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Twórczość Marii Pawlikowskiej
-Jasnorzewskiej rozkwitła na przestrzeni 
ćwierćwiecza nad podziw bujnie, 
rozebrzmiała pełnym akordem ludzkiej 
:radości życia, ludzkiego bólu i wreszcie 
niemocy. Pozostanie świadectwem swojej 
epoki, bogatym w jej detale, nasyconym 
głęboką i różnorodną treścią humanistyczną. 

Dzieciństwo i młodość poetki związane są 
z Krakowem. Tam się urodziła w końcu 
ubiegłego wieku [24 listopada 1891 roku]. 
Tam się kształciła i, jako nieodrodna córka 
Wojciecha Kossaka, uczęszczała do Akademii 
Sztuk Pięknych. Od zarani.a młodości 
interesowały ją nauki przyrodnicze, 
w szczególności botanika i zoologia, 
a jednocześnie poezja. Wiersze zaczęła pisać 
jako mała dziewczynka, co w konsekwencji 
doprowadziło do skrystalizowania się jej 

głównego nurtu twórczego w życiu -
literatury. Od młodych lat wiele podróżowała 
po Europie. Trzykrotnie zamężna. Laureatka 
nagrody Związku Literatów w 1935 roku, 
odznaczona też Złotym Wawrzynem Polskiej 
Akademii Literatury. 

Udręczona wojną, tęsknotą i chorobą, 
zmarła w sile wieku i możliwości twórczych 
dnia 9 lipca 1945 roku w Mannchesterze -
i tam z dala od ojczyzny pochowana. Dzieło 
jej pozostało raczej jeszcze zjawiskiem 
aniżeli zdefiniowanym dorobkiem. Sprawił to 
wybuch drugiej wojny światowej oraz 
izolacja lat okupacji, a więc fakty 
o charakterze gwałtownym i okrutnym, 
zmuszające społeczeństwo do skupienia się 
na walce o podstawy swego istnienia. Tuż po 
zakończeniu wojny śmierć poetki nie była 
w stanie wzniecić zainteresowani:a 
odpowiadającego randze jej twórczości. 
Potrzeba około niemal dziesięciu ktt, aby 
powrócono do rozwiązań i ocen całej jej 
spuścizny. Składa się n:a nią kilkanaście 
tomików wierszy, sztuki teatralne z okresu 
międzywojennego; trzy zbiorki poezji 
i szkiców poetyckich - z których jeden 
ukazał się pośmiertnie - wydane na 
emigracji, poza tym utwory rozsiane po 
czasopismach, a nie włączone przez autorkę 
do tomików, oraz juwenilia. 

Maria Pawlikowsk:a-Jasnorzewska, córka 
cenionego nawet na dworach cesarskich 
batalisty i portrecisty, po którym 
odziedziczyła ogromną pracowitość, spędziła 

lata dziecinne, młodość, a także całe okresy 
już jako mężatka w tak zwanej 
„Kossakówce", willi stojącej na krańcach 
(dziś w śródmieściu) Krakowa. Budynek 
z dwiema pracowniami malarskimi, ogród 
z furtką na Błonia, pobliska Wisła 
i dominujący nad nią Wawel, starożytne, 
zabytkowe miasto i ciała ziemia krakowska -
wszystko aż po Tatry odcisnęło się, podobnie 
jak później Bałtyk, w sposób nieodwracalny 
w wyobraźni i w sferze uczuć przyszłej 
poetki. Dobitnym potwierdzeniem tego są 
liczne utwory i wypowiedzi z ostatnich 
dziesięciu lat życia, czy to będzie Strach na 
Kossakówce (1935), czy też pisane już 
w Anglii Światło w ciemnościach ... , Wiersze 
o Krakowie, Fatamorgany, Treny wiślane 
i wiele innych. 



• 
• • 

W pamiętnym wrześniu 1939 roku Maria 
Pa w likowska-Jiasnorzewska towarzysząc 
mężowi znalazła się za granicą - w Rumunii, 
a następnie we Francji. Wyjazd jej z kraju 
uzasadniał też fakt wystawienia na krótko 
przed wojną sztuki Baba-dziwo. W związku 
z premierą w teatrze krakowskim ambasada 
niemiecka wniosła protest do naszego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W roku 
1935 ogłoszony też był w tomiku Balet 
powojów antyhitlerowski wiersz Enthauptet! 

Po upadku Francji nastąpił drugi tragiczny 
akt - ewakuacja do Anglii. Klęska za klęską 
i nieobliczalne tego konsekwencje miały 
odtąd bez reszty wypełniać twórczość 
emigrantki. Zdobycze formalne zostały jakby 
poniechane, ustępując miejsca 
wstrząsającemu dramatyzmowi przeżyć. 
Wszystko, co pisała, staje się teraz 
świadectwem dziejów jej polskiego serca 
i umysłu w czasie drugiej wojny światowej. 

Ze Wstępu do tomu: 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Wiersze, 
Warszawa 1971 

Baba-Dziwo, Teatr im. Słowackiego w Krakowie, 1938 
reż. W. Radulski 



BABA-DZIWO 
w opiniach krytyków 

Prapremiera „Ea by-Dziwo" odb"l;ła się w 
grudniu 1938 roku w Teatrze im. Słouackiego 
w Krakowie z udziałem m.in. Stanisławy Wy
sockiej jako Validy Vrany i Kazim ierz,a Op2-
Iińskiego jako Muka Kormora. Rolę Halimu 
grała Hanna Bielska, która obecnie, po trzy
dziestu latach, gr,a M,ariatę na s::: enie Teatru 
Komedia. ówczesne przedstawienie było zna
czącym wydarzeniem, zarówno artystycznym 
jak i politycznym, gdyż miało miejsce na 
krótko przed wybuchem drugiej wojny świa
towej, a satyryczna sztuka wymierzona prze
ciwko faszyzmowi „dała wyraz - jak pisał 
Sinko - przerażeniu wobec przyszłaś ~i" 
i wobec „totalizmów współczesnych". 

Oto kilka cytatów z popremierowych re
cenzji opublikowanych jeszcze w grudniu 
1938 roku, które podajemy za „Dialogiem" 
1966 nr 10: 

STANISŁAW WITOLD BALICKI 

Baba-Dziwo jest bardzo przejrzystą satyrą 
na totalizm, na jego średniowieczne metody 
rządzenia i tyranizowania psychik ludzkich. 
Nierealną krainą Prawii rządzi dyktatorka 
Valida Vrana. Stara panna i brzydka. Zbun
tować się przeciwko niej ma odwagę jedynie 
młoda i piękna mężatka, uczona. Konflikt 
jednostki z tyranią dyktatury społecznej ob
jawia się jednak tylko w utarczkach słow
nych. Wprawdzie jednostka zwycięża tyftanię 
dyktatury, ale zwycięża ją symbolicznym 
rekwizytem, a nie realnym czynem. W za
kończeniu trzyaktowego utworu otrzymuje
my dopiero właściwą ekspozycję. Okazuje się 
bowiem, że przyczyną tyranii dyktatorki był 
jej uraz psychiczny na tle niezaspokojonego 
seksu. Autarkia w ten sposób stwierdza, że 
dyktatorzy nie są ludźmi normalnymi. 

Utwór Jasnorzewskiej, jak niemal wszy
stkie dotychczasowe jej sztuki, imponuje 
śmiałością i oryginalnością, społecznym cię
żarem gatunkowym, jaki tak rzadko docho
dzi do głosu w twórczości naszych dramato
pisarzy. 

•' 

Publiczność spmgniona sztuk, poruszają
cych zagadnienia współczesności, przyjęła 
utwór Jasnorzewskiej gorąco, żywo go okla
skiwała i wywoływała autorkę, niestety, bez
skutecznie. 

„TEMPO DNIA", 1938 N R 346 

ZDZISŁAW JACHIMECKI 

Maria Jasnorzewska-Pawlikowska jest 
zdecydowaną przeciwniczką mrowiska, w 
którym ginie wszelka indywidualność pod 
ciężarem wspólnego interesu milionów ideal
nie do siebie upodobnionych istot. Królową 
swoich mrówek przebrała teraz w paradny 
mundur kobiety-dyrektora w fantastycznym 
państwie Prawii, obdarzyła ją godnością 
„macierzyńskiej wysokości potężnej wład
czyni matki ludu" Validy. Rewolucja wynio
sła ją na tę wysokość, z nizin proletariackie
go pochodzenia. 

Niewątpliwa śmiałość i oryginalność kon
cepcji Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej polega 
na przeistoczeniu narzucających się ze współ
czesnej rzeczywistości europejskiej przykła
dów, aż do tego stopnia karykaturalności, ja
ki przedstawiaćby mogła okropnie brzydka 
stara kobieta w roli najbardziej autokratycz
nego dyrektora-despoty-sadysty. 

Publiczność krakowska dobrze orientowła 
się w tendencjach satyry Jasnorzewskiej-Pa
wlikowskiej, żywo reagowała ma każdą za
trutą strzałę jej sardonicznego dowcipu 
i częstymi oklaskami podkreślała zgodność 
poglądów z aforyzmami autorki. 

„ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY", 1938 NR 349 

Baba-Dziwo, Teatr im. Słowackiego w Krakowie, 1968 
reż. L. Zamkow 
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M. K. (MAKSYMILIAN KANFER) 

Polityka międzynarodowa, która nakazuje 
tysiące względów dla potężnych dyktatorów, 
mobilizuje przede wszystkim czujną cenzurę , 

która bada troskliwie k.ażde słowo . Wyobra
żam sobie trudności, z jakimi borykać się 

musiała p. J•asnorzewska, pisząc, a potem wy
stawiając swoją ostatnią tragikomedię. Aż do 
ostatniej chwili tekst na pewno nie był usta
lony, na pewno zmuszano ją do rozmaitych 
tłumików, chociiaż autorka przezorhie ucie
kła się do doskonałego tryku, czyniąc kobie
tę bohaterką swej tragikomedii. Wodzami są 
dotychczas tylko mężczyźni, a kobieta w pań
stwach rządzonych właśnie przez wodzów ze
pchnięta została do kuchni i do roli maszyny 
rodzącej dzieci. Ż,aden dyktator więc się nie 
obrazi, gdy się dowie, że na deskach scen pol
skich występuje nie „ojciec narodu", lecz 
„matka". Dyktatorzy nie mają humoru, dla
tego satyra jest w państwach dyktatorskich 
na indeksie, ale gdyby mieli humor, serdecz
nie by się ubawili samym konceptem. 

„ NOWY DZIENNIK" , 1938 NR 3~3 

TADEUSZ SINKO 

Mimo tak obficie użytych barw antitotali
stycznych (przyjmowanych oklaskami przez 
publiczność) Baba-Dziwo nie jest satyrą poli
tyczną w rodzaju Genewy B. G. Shawa, który 
przed trybunał Ligi Narodów wprowadził 

przejrzyste figury w·łocha Bomtardona, 
Niemoa Battlera i in., lecz jeszcze jednym 
protestem przeciw ingerencji państwa w 
sprawy rodzinne, zwłaszcza małżeńskie. Pro
test ten przeprowadziła jednak autorka w 
sposób, z którego by był dumny sam Shaw, 
nie mówiąc już o Jarrym, autorze Króla 
Ubu, którego miiary dorasta Baba-Dziwo. By 
zaś nie szukać porównań za granicą, wystar
czy dodać, że zwłaszcza trzeci akt obfituje 
w pomysły i powiedzenia godne St. I. Witkie
wicza. Szeroka publiczność dostrzeże łatwiej 
nowe Gwałtu, co się dzieje! i będzie się cie
szyć tą nową wersją rządów babskich. Mimo 
bowiem atmosfery bardzo intelektualnej w 
fantastycznej grotesce p. Jasnorzewskiej jest 
dużo humoru codziennego, tak że k.ażdy znaj
dzie w niej coś dla siebie, a to przechodzi na 

Baba-Dziwo, Teatr im. Słowackiego w Krakowie, 1968 

bilans teatru polskiego, który zyskał orygi
rnalnie skoncypowaną i świetnie przeprowa
dzoną sztukę ideologiczną. 

„CZAS", 1938 NR ~45 

Dwadzieścia lat później wznowiono na s:e
nach polskich (Łódź, Kraków, Zielona Góra) 
sztukę Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z rów
nie dużym powodzeniem. Większość kryty
ków nadal dostrzegła i podniosł,a walory ide
owe i literackie „Baby-Dziwo". Czas nie za
tarł ostrości spojrzenia autorki na wynatu
rzone inklinacje dyktatury faszystowskiej. 

W ANDA KARCZEWSKA 

Priapremiera groteski Marii Jasnorzew
skiej-Pawlikowskiej pt. Baba-Dziwo w in
scenizacji Karola Frycza i reżyserii Wacława 
Radulskiego odbyła się w Krakowie w grud
niu 1938 roku. Po premierze ambasada nie
miecka ziałożyła ostry protest, mimo że głów
ną postacią sztuki jest kobieta, Jej Macie
rzyńska Wysokość, Valida Vrana. W pierwot·
nym zamyśle bohaterem tego utworu - jak 
podaje program - był bezimienny dyktator 
enigmatycznego państwa Prawii, scharakte
ryzowany zresztą całkiem jednoznacznie. Do
piero na skutek życzenia te:atru Pawlikowska 
zmieniła płeć dyktatora. Zmiana ta jednak ni
kogo nie zmylił1a. Zmiana nie wprowadza w 
błąd i nas, nie tylko dl1atego, że .scenografo
wie łódzkiego spektaklu Henri Poulain 
i Bogdan Solle dali Przewodnicy Prawii i jej 



sw1c1e znamienne czarne mundury, ale że 

kierunek odniesienia satyry w utworze jest 
zupełnie jasny. Wytycza go problematyka 
sztuki, protest autorki przeciw ingerencjj 
władzy totalistycznej w prywatną sferę życia 
jednostki, dokładniej precyzując problematy
kę sztuki B.aba-Dziwo: sprzeciw w stosunku 
do polityki populacyjnej Niemiec hitlerow
skich, spychającej kobietę do roli określanej 
tą polityką przez sławetne trzy K: Kinder, 
Kilche, Kirche. 

Baba-Dziwo szczególnie wyraziście określa 
Jasnorzewską, poetkę liryczną, poetkę miłoś

ci z jej najróżnorodniejszymi odmianami 
uczuć, pisarkę wypowiadającą się za „równo
uprawnieniem w miłości". Nie jest wcale 
przypadkiem, że Jasnorzewską uderzył \V 

dyktaturze hitlerowskiej ten właśnie problem 
i że w sferze tych zagadnień - wolności 

uczuć ludzkich łączących kobietę z mężczyz
ną - rozegrała swoją groteskową batalię 

z hitleryzmem. 

„KULTURA" 1968 NR 22 

RYSZARD KOSIŃSKI 

Pawlikowska-Jasnorzewska miała ( ... ) prze
nikliwość i intuicję poetki. Jej fikcyjna Pra
wia, jej fikcyjna Dyktatorka, okrutne bab
sko, które zamieniło swoje państwo w przy
musowy obóz kopulacyjny, przesiąknięte nie
nawiścią do pozytywnych wartości życia, mi
mo zimnej precyzji działania przypomina ob
łęd, który graniczy ze zbrodnią. Świetna pet
ka, wpisując swą sztukę w tragikomiczną 

konwencję, watując Babę-Dziwo szeregiem 
jeszcze pobocznych wątków, powiedzmy to 
tak, obyczajowych - zadzwoniła na alarm 
przed niebezpieczeństwem dyktatury. Jest to 
bowiem przede wszystkim sztuka polityczna. 

Jest? Może raczej była. Jej odkrywczość 
zamknęła się wraz z doświadczeniami, jakie 
dźwigaliśmy po roku 1938. Przyjmujemy ją 
jednak jako dokument przenikliwości pisar
skiej, która poszła dalej od wiedzy ówczes
nych polityków. Dziś w tej materii już wszy
stko, albo prawie wszystko wiemy ... 

„DZIENNIK POLSKI" 1968 nr 221 

Baba-Dziwo, Teatr im. Słowackiego w Krakowie, 1968 

JAN PAWEŁ GAWLIK 

Najlepszy utwór sceniczny wielkiej poetki, 
swoista synteza witkacowskiej groteski i wit
kacowskiego absurdu z doświadczeniami lat 
trzydziestych, nabrzmiewających faszyzmem, 
pełnych totalitarnego niepokoju ... 

„ŻYCIE LITERACKIE" 1968 NR 31 

• 



MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 

Enthauptet! 

R.az chiromantka 
W dłoniach lekkich jak dwie lilie 
Dojrzała ciekawe linie ... 
"Gdyby nie wiek dwudziesty, 
Ręczyłabym za to, 
Że zetną paniom głowy, Benito, 
Renato, 
Gdyby nie wiek dwudziesty!" -
I śmiała się wieszcza, 
Patrząc w liliowe garście, 
znaczone złowieszczo. 

Słaniała się Benita, 
Zemdlała Renata. -
Ocucone, świiadomie poszły w ręce kata. 
Stanął, z toporem, 
Rzeźnik, mięśniami sękaty, 

Odwalił się oburącz 

I zarąbał kwiaty. 
Choć wiotką jak łodyga 
Jest szyja kobiety, 
By w nią uderzyć - trzeba Teutona, atlety! 

Platynowa Renato, złocista Benito! 
Natura klęła wichrem, kiedy was zabito, 

Klęła wichrem, 
Patrzących szarpała jak matka, 
Która niegodne córki wielbi do ostatka ... 
Powiała świeżą grozą pośród nowin świata! 
W oddal toczą się głowy: 
Benita!... Renata! ... 
Kto je dojrzy, skrwawione, 

tego w gardle dławi! 
Wstyd za ludzkość, 
Jej sądy, powagę, nienawiść! 

Wyrok wydali N iem cy, 
W mętny dzień zimowy, 
Na pniu tępej tyranii 
Sami tracąc głowy ... 

W REPERTUARZE: 

RYSZARD RUSZKOWSKI 

WESELE FONSIA 
adaptacja i piosenki : JERZY JURANDOT 
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według Braci Grimm 
muzyka: FRANK CHURCHIL 
reżyseria i inscenizacja: ROMUALD SZEJD 
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reżyseria : KRYSTYNA SZNERR 
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KASA BILETOWA 

Kasa biletowa 

czynna jest codziennie w godz. 

10-15 i 16-19 

w niedzi elę w godz. 17-19 

tel. 33-40-67, 33-68-80 

Zamówienia na bi'.ety zbiorowe przyjmuje 

Biuro Obsługi Widzów 

ul. Sierpecka 1 w godz. 8-13 

tel. 33-40-66, 33-68-80 

W dni powszednie przedsprzedaż biletów 

prowadzą również kasy teatr alne: 

SPATiF al. Jerozolimskie 25 w godz. 10-18 

tel. 21-93 21-94-54 

WPT Syrena, ul. Krucza 16/22 

w godz. 10-17.30 

w soboty 10-15.30 

tel. 25-72-01 

DZIAŁ TECHNICZNY 

Kierownik techn iczny 

Tadeusz Woźnica 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej - Halina Frelek 

krawieckiej męskiej - Henryk Kup"is 

perukarskiej - Aleksandra Glinka 

modelarni - Stefan Magnuszew ski 

malarni - H enryk P alisz 

stolarni - Mieczysław Kober 

ślusarni - Zygmunt Smyk 

oświetlenia - Andrzej Bochenek 

brygadier - Władysław Gurdek 

elektroakustyk - Andrzej Zagórski 

tapicer - Tadeusz Nowak 

Wydawca programu: 
TEATR KOMEDIA 

Cena programu: zł 5,50 

Druk WZKart. Zam. E-5202. S-59. Na'kł. 10.000. 




