siedlecki, no i tak słynny już wówczas, 
poeta i felietonista Antoni Słonimski. Zachęcona tym 
powodzeniem Poetka postanowiła dalej pisywać sztu
ki teatralne. Jej wielki talent nie mieścił się w ramach 
poezji, potrzebował jeszcze pobocznego nurtu i cała 
jej ambicja pisarska, skoncentrowała się nie na pisa
niu wierszy, które przychodziły jej tak łatwo, jak sło
wikowi śpiew, ale właśnie na utworach teatralnych. 
Była zresztą po Gabryeli Zapolskiej jedyną w Polsce 
komediopisarką i sama się tym dziediiictwem szczy
ciła. Jakże więc ciężko przeżywała odmowę grania jej 
sztuk przez, niektórych warszawskich dyrektorów. 

Przytoczę w tym miejscu zabawną anegdotkę, obra
zującą mściwość zranionej w swojej ambicji autorki. 
Otóż, dyrektor Stefan Krzywoszewski, sam autor ko
mediowy, odesłał jej egzemplarz „E~ipskiej Pszenicy", 
granej już w Krakowie z dużym powodzeniem, radząc 
jej „po ojcowsku", aby jeszcze nad tą sztuką „popra
cowała". W jakiś niedługi czas później ukazała się w 
„Kurierze Warszawskim", następująca notatka: „Dnia, 
tego i tego, Dyr. Stefan Krzywoszewski uległ niemi
łemu wypadkowi: oto, gdy ułożył się do snu, stojący 
na jego stoliku nocnym syfon wystrzelił nagle ł od-



łamkami śzkła poranił go w głowę dotkliwie". Poetka 
wycięła ową wzmiankę i wkleiła ją do albumu, obok 
listu Krzywoszewskiego, z dopiskiem: „Dobrze ci tak 
stary durniu, to za „Egipską Pszenicę"! 

Warszawa, jak już wspomniałam, obawiała się 
wszelkich sztuk nowatorskich i eksperymentalnych, 
straszyło ją groźne i kosztowne w skutkach słowo „kla
pa". Na tym tle właśnie dyrektorzy stołecznych tea
trów wzbraniali się wystawiać sztuki, tak modnemu 
dzisiaj, Witkacemu. Grano niektóre z nich tylko na 
prowincji,' nad czym szalenie bolał. Jasnorzewską też 
złościło i bolało, że jej najlepszych sztuk teatralnych 
nigdy nie ujrzała publiczność warszawska. Myślę tu 
chociażby o jej fantastycznej komedii na temat przy
szłości pt. „Kochanek Sybilli Thompson", którą w r. 1931 
wystawił Teatr Krakowski. Akcja owej przedziwnej 
sztuki, miejscami tak · bardzo proroczej, dzieje się w 
jakimś fikcyjnym zachodnim kraju w pięćdziesiąt lat 
po roku 31-ym. Kraj ów okupowany jest przez żółtą 
rasę (modna w tych latach groza „żółtego niebezpie
czeństwa"). Zaskakujące są momenty tak modnych 
dzisiaj eksperymentów gerokaicznych; tylko, że w 
sztuce Pawlikowskiej odbywają się one sposobem ma
gicznym przez transfuzję sił witalnych z młodych girl
sów z corps de ballet na sześćdziesięciokilkuletnią sta
ruszkę, uwieńczone zresztą wielkim powodzeniem. 
Zblazowana i jak gdyby egzystencjalna młodzież, którą 
przedstawia autorka w owej sztuce, to wypisz wy
maluj - nasza dzisiejsza młodzież! Są tam nawet 
pierwsze loty c.złowieka na księżyc! Po wojnie, tę tak 
trudną do wystawiania i zrealizowania komedię, po
kusiła się wystawić w Teatrze Ziemi Radomskiej 
i Kieleckiej zdolna i ambitna reżyserka. Nie podołała 
jednak temu trudnemu zadaniu i sztuka po paru spek
taklach zniknęła z afisza. Ta prorocza pod wieloma 
względami sztuka, nie mogła mieć dzisiaj tej wymo
wy co trzydzieści kilka lat temu, wówczas, kiedy mło
dzież była normalna i sentymentalna a babciom ani 
się śniło o jakimś odmładzaniu, zaś o lotach człowie- fi 

ka na księżyc czytafo -sfę tylko w fantastycznej po
wieści Żuławskiego „Na srebrnym globie". 
Wracając jeszcze do „BABY-DZIWO'', to dyr. Bro

nisław Dąbrowski zapowiedział już rok temu wysta
wienie jej w Krakowie. Projekt ten realizuje wcześ
niej od niego ambitny Teatr Lubuski w Zielonej Gó
rze i jestem pewna, że wywiąże się z tego zadania, 
niełatwego zresztą, jak najlepiej - czego mu z całego 
serca życzę. 

MAGDALENA SAMOZWANIEC 

Wszystkie zamieszczone tu utwory pochodzą z dwu
tomowego wydania „Poezji" M. Pawlikowskiej-Jasno
rzewskiej. Zebrała · je Matylda Wiśniewska, a przed
mową zaopatrzył Adam Mauersberger. Wyd. „Czytel
nik", r. 1958. 
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MAGDALENA SAMO
ZW ANIĘC - urodztla 
się 26 Lipca 1899 roku w 
Krakowie, jako córka 
wybitnego malarza ba
talisty w ojctecha Kos
saka. Jest siostrą poetki 
lirycznej Marti Pawli-

kowsktej-Jasnorzew
sktej. Studia wyższe od
byta na Wydziale Ft!o
zoftcznym Uniwersytetu 
Jagtellonsktego. W licz
nych poaróżach zwtedzi
ta kraje batkańskte, 
Anglię, oantę, Niemcy 
t Wiochy, po wojnie 
zaś - HLtskt Wsct1óa, 
1'gtpt t Stany Zjedno
czone. 

Lebiutem literackim 
Magdaleny Samozwaniec 
byla napisana w 1922 ro
ku powieść „Na ustach 
grzechu" parodia 
modnych wówczas szmi
rowatych romansów z 
życia „wyższych sfer". 
Ten debiut byt jed

nocześnie jednym z jej największych sukcesów. N11.
stępnie ukazują się książki: „o dobrym mężu pięk
nej Ludwtkt", „Maleńkie karo karmtta mt żona", 
„Swiadome ojcostwo", „Wróg kobiet", „Pamiętnik mę
żatld", „Piękna pant t brzydki pan". Po wojnie wiel
kim powodzeniem cieszą się jej książki: „Blękttna 
krew ", „Tylko dla kobiet" t „Tylko dla mężczyzn", 
„Moja, wojna trzydziestoletnia" t ukoronowanie trium
fów autorskich - autobiograficzna książka „Marta 
t Magdalena", kapitalne ma!owtdlo obyczajowe z !at 
1900-1939. 

Magdalena Samozwaniec napisala również kilka 
sztuk teatralnych, m. in. wystawianą w Warszawie ko
medię „Hotel Be!!e vue". Popularny by! również jej 
cyk! drukowanych w Przekroju anegdot t wspomnień 
pt. „Wte Arturek?". 

W ostatnich latach ukazaiy się następujące jej po
wieści: „Czy pant mieszka sama", „Mlodość nie ra
dość" oraz zbiór felietonów „Pod siódmym niebem". 
Magdalena Samozwaniec jest również autorką szeregu 
siuchowtsk radiowych. 

JERZY ZIOMEK 

SZCZAWIOWE ŻONY I „BABA - DZIWO" 

N awet nie wiemy dobrze, kiedy się ur-0dziła - nie-
zwykła kobieta, utalentowana poetka, Maria 

Joanna Teresa Kossakówna, primo voto Bzowska, se
cundo - Pawlikowska, tertio - Jasnorzewska. Gdzieś 
tam pojawia się data 1893; wydawnictwo poważne, 
akademickie, „Słownik współczesnych pisarzy pol
skich" podaje: 20 listopada 1894, a potem prostuje: 
24 listopada 1891 w Krakowie. 
Można by się uprzeć i z pedanteriią archiwisty usta

lić zapis metrykalny. Wielkich ludzi nic nie uchroni 
przed nietaktem. Nawet nie można mówić o nietakcie 
wobec artystów, którzy przez sam akt twórczy po
wzięli decyzję o zacieśnieniu obszaru prywatnej in
tymności. Ale nie bądźmy pedantami. Zdaje się, że to 
poetka sama wprowadziła ciekawych w błąd, podając 
różne i nieścisłe daty. Jeśli tak, jeśli to był obronny 
gest bezradnej kobiecej dłoni, która zamazała zło
wróżbne cyfry, to gest ten więcej nam powie niż 
pedantyczne poszukiwanie archiwisty. 

7 Liryki Pawlikowskiej weszły w obieg języka, żyją 



w repertuarze uczuć i myśli trzech pokoleń, służą do 
nazywania nienazywalnego, są po to, aby nimi, przy 
ich pomocy nazywać i wyrażać. 

Od „Niebieskich migdałów", wydanych w roku 1922, 
do „Bagiennych niezapominajek", tomiku nie wyda
nego, bo zagubionego przez londyńskiego wydawcę , 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska formowała kształt 
liryki kobiecej, liryki erotycznej, liryki różowej magii, 
pocałunków, wachlarzy, profilów dam, jedwabiu, ba
letów, powojów. Te słowa-tematy, to zaledwie przy
pomnienie tytułów poetyckich tomów i ich klimatu, 
ale klimat wierszy bywa i klimatem historii. Jest rok 
1940 - tomik, który wychodzi w Londynie nazywa. 
się „Róża i lasy płonące". Zaczął się pożar świata , 
który wtargnął do pastelowego buduaru poetki. Róże 
w tym tytule pochodzą i z wazonu w krakowskim czy 
warszawskim mieszkaniu poetki, i z literackiej tra
dycji. 

Zapewne jest w tym pewna prawidłowość - oto w 
dramatach Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wcześniej 
niż w jej lirykach zjawia się widmo niepokoju przed 
płonącym światem. Liryk ma charakter momentalny, 
dramat stawia pytania, na które można odpowiedzieć 
konstruując losy człowieka, więcej - człowieka wo
bec człowieka. 
Napisała Pawlikowska tych dramatów kilkanaście. 

Nie wszystkie dobrze znamy, choć prawie wszystkie 
były wystawiane, niektóre wszakże tylko drukowane. 
Debiutowała na scenie komedią „Szofer Archibald" 
(1924), przyjętą ciepło przez krytykę, która w sztuce 
dostrzegła błahy ·wprawdzie, ale cenny i zręczny anty
importowy produkt zdolny zastąpić ograne, a nieraz 

Maria Pawlikowa-Jasnorze wska: BABA-DZIWO. Od 
lewe j: R . Jaśniewicz, Cz. Kord us, B. Jędraszak, K. HO· 
rodyński, statyści (2), J. Jankowska. 
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i słabsze francuskie farsy. Farsa nie hańbi, ale jakaż 
różnica między debiutem a dojrzałą komedią politycz
ną „Baba-Dziwo"! 

Anna wychodzi za mąż za Roberta. Umówili się, że 
małżeń~two będzie co się zowie nowoczesne: wspólny 
stół - a poza tym nic, to znaczy wolność. Robert w 
poślubny wieczór wychodzi z domu i prosi swego szo
fera Archibalda o zastępstwo w sypialni. Nie, nic 
brzydkiego, tylko żeby Arna słyszała ruch i kroki. 
Arna się nudzi, postanawia wyjść i prosi swą przyja
ciółkę Itę o zastępstwo w sypialni. Nie, nic brzydkie
go tylko żeby miał kto przez drzwi odpowiedzieć cicho 
dobranoc. Oczywiście Ita dobija się do sypialni, w 
której siedzi Archibald. Farsa jak farsa, ale nie tylko 
dla uświadomienia dystansu między rokiem 1924 i ro
kiem 1938 (prapremiera Baby-Dziwo) przywolujemy 
pierwsze powodzenie sceniczne . poetki. W „Szoferze 
Archibaldzie" jest wątek żartobliwy, który z czasem 
coraz silniej będzie się odzywał w lirykach tonem iro
nicznym i gorzkim, a w późnych dramatach skrysta
lizuje się w kształt dramatycznej obsesji. Wątkiem 
tym jest kompleks pieluszek, czy - poważniej . mówiąc 
- kompleks macierzyństwa jako społecznego obowiąz
ku. W „Szoferze Archibaldzie" ciotki oblegają Amę 
pouczeniami i marzeniami zapełniającymi sypialnię 
wrzaskiem przyszłych wnuków. To te same ciotki, 
które 

. .. nie były piękne, nie miały nic z wróżek. 
Były dzielne, szczawiowe, barchanowe żony. 
Nie miały złotych włosów, ani cienkich nóżek, 
Ani oczu złowrogich o rzęsach zdziwionych. 

Brały serio swe dzieci, kwiaty i owoce, 
Mężów trzymały krótko, perfum nie lubiły, 
Zasypiały spokojnie w księżycowe noce, 
Pełne kurzej tężyzny i jaglanej siły. 



W „Babie-Dziwo" obowiązek macierzyństwa zostanie 
awansowany do obowiązku państwowego. Smieszne 
ciotki zastąpi równie śmieszna i może pożałowania 
godna, ale groźna i niebezpieczna Valida, Matka Oj
czyzny, Jej Macierzyńska Wysokość, dyktator w spód
nicy. 

Za chwilę wrócimy do „Baby-Dziwo". Przedtem 
jednak trochę informacji o niektórych przynajmniej 
komediach Jasnorzewskiej, mniej znanych niż wiersze, 
nieraz zapomnianych lub czekających na ponowne od
nalezienie. Kraków w roku 1926 gra „Kochanka Sy
billi Thompson". Fragmenty „Braci sjamskich" dru
kuje w 1927 „Cyrulik Warszawski". „Egipską psze
nicę" reżyseruje w Teatrze Słowackiego w 1932 Józef 
Karbowski, potem odnajdujemy tę komedię w teatrach 
Łodzi, Grodna, Katowic i Warszawy. „Zalotnicy nie
biescy", sztuka ze środowiska lotników, znanego do
brze autorce przez małżeństwo z Jasnorzewskim, 
wchodzi na sceny:Teatru Małego w Warszawie (1933), 
Teatru Słowackiego w Krakowie (w rok później) i Tea
tru Nowego w Poznaniu. „Powrót mamy" (Teatr Nowy 
w Warszawie, 1935) pamiętają może słuchacze z adap
tacji radiowej w roku 1966. Wreszcie: „Dowód oso
bisty" (Teatr Nowy w Warszawie, 1936, a ostatnio 
Teatr Rozmaitości w Warszawie), „Mrówki" (Teatr 
Słowackiego, 1936), „Nagroda literacka" (Teatr Nowy 
w Warszawie, 1937), „Dewaluacja Klary" (Poznań 1939) 
i - rok przedtem, dokładnie 13 grudnia 1938 w Tea
trze Słowackiego w Krakowie w reżyserii Wacława 
Radulskiego: „Baba-Dziwo". 

Można by rzec, że Pawlikowska miała szczęście do 
teatru. Istotnie, większość sztuk przeszła przez pró15ę 
sceny, ale nie wszystkie. Dyrektorzy niechętni byli 
jej dramatopisarskiej zręczności. Są sztuki, które po
zostały w rękopisie lub zaginęły. Nie grany był „Re
zerwat", rzecz chyba warta uwagi - groteska o pol
skim dworku w Pieskiej Wólce zakupionym przez "IO 

Amerykanina Cornera pod warunkiem usunięcia 
wszelkich urządzeń higieniczno-cywilizacyjnych i ucha
rakteryzowania nabytku na polską (dziś by się rzekło: 
cepeliowską) egzotykę; Tadeusz, Zosia, klucznica Jed
wabisia, pisanki i siano pod obrusem, turoń, dożynki, 
dyngus i świerszcz w sypialni. Nie grany był „Skarb 
w płomieniach", nie grany i zagubiony podobno „Ko
niec świata", interesujący choćby dla osoby współ
autora: Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

Nazwisko to w pierwszej chwili dziwi przy na
zwisku autorki „Szofera Archibalda", sztuki - jak 
by powiedział Witkacy - bebechowatej. Mniej już 
dziwi przy nazwisku autorki „Baby-Dziwo". Bo gdyby 
tak położyć obok siebie „Archibalda" i „Babę" jako 
dwie anonimowe sztuki, to czybyśmy rozpoznali od 
razu to samo pióro? Rozpoznalibyśmy jedno: ten sam 
pulsujący nerw kobiecej wrażliwości. 

Liryki Pawlikowskiej budują model kobiecej mi
łości. „Baba-Dziwo" jest kalekim modelem świata, w 
którym miłość skazano na służbę społeczną. „Baba
-Dziwo" opisuje mechanizm funkcjonowania państwa 
dyktatury. Mechanizm! - I tu konflikt: miłości nie 
można ująć w żadne parametry techniki społecznej. 
Miłość u autorki „Pocałunków" nie potrzebuje uza
sadnienia, usprawiedliwienia czy sankcji moralnej. 
Odwrotnie - to miłość usprawiedliwia, uzasadnia, 
sankcjonuje. Nie jest ani niemoralna ani moralna, jest 
poniekąd ponad moralnością. Lub też: miłość ma włas
ną etykę. 

W owym wierszu o ciotkach szczawiowych znalazła 
się jeszcze jedna, inna ciotka: 

Jedynie ciocia Jola wiotka i pachnąca 
przypominała wróżkę i paryską lalkę. 
Chodziła w piórkach ptasich i tiulach ze słońca, 
całowała podnosząc gwiażdzistą woalkę. 
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Wkrótce ja jakieś wichry żałosne rozwiały 
Wśród wiosennych błyskawic i szumów ponurych„. 
Zgrzebne ciotki płakały - lecz nic nie wiedziały, 
Jaki był smak miłości i trutki na szczury. 

Nie znajdziemy ani zgrzebnych ciotek ani wiotkiej 
cioci Joli w „Babie-Dziwo". To nie jest adaptacja wła
snych erotyków na scenę. Valida nie jest barchanową 
ciotką, Petronika nie jest ciocią Jolą. Valida organi
zuje matriarchalne państwo, bo nie przeżyła żadnej 
wersji kobiecości - jej władza jest kompensacją 
kompleksu. Petronika jest kobietą piękną, kobietą 
~czoną, kobietą najbardziej kobiecą w tym, że nie po
siada cech wyjątkowych, egzotycznie kobiecych. Nie 
~est ani groźnym hic mulier, ani bezbronnym powo
Jem. 

A problem literatury kobiecej był modny w dwu
dziestoleciu. W kwietniu 1935 roku w sali Towarzy
stwa Higienicznego urządzono wieczór literacki na te
mat: „Miłość w twórczości współczesnych autorek 
polskich". Mówiono oczywiście i o Pawlikowskiej. Co
kolwiek mówiono, krzywdzono poetkę. Cała bowiem 
jej twórczość jest w swoisty sposób antyfeministyczna, 
jeśli pod słowem feminizm rozumieć ruch kobiecy, 
organizacje kobiece, wszelkie emancypantki i sufra
żystki o grubym głosie i w pochlapanych butach. Ter
min „~westia kobieca w literaturze" brzmi jak: 
„kwestia chłopska". „Walka o prawa kobiety" -
brzmi jak: „walka o prawa ludności upośledzonej". 
Tymczasem całe pisarstwo Jasnorzewskiej dąży do zli
k;vidowani~ „kwestii" kobiecej - jest twórczością ko
biety z kobiecą bohaterką liryczną, ale bez upokarza
jącego protekcjonizmu. 

. Zofia Starowieyska-Morstinowa wspomina, że w 
pierwotnej wersji komedii znanej nam pod tytułem 
„Baba-Dziwo" bohaterem planu politycznego był męż- "fi 

czyzna - dyktator. Podobno zmiany wprowadziła au
torka z namowy dyrekcji teatru. Znany jest list Pa
wlikowskiej do Karola Frycza, w którym czytamy: 
„Tylu znajomych (Kaden, Zawistowski, Solski Pomi
rowski etc.) czytało tę „Babę", ale nikt pomo~nej ce
giełki nie przyłożył ... Otóż wszystko z uznaniem i praw
dziwą przyjemnością zmieniam". Ten list datowany 
jest 18 stycznia 1938, a więc na parę miesięcy przed 
premierą. 

Skądkolwiek wzięła się dyktatorka zamiast dykta
tora, zmiana ta była najszczęśliwszym pociągnięciem 
pióra. Dyktator, który by mówH: „z miłością kuchcić" 
(mit Liebe kochen), byłby tylko aluzją. Pomysł femi
nistycznego państwa tworzy nonsens groteski, non
sens, który demaskuje. I zarazem stawia diagnozę: to 
już nie aluzja do konkretnych wydarzeń w Europie 
(ambasada niemiecka i tak protestowała), ale podpa
trywanie praw rządzących totalistyczną automatyza
cją państwa. Absurd tej obłędnej antyutopii jest obro
ną zdrowego rozsądku. Reductio ad absurdum - jest 
metodą dowodzenia matematycznego. 

Swiat przed burzą objawił się w latach trzydzie
stych autorce intymnych erotyków w grozie i śmiesz
ności zarazem. Poetka jak najbardziej osobistych 
wzruszeń stanęła przerażona na widok organizowa
nych wzruszeń zbi.orowych. Kolumna maszerujących 
ludzi nie jest sumą „istnień poszczególnych", jest nową 
jakością, jakością zdehumanizowaną. 

Zapolska mogła znaleźć i zdemaskować swoją Dul
ską w lwowskiej czy krakowskiej kamienicy. Ciotki 
- szczawiowe żony, odwiedzały poetkę lub jej boha
terkę w saloniku, którego adres był prawdopodobny. 
W latach trzydziestych nie charaktery były groźne, 
lecz mity. Valida jest mitem. Valida jest panią Dulską 
epoki totalizmu . 

JERZY ZIOMEK 
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Zbigniew Bednarowicz „B AB A - DZ I W O" Projekt dekoracji 

„BABA-DZIWO" : Zbigniew szpecht i Danuta Ambroź 

PRZED 90 LATY URODZIŁ SIĘ ALEK
SANDER ZELWEROWICZ, ZNAKOMITY 
AKTOR I REŻYSER, SWIETNY PEDA
GOG, ZMARŁ 17 CZERWCA 1955 ROKU, 

„BABA - DZIWO" W ROKU 1939 

Wrzesień 1939 roku otwiera w życiu Aleksandra 
Zelwerowicza nowy okres, Okres niezwykły. 

Jako dyrektor teatrów Narodowego i Nowego w 
Warszawie rozpoczyna Zelwerowicz pracę przy placu 
Teatralnym. Pierwsze dni wrześniowe upłynęły pra
wie normalnie. Rozpoczęto próby „Dam i huzarów", 
obsadzonych nie zmobilizowanymi aktorami. Odbyła 
się premiera antytotalistycznej komedii Marii Pawli
kowskiej-Jasnorzewskiej „Baba-dziwo", W przedsta
wieniu tym brała udział Stanisława Wysocka. Nie 
przypuszczano wtedy, że wielka tragiczka, która w 
tych latach święciła swój wielki renesans aktorski, 
zarówno w wielkich rolach tragicznych, jak i kome
diowych, nie przeżyje wojny, że będzie to już jej rola 
ostatnia. Nie przeczuwano także, że Boy, który su
miennie przybył na premierę mimo wojennych wyda
rzeń, napisze z tej sztuki ostatnią swoją recenzj.ę war
szawską, 

„Baba-dziwo" miała po premierze tylko trzy przed
stawienia. Zaczęło się regularne oblężenie miasta, 
o pracy teatru mowy być nie mogło, Zelwerowicz, 
wierzący niezachwianie w klęskę hitleryzmu, pozostał 
wraz z gronem aktorów i maszynistów w gmachu 
Teatru Narodowego ... 

(fragm. książki Jerzego Macierakowskiego 
i Wojciecha Natansona pt. „ALEKSAN
DER ZELWEROWICZ", PIW, 1957 r.) 



NASZE SYLWETKI 

MARIA STRASZEWSKA 

K to/wLwiek wejdzie do pomieszczeń klubu pra
cowniczego w teatrze, z zainteresowaniem 

spogląda na rozwieszone tam obrazy i dyplomy. 
To festiwalowe trofea. M. in. za „Człowieka 
z budki suflera" T. Rittnera i „Niepokój przed 
podróżą" J. Broszkiewicza. Inscenizowala je Ma
ria Straszewska, która w latach 1958-1963 byla 
stałym reżyserem naszego teatru. Widzowie pa
miętają też pewnie inne Jej spektakle: „Jonasz 
i blazen", „Porwanie Sabinek", „Lato'', „Para
dy'', „Fiesco", „Wieczór Trzech Króli", „Powrót 
Adama", „Zywot Józefa", „Wesoły wspólnik", 
„Przedziwny kochanek", „Swit, dzień i noc", 
„Pokusa" oraz części artystyczne różnych uro
czystości, montaże itd. 

Ogółem 15 premier w tym teatrze, a 80 w ogó
le (łącznie z „Babą-Dziwo" i prapremierą „Zem
sty" A. Fredry w języku francuskim na scenie 
brukselskiego „Theatre Moliere"). 

A kiedy to zaczęly się te alianse z Teatrem? 
W roku 1945 w Katowicach; najpierw zespoly 
amatorskie, później studia w Lodzi i w Pań
stwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warsza
wie pod kierunkiem Leona Schillera. Po ich u
·,ończeniu w r. 1952 engagement do Szczecina, 
debiut „Fantazym" i dalsze losy to Teatr Nowy 
(dyr. K. Dejmek) w Lodzi, później kierownictwo 
artystyczne w Jeleniej Górze, Lublin, wreszcie 
Wrocław. Często gościnna reżyseria w Poznaniu, 
ostatnio i w TV. 
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Do najmilej przez 
p. Marię wspomina
nych premier, poza 
zielonogórskimi oczy
wiście!, należą m. in. 
„Pierścień wielkiej 
damy" Norwida i 
„Popioly" Zeromskie
go. 

A jak przedstawia
ją się upodobania re-
żyserskie? Rittner, 
autorzy francuscy, 
sztuki o zacięciu ko-
mediowym, sztuki 
kameralne dające 
okazję do bliższej, 
precyzyjniejszej pra
cy z aktorem (wiemy 
coś o tym, jak wielu 
aktorów wiele Jej 
zawdzięcza ... ). Zresz
tą upodobania nieraz 
się zmieniają, nie
raz kształtują je po prostu - obiektywnie okoliczności 
teatralne. Chciałaby móc reżyserować „Papierowego 
kochanka" Szaniawskiego, zawsze też chętnie polskie 
sztuki wspólczesne i jeszcze, i jeszcze ... 

Cóż, Mme Straszewska pelna jest energii, twórczego 
niepokoju i ... charakterystycznego esprit. Poza reżyse
rią zajmuje się też przekładami z francuskiego (Ver
nouille, Camus i in.) i aktywnie uczestniczy w dzialal
ności Towarzystwa Higieny Psychicznej. Co jeszcze? 
Nadmiar papierosów „Syrena" na co dzień 'i ... brak 
wlasnej, co najmniej „Syrenki" od święta. A więc -
d Za votre salut, Madame! 

NASZE PREllllERJ/ 

„M 

'-'uliusz 
Słowacki 

I ND OWE" 

(21. X. 1967) 

Od lewej: Mindowe - Zbigniew Szpecht, 
Aldona - Eleonora Sowińska, Rogne
da - Irena Smurawska. 



Od lewej: Hejdenrlch - Cyryl Przybył, 
Herman - Hilary Kurpanik, Dowmunt 
- Zdzisław Grudzień, Lutuwer - Stanl· 
sław Cynarski, Rogneda - Irena Smu
rawska, Mindowe - Zbigniew Szpecht, 
Trojnat - Andrzej Tyralewski. 

Z NASZEJ K RO N I K I 
W październiku i listopadzie przedsta

wienia „Dyplomaty" S. Aloszyna uświet
niały szereg akademii, organizowanych 
przez poszczególne zakłady pracy dla 
uczczenia 50 rocznicy Rewolucji Paździer· 
nikowej. Po spektaklu „Dyplomaty" w 
Swiebodzinie (9. u. br.) odbylo się w 
tamtejszym POK spotkanie aktorów z 
nauczycielami. 

Scena Lalkowa dała 28. 10. 1967 r. pre
mierę sztuki „Przyjaciel czy wróg" ra
dzieckich autorów w. Andrijewicza i S. 
Prokofiewa w przekładzie Alfreda Ryl
-Kristianowskiego. Utwór propaguje 
czystość i higienę; z tej okazji rozpisa
no wśród dziatwy konkurs na najcie
kawszy rysunek o tej tematyce. Sztukę 

reżyserowal Jan Potiszil w scenografii 
Kazimierza Sa.mo!yka. 

w następnym „zeszycie Teatralnym" 
(4/94), przygotowywanym z okazji pre
miery „Pana Jowialskiego" A. Fredry, 

znaleźć będzie można m. in. r ecenzj e; 
Boy•a z przedstawienia „Pana Jowial
skiego" na scenie Teatru Narodowego w 
r. 1933, fragmenty wspomnień o Aleksan
drze Fredrze, wykaz sztuk tego autora, 
granych dotychczas w naszym teatrze 
i inne. 

Na zaproszenie Wojewódzkiej Dyrekcji 
PUPiK „Ruch" - Zarząd Kola SPATiF' 
zorganizował w listopadzie zespół Teatru 
przy Stoliku „FALA'', który wystąpił w 
kilku wiejskich klubach „Ruchu" (Ciga
cice - pow. Sulechów, Sękowice k. Gu
bina, Stołuń - pow. Międzyrzecz, Ja
strzębnik - pow. Gorzów, Żukowice -
pow. Głogów). Publiczność mogla zapo
znać się z nast. jednoaktówkami: „Ten 
trzeci" i „Upalny dzień" J. Wasylkow
skiego oraz „Forteca" A. Barańskiego. 

Wykonawcami byli: B. Fafińska, z. Do
brzańska, R. Bucholc, Z. Giżejewski, Z. 
Grudzień, W. Kwasieborski i H. Kurpa
nik. 

W listopadzie aktor W. Kwasie borski 
recytował wiersze współczesnych poetów 
radzieckich m. in. w Klubie Rolnika we 
wsi Brenno w pow. wschowskim, a 13. 
11. 1967 r. z. Giżejewski spotkał się z 

publicznością w Klubie Rolnika w Po
trzebowie (pow. Wschowa) oraz z nau
czycielami i młodzieżą szkolną we wscho
wskim POK. Natomiast II. Kurpanik i 
J. Nowak recytowali wiersze współczes
nych poetów radzieckich na Zamku w 
Kożuchowie i. w Cybince. 

z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, po
wołano do istnienia tzw. Teatrzyk Adap
tacji, którego uczestnikami są studenci 
WSI i SN oraz licealiści. w programie 
działalności przewiduje się zarówno za
jęcia praktyczne, mające na celu r ea li
zaję amatorskich spektakli, Jak i wy
kłady i seminaria z litera tury drama
tycznej, historii teatru, kultury żywego 
słowa itp. Z Teatrzykiem współpracują 
ściśle Z. Giżejewski, R. Jaśniewicz i inni., 

w piątek 17. 11. 67 r. odbyła się w Klu
bie Dziennikarza impreza literacka, na 
którą złożyły się teksty Błoka, Babla, Ma
jakowskiego i Reeda, wybrane przez 
Zdzisława Morawskiego. Wykonawcami 
byli: B. Fafińska, K. Horodyńska, H. 
Kurpanik, z. Szpacht i L. Sadzikowski, 
który całość przygotował. 
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