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17RUCHA, wiotka, delikatna jak gałązka dym jej przejawie. Tłumaczy wszystkie po- / ~ 
"'- mimozy - Maria Pawlikowska-Jasno- stępki kobiet najwyższą potrzebą szczęścia, l~ !) 

rzewska, córka i wnuczka malarzy, Wojcie- potrzebą bliskości drugiego człowieka, bez {[) ~ '_ l 
cha i Juliusza Kossaków, jest zupełnie od- którego życie staje się puste, jałowe. Posta- ~ 
rębnym zjawiskiem w naszej literaturze, w cie kobiet we wszystkich ośmiu sztukac ~ L-.._, 

naszej poezji. scenicznych Pawlikowskiej wołają o szc -~/ ~; 
ście, wyciągają ręce w ciemności, wzywając U{A:) 

Skarżył się kiedyś Boy-Żeleński, że poezja boginię miłości, by przybyła i rozjaśniła s a- v 
Polska W PI·zec1·w1·en' stwie do poez3"i włos-

rość ich dni i nocy. Tak samo kobiety w J j ---~ kiej, francuskiej czy nawet niemieckiej nie 
„Powrocie mamy" pragną jedynie miłoś ·. 

odbija nigdy gorącej, zmysłowej miłości. 
A mężczyźni - zazwyczaj zawodzą. Ale 

że wrzący jak lawa monolog miłości Gusta- dla nich znajduje autorka wyrozumiały uś-
wa w Trzeciej Części „Dziadów" pozostaje 

miech, bo - mimo ich wad, są przecież oni niepowtarzalnym fenomenem naszej twór-
naj potrzebniej si w życiu każdej kobiety. 

czości poetyckiej. Ten gejzer uczucia, wy-
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, ta cieznanie szaleńczej, obłędnej miłości, nie odez-

plarniana roślina, mogąca istnieć i rozwijać 
wał s1· ę 3·uż w następnych pokoleniach, któ-

się tylko w słońcu uczucia, w cieple ludzkiej re poprzestawały na ukazywaniu romantycz-
dobroci, przeżyła ciężko gwałt wojny i wynych uczuć. Aż tu pojawia się poetka naj-
darcie jej z rodzinnej ziemi. Tutaj jednak 

wyższego lotu, Maria Pawlikowska-Jasno-
na obczyźnie wzbogaciła się paleta jej twórrzewska, która warzy wywar miłosny z 
czości. Poetka wpatrzona dotąd w blaski żychmur, z lotu ptaków i z szaleństwa zmy-
cia, spojrzała również w otchłanie śmierci. 

słów; tworzy jakby kobierzec z wzorzystych 
Liryka jej nabrzmiała nowym nurtem meslów, hafty z magicznych zaklęć i przywo-
tafizyki. Chciała przeniknąć grozą wojny, 

łuj e magią poezji boginię Afrodytę na czczą 
znaleźć jakieś \vytłumaczenie krwawych za

polską ziemię. Sama jest wpatrzona w prze-
pasów. I tu właśnie odezwał się najbardziej 

szłość, w przemijanie, licząca zmarszczki na 
twarzach prababek, i na własnej, ale tęskni osobisty ton tęsknoty za utraconym domem, 

za daleką ojczyzną. „Leżysz Polsko, pod mo
wciąż wraz ze wszystkimi kobietami, któ-

h · · ł ł tk t , ją poduszką, jak w dzieciństwie ukochana ryc zyc1e up ynę o w smu u, w samo nos-
ci, i tymi które zwycięsko wchodzą w świat książka - pisała. - Pragnę czytać całą 

duszą . .. a tam już słowik na Bielanach za- za miłosnym upojeniem. Jak Safona, jej 
l b. tk . . 6 , . kląskał ... " Poetka migotliwych blasków u u 10na poe a, a moze i wz r, sp1ewa 

ustawicznie jeden jedyny hymn na cześć słońca, zmarła w zadeszczonym, sadzami 
miłości, na cześć radości zmysłów, tworzy kominów fabrycznych pokrytym Manche-
swoj ą własną „Pieśń nad pieśniami". sterze i tam została pochowana. Daleko od 

swego „całego w błyszczących liściach" Kra-
Ta najsubtelniejsza poetka kobiecości, au- kowa, daleko od rodzinnego domu, od „Kos-

torka wierszy, z których każdy jest właści- sakówki" domu o skrzypiących podłogach, 
wie miłosnym wyznaniem, poetka - par pełnego biedermajerowskich mebli i rodzin-
excellence liryczna, znalazła w sobie we- nych portretów. 
wnętrzny przymus pisania sztuk scenicznych, Niech ta jej komedia pełna uśmiechu i 
ukazywania postaci kobiecych w świetle ciepła, jedna z pierwszych, które napisała, 
scenicznej rampy. Jest ona w tym dziale będzie przypomnieniem znakomitej polskiej 
twórczości jakby odwrotnością Gabrieli Za- poetki. Niech będzie wiązanką pachnących, 
polskiej. W miejsce jej satyrycznego, dra- kolorowych kwiatów, rzuconych na jej sa-
pieżnego spojrzenia, daje uśmiech zrozumie- motny grób. 

nia i współczucia. Broni kobiecości w, ~~-jv . . . J I „·" ~ ) Il I'), I • .Jb e~ .A~K~ ~ 
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POLSKI ZASP 
Sezon 1975/76 30 rok działalności 

Kierownik artystyczny: LEOPOLD KIELANOWSKI 

. J Niedziela 25 kwietnia 1976 r. 
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MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 

POWRÓT MAMY 
KOMEDIA W TRZECH AKTACH 

Adrian Rembert, senior -

Maria Rembertowa - - - -

Adrian Rembert, junior 

Beata Rembertówna -

Diana Castor 

Edward Głaszcz 

WITOLD SCHFJBAL 

MARYNA BUCHWALDOWA 
ULA KOWALSKA 

STANISŁAW ADAMSKI 

MALGORZA TA PRAGLOWSKA 

- - LEN A HARRISON 

- - JERZY PLACZEK 

- Rzecz dzieje się w Krakowie, przed wojną -

Oprawa sceniczna: Organizacja: 
JAN SMOSARSKI OLGA LISIEWICZOW A 

Reżyseria: 

LEOPOLD KIELANOWSKI 

Kwitnąć chciałyby wszystkie! 
Walczą zavamiętale 
O miejs~e słodki udział 
W majowym szale! 

Lecz miejsca - zawsze mało! 
Więc jedne - kobietami, 
A te, co nie zdołały, 
Zakwitają różami ... 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 

Sztuki M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

„Kochanek Sybilli Thompson" 
„Dowód osobisty" 
„Powrót Mamy" 
„Egipska pszenica" 

„Zalotnicy niebiescy" 
„Dewaluacja Klary'' 
„Mrówki" 
„Baba - Dziwo" 



1Na walnym zjeździe ogłoszono nazwiska dwojga !laureatów nagrody teatralnej ZASP im Wacława Modrzeń· 

skiego i Janiny Sempolińskiej-Modrzeńskiej. Jury złożone z Lidii Ciolkoszowej, Bronisława Przyłuskiego oraz 
przezydium ZASP (O. Lisiewiczowa, A. Bożyński, W. Rapacki} przyznało nagrody Marianowi Gamskiemu 

i Wioli Holi 

ZASP uczcił SO.fecie rocznicy sm1erci Stefana Żeromskiego wystawieniem 
jego sztuki „Uciekła mi przepióreczka" 

Na zdjęciu: M. Gamski, W. Hola, W. Szejbal, M. Arczyńska, R. Ratschka, 
B. Yourievski , R. Placzek, B. Kucharek. Brak na zdjęciu A. Rożyńskiego 

i A. Kamińskiego 

Viola Hola 

Marian Gamski 

Walny zjezd ZAZP nadal godność członka zasłużonego Jadwidze 
Domańskiej, obecnej na zjeździe 

Redakcja programów O. Lisiewiczowa Zdjęcia: W. Bednarski 


