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o które trudno b11ło posqdzit tę 'wietnq poetkę
i uroczq damę. Ale m11§lę, że mnie; ważne b11ł11
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podróże
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„B11ło to w r. 1926. Maria Jasnorzewska-Pawlikowska debiutowała komedią „Szofer Archibalda" i r11chło potem zazna;omiła nas z drugą
komedio-groteską „Kochanek S11billi Thompson".
Od te; chwili ż11wioł teatru zapanował na dobre
nad talentem Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej i kusił znakomitq poetkę ku sobie w ciqgu sze§cioletniej aż przerw11 w w11stawianiu now11ch jej

drobne i zawsze obecne zadr11 bólu, złarenka n(•wvgod11, z któr11ch powstawał11 wiersze. Skulona
na kanapie CZ1/ w fotelu, półklęczqc, tak ;ak zazw11cza; pisała swe poezje, z głową wspartq na
rękach CZ1/ na łokciu albo odrzuconq w t11ł, Lilka
skarŻ1/ła się, wspominała, przeplataiqc swe opowiadanła miechem lub zm11,leniem. z ;ej słów
powstawał i1\n11, odwrócont1 i widzialnt1 od wewnqtrz obraz ż11cia i je; same; i bu;nego art11st11cznego §rodowiska ;e; rodzint1, negat11w tego,

sztuk".
Zd. Jachimecki, Baba-Dziwo, Ilust. Kurier
Codz. 17 XII 1938
„Problematu, któremu na imię: Maria Jasnorzewska - nie można ,,załatwić" w krótkiej recenzji ( .. .).
Najpiękniejszą i najwarto§ciowszq cechą twórczo'ci Jiunorzewskie; jest je; bezkompromisowa,
§miała walka o wolno§ć jednostki przeciwko
t11ranii totalist11czn11ch więzów spoleczn11ch. To
b11ło glówn11m tematem „Mrówek", to jest także
jedn11m z tematów „Bab11-Dziwo".
... Prapremiera utworu Jasnorzewskie; prz11gotowana została niezw11kle sumiennie. Do takiej
opieki nad nowokiami zresztą od lat prz11zw11czaiła nas scena krakowska, prz11zw11czaił i d11r .
Karol FT11cz, któr11 osobiście czuwał nad w11razem art11st11czn11m widowiska, zasilajqc go pom11slowemi i dowcipnemi konceptami".

co nam podała w żartobliwie pochwalne; relacji

;e; siostra Madzia.
H. Mortkowicz-Olczakowa, Bunt wspomnień

St. Balicki, (rec .) Tempo Dnia nr 346, 1938

W aoóle organizacja p111chiczno-art11st11czna Lilki
;est trudna do opilania. Jest bowiem równoczdnje i głęboko mqdra i nieraz zadziwia;qco
naiwna. Chętnie podda;e. się w1zelkim prawom
prz11rod11, a równoczdnie jest prz•ciwko nim
zbuntowana. Jest - jdlt się tak można w11razić
głęboko niewierzqca, a stale m11'lq wraca do
sił11, która §wiat stworZ11ła, stale s.?JUka prawideł
tego 'wiata i duma nad jego celowo§ciq"
Z. Starowiejska-Morstinowa, Ci kt6r11ch
spot11kałam, Kraków 1962 s. 124

„Aż do ostatnie; chwili tekst na pewno nie b11ł
ustalon11, na pewno zmuszano jq do rozmait11ch
tłumików, chociaż autorka przezornie uciekła się
doskonałego triku, CZ11niąc kobietę bohaterkq

do

•

swej tragikomedii ...
W każd11m razie sam utwór jest ciekaw11 i pobu-

dzajqc11 do

m11.łlenia.

Smie;m11 się, ale zaduma przer11wa nam śmiech
i nasuwa zupełnie inne refleksie . Autorka osiąg
nęła swój cel, chociaż środki budzq tu i ciwdzie

nasze

zastr"!eżenia" .

M. Kanfer, Ps11chopatoloaia d11ktotur11,
Now11 Dziennik, nr 343, 1933.
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Gd11 świat Safonę odrzucał,
Gd11 jej dorobek palono,

Ale pod wpl11wem trucizn11 w kwiatach dokon11wa się w niej nagła zmiana. Ustępuje cale jej
zakłamanie. Eksplodują wsz11stkie jej najstaranniej ukr11wane uraz11. Valida obnaża calą prawdę
swojego niew11ż11tego serca. W drugim, improwiwwanem przemówieniu w11r11wa się z jej ust
straszna spowiedź.

Buchnęl11 d11m11 różane,
Ociężałą, chociaż szaloną
Chmurą pł11nęł11 przez czai.
Wciągnęłam ją z wiatrem w płuca:
Poezja nie poszła w lai.

(Spalone

Pawlikowską znamy p!'Zede wszystkim z wierszy
i dla większości czytelników jest ona poetką
„Niebieskich migdałów", „Baletu powojów" i

„Pocałunków".

A piękne, klas11czne r11s11 znakomitej tragiczki
nie mogl11 zniknąć całkowicie pod maską groteskowego potwora.

.........„ ...,
.......„ .........
Trzecią w11borną kreację dala jako wielodzietna
(ostatnio bliźnięta) sąsiadka Gondorów potwornie kobieca (przez w11pchane klęb11 i biust)
p. Jaworska, najpierw w zuchwal11m zachowaniu
się uprzywilejowanej rozrodczyni z ludu wobec
bezdzietnych „improdukt11wów", potem w hułz
kim współczuciu wobec pokrz11wdzonej panienki,
którą uratowała przed rejestracją.

P. Romana Pawłowska („.) b11ła więc wcale figlarną znakomitą chemiczką i jeszcze bardziej
figlarną trucicielką d11ktatorki.

P. Emilia Jaworska złożyła w ofierze roli Agatiki
Kormor całopalenie swojej kobiecości i pomimo
kar11katuralności w11stąpienia buła mila i zaba-

wna.
(Fragmentu recenzji teatraln11ch z roku 1938)

rękopisy)

zmienność

Tytuły

sugerujące

nierealność,

wizji, impresjonistyczny nastrój - to
tylko pozory przesłaniające istotę jej poezji. Za
nimi bowiem kryje się wypowied:t liryczna ale
w ujęciu niemal aforystycznym. To właśnie pointy Pawlikowskiej odkrywają sens Lirycznych doznań. Aforyzm poetycki wprowadza nas w intelektualny klimat, sumuje mądrość doświadcze
nia.
Humor w jej wierszach dyskretny i jakby ściszo
ny łączy się z postawą poetycką. „Często jest to
po prostu drwiące czy kpiarskie przymrużenie
oka, jak w epigramatach „Baletu powojów", podporządkowujących wzruszenia ironicznej kontroli. Humor Pawlikowskiej jest flirtem intelektualnym, zawiera sceptycyzm poetyckiej mądroś
ci, krystalizuje wzruszenia na zasadach nowego
wzorca."•
Kim jest więc Pawlikowska na scenie, w .dramacie?
Afisz z jej sztuką jest obecnie rzadkością. Ostatnio oglądano „Babę-Dziwo" na scenie Teatru Sło
wackiego w Krakowie, w Zielonej Górze i w Lodzi (sezon 1967 '68).
W tej fikcyjnej historii państwa Prawi! nie s~u
kamy dziś odsyłaczy 'do rzeczywistości politycznej. Chociaż w roku prapremiery (1938) dopatrywano się w sztuce szlachetnych antyfaszystowskich idei. Wtedy był to utwór odważny.
Uważano go za „Satyrę na totalizm i tyranizowanie psychik ludzkich", za protest „przeciw
ingerencji państwa w sprawy rodzinne, zwłasz
cza małżeńskie" (rec. pt. Psychopatologia dyktatury). Współczesnego czytelnika czy widza zain-

teresuje nie tylko totalizm lecz reakcja jednostek w dyktatorskich układach społecznych. Jak
w wierszach urzekała nas Pawlikowska swoją
postawą poetycką, tak w sztuce intrygują i zastanawiają nas postawy jej bohaterów-obywateli państwa Prawii. Rządy w nim sprawuje dyktatorka Valida Vrana. Motywami jej psychopatologicznej działalności są między innymi kompleksy osobiste, urazy i spowodowana tym nie-

zł
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nawiść.

Bardziej jednak niepokoi swoją postawą nie dyktator lecz konformista. To właśnie Norman Gondor eks-minister, człowiek właściwie nie odzna czający się indywidualnością, karierowicz i mimo mierności chwilami sympatyczny. Taki jakich wielu w każdym społeczeństwie niezależ
nie od ustroju. Odsunięty od władzy ma pro fesjonalną świadomość działania mechanizmu w
aparacie państwowym Prawii. Co decyduje o jego postępowaniu? Jaki jest wobec żony, któr~
kocha? Przecież potrafi usprawiedliwić się
zawsze mając racjonalistyczne (wg niego) wytumaczenie. Kim jest jako człowiek? Pytania te
nasuwają się ilekroć Gondor zaczyna siebie bro nić . Uwikłany w sieci zależności jest może „ofiarą" systemu. Ale czy możemy mu współczuć?
Żona Normana Petronika jest w znacznie
trudniejszej sytuacji - prześladowana nakazami dyktatorki, urzędu I urzędników. Poprzez
swoje zainteresowania naukowe a może dzięki
nim, Pet.ronika zachowuje dystans wobec ckrutnej rzeczywistości. Nie jest jednak bierna. Reprezentuje ona jakże odmienny i odważny sposób reakcji. Jest wewnętrznie wolna, chociaż
przymuszana do uległości. Czy dlatego, że zna
cenę własnego sumienia. A pozostali obywatele
nierealnej krainy. Jakimi motywami uwarunkowane są ich działania?
O co zapytamy patrząc dziś na sceniczną akcję
„Baby-Dziwo"f. Grote;;kowy łańcuch wydarze1i
konstruuje świat tragikomedii. Ciąg dramatycznego dziania oparty jest na rozchodzeniu sii: kri:gów nonsensu•• . Zaczyna się on od wprowadzenia w klimat mitu Va lidy, potem jej z.ar ;~ą
dzenia, przemówienie radiowe, obalenie mitu
r rzez samą Validę, Norman dyktatorcm , i na zak o ńczenie triumf l:lohatcra mimo woli i pkrwsze ogniwo nowej groteskowej tyranii.
• M.Głowiński, J. Sławiiiski : Sapho ~łowiań
ska. Twórczość 1956 nr 4.
•• M. Jtzefacka : KrystallzacJc dramatycznf'
(w) rocz . Hum . 1966, z. I.

Obywatele swej ojczyzny innej
Przez róży krzak znów podglądają
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