TEATR
POLSKI
WWARSZAVVIE
ZAlOZONY PRZEZ ARNOLDA SZVFM ANA
191 3

SCENA KAMERALNA

Maria

Jasnorzewska ~ Pa wlikowska

o

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

BABA-DZIWO

Antoni Słonimski

Maria Pawlikowska, córka Wojciecha i
wnuczka Juliusza Kossaka, wychowała się
w domu pełnym mundurów, siodeł ułań
skich, broni wszelakiej. w zapachu terpentyny typowym dla pracowni malarskiej. Od
dzieciństwa przywykła patrzeć na piękne
akwarele dziadka i na efektowne, pełne
temperamentu płótna swego ojca, uczyła
się w tej rupieciarni narodowych pamiątek,
czym jest kompozycja obrazu, na czym
polega sekret rysunku i układu plam barwnych. Byt to dom o specyficznej, wyjąt
kowo uroczej amtosferze artystycznej. W
tym środowisku nie pieniądz czy kariera
urzędnicza były miarą wartości, ale pojęcia
trudniejsze do zdefiniowania: talent,
wdzięk i dowcip. Te trzy gracje nie odstę
powały Pawlikowskiej w jej wędrówkach
po krainie sztuki. W ubogim austriackim
mieście garnizonowym, jakim był wtedy
Kraków, między urzędniczą wegetacją a
snobizmem salonów „Pod Baranami ", Akademia Sztuk Pięknych była jedyną oazą, w
której rządziły prawa podobne do tych
znanych jej z domu dziadka. Nic więc
dziwnego, że, zgodnie z tradycją rodzinną,
wnuczka Juliusza Kossaka wstąpiła do
Akademii. Młodzież o skrystalizowanych
pragnieniach i ambicjach miała wtedy tylko
do wyboru albo uciec do teatru, albo do
Akademii. Pawlikowska porzuciła Akademię dość wcześnie, ale wyniosła ze studiów malarskich wizualność i konkretność,
którą daje artyście obcowanie z naturą .
Odnajdujemy te cechy w jej wierszach,
zwłaszcza w metaforach nie popada nigdy
w obrazowanie fałszywe . Nie znajdzie czytelnik u Pawlikowskiej owych „prądów

zazębiających

się

o siebie", „wzlotów
natchnienia czerpiących soki ", ..I abędzich
śpiewów za parawanem obłudy" i tym
podobnych potworności stylu, typowych
dla prozy młodopolskiej i pokutujących do
dziś w naszej publicystyce. Pawlikowska
nie nadużywa porównań. W początk~~h jej
twórczości poetyckiej panował, zw.łaszcza
wśród awangardy, programowy niejako
metaforyzm. Była to choroba wieku szerząca się nie tylko w naszej poezji. Poeta nie
sięgał po porównania, aby jaśniej wytłuma
czyć, aby przybliżyć swą myśl czytelnikowi,
ale silił się na niezwykłość metafory widząc
w
tym
główne
zadanie
poezji.
Pawlikowska nie ulegała modzie awangardy i nie poddała się wpływom młodo
polskim . Poezja jej była wzorem czystości
wersyfikacyjnej, czytelności, komunikatywności i niezwykłej, doprowadzonej do
perfekcji oszczędności słowa . Porównywano ją do Safo i do Marcjalisa. Boy
pierwszy dostrzegł „klasycyzm" Pawlikowskiej. Jeśli zgodzimy się, że „Skamander"
był reakcją na rozwichrzenie młodopolskie i
supremację tematów ckliwo-patriotycznych, uznać musimy Pawlikowską, która
łączyła tematykę realistyczną i humanistyczną z nienaganną dyscypliną formy, za
najbardziej typową przedstawicielkę tej
grupy.
Zarzucono jej niewidzenie spraw społecznych i programową niejako kobiecość

w ocenie wszystkich spraw świata . Próżno
by u niej jednak szukać afirmacji form
współczesnego jej życia, nie popadała
nigdy w modny w jej czasach, witalistyczny
optymizm, przeciwnie - bardzo osobistą

nutą

jej poezji był bunt przeciw wrogiej
przyrodzie, przeciw ślepym
siłom natury.
Pierwszy raz w polskiej poezji miłosnej
dochodzi do głosu z taką mocą i czystością
dźwięku nie tenor męski, ale sopran kobiecy. Nie wyczerpuje się przecież jej erotyzm
w liryce tradycyjnych skarg miłosnych, ale
przechodzi w akcenty dramatyczne. Pawli kowska widzi w opisywanym przez siebie
krajobrazie nie tylko grę kształtów, świateł i
barw, ale dostrzega nieustanną walkę, drapieżne, krwawe żerowisko . Podobnie w jej
klasycznych wierszach miłosnych jest ton
nowy, ton niezgody na biologiczną niewolę
kobiecą. Silniej ten akcent występuje w
sztukach teatralnych, gdzie łączy się z
demaskowaniem obłudy i feudalnego jeszcze stosunku do praw kobiety, panującego
w środowisku szlacheckim i półartystycz
nym .
człowiekowi

Małżeństwo wyprowadziło Pawlikowską

z pełnej uroku atmosfery domu Kossaków
do sfery oschłej, egoistycznej, zamkniętej
w snobistycznej eksluzywności , nie pozbawionej kompleksów niższości wobec wielkich domów arystokratycznych Krakowa.
Ta zmiana scenerii i konflikty wynikłe z
pierwszego, prawdziwego zetknięcia się z
atmosferą klerykalno-reakcyjną nie odbiły
się bezpośrednio na poezji Pawlikowskiej,
ale stały się tematem paru jej znakomitych,
niesłusznie zapomnianych komedii.
Poważną, głęboką przemianę znajdujemy dopiero w wierszach wojennych.
Bolesne wspomnienia września trzydziestego dziewiątego roku towarzyszą Pawlikowskiej wszędzie w jej wędrówkach emi-

gracyjnych. Nie umie oderwać się myślą od
kraju, tęskni do matki i z tej tęsknoty rodzą
się jedne z najpiękniejszych kart naszej
liryki.
W antywojennych wierszach Pawlikowskiej, pisanych w Anglii i Szkocji, nie ma
ani jednej linijki zdawkowej deklaratywności . Pawlikowska mówi, dlaczego nienawidzi wojny, daje dowody zła, jakie wojna
przynosi, nie tylko na przykładach włas
nych swoich cierpień . Wiersze tego okresu
wyzbywają się resztek egocentryzmu, ale
nie przestają być najbardziej osobistymi
wyznaniami, co właśnie potęguje silę ich
wyrazu.
Pawlikowska umarła w smutny deszczowy poranek w brzydkim mieście Manchester. Ostatnim westchnieniem i ostatnią myślą wybiegła do kraju. Nie dane jej
było dożyć chwili powrotu.
Przedmowa do Wierszy wybranych
Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej,
Czytelnik 1954

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
,

Swiatu
Świat ten jest dla mnie i jam jest dla świata,
1

który

ciężarem

serce mi rozgniata
jak nieprzytomny kochanek.
Daję mu wszystko nie trwożąc się o nic,
choć grozi śmiercią, którą trzyma w dłoni,
mnie, najwierniejszej z kochanek.

Zabawki, skarby, umarłe motyle
kładzie przede mną i leżą przez chwilę,
aż znów je wicher rozmiecie.
Całuję

usta jego wieloustne:
mów o miłości, nim na zawsze usnę,
w objęciach twoich, mój świecie.

Jerzy Kwiatkowski

Maria Janina z Kossaków Bzowska
Pawlikowska-Jasnorzewska urodziła się w
Krakowie, dnia 24 listopada 1891 roku,
jako córka znanego malarza Wojciecha
Kossaka i Marii z Kisielnickich. Była
wnuczką Juliusza Kossaka, młodszą siostrą Jerzego, i starszą siostrą Magdaleny,
popularnej autorki satyryczno-humorystycznej, występującej pod pseudonimem
Magdalena Samozwaniec. (. .. )
Przez cały okres dwudziestolecia Pawlikowska utrzymywała stałe kontakty ze śro
dowiskami literackimi i artystycznymi.
Więzy przyjaźni łączyły ją z większością
poetów z grupy Skamandra, także - ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, z którym wspólnie napisała - zaginioną niestety - sztukę pt. Koniec świata. Bliskie jej
było środowisko formistów: Chwistek, Pronaszko. Przyjaźniła się z literacką rodziną
Morstinów, brała udział w poetyckich zjazdach w Pawłowicach, gdzie między innymi
spotykała Leopolda Staffa, poetę, którego
twórczość odegrała znaczną rolę w jej
własnym stosunku do poezji. („.)
Wiersze pisała Pawlikowska od dziecińs
twa. Zadebiutowała jednak dopiero w roku
1922 tomikiem, wlćtórego skład wchodziły
m.in. utwory pisane w czasie wojny. W
dwudziestoleciu wydała trzynaście zbiorków poezji.
Równocześnie z liryką rozwijała się twórczość dramatyczna Pawlikowskiej. Tylko
trzy spośród jej sztuk zostały dotychczas w
całości ogłoszone drukiem, reszta - pozostaje w rękopisach. Większość z nich była
wystawiona - ze znacznym na ogól powo-

dzeniem: u widzów i krytyki.
Dramaty Pawlikowskiej, dalekie od osiągnięcia poziomu jej liryki, świadczą jednak o znacznym talencie poetki i w tej
dziedzinie. W formie bardziej sproblematyzowanej i wyostrzonej występują tu
główne tematy jej poezji: walka o „równouprawnienie w miłości'", wrogość wobec
nieubłaganych praw natury - z obowiąz
kiem - macierzyństwa na pierwszym planie, problem starości. Wyraźniej niż w
wierszach zarysowuje się swoisty feminizm poetki. Mężczyzna wobec dramatu
Pawlikowskiej staje 1Jieraz w zawstydzają
cym i pozbawionym obrony położeniu - pisał Boy.
Najciekawsze spośród sztuk Pawlikowskiej wydają się jej dramaty metaforyczne, rządzone przez prawa huxleyowskiej
fantastyki przyszłościowej (Kochanek Sybilli Thompson, 1926), arystofanesowskiej
baśniowości (Mrówki. 1936) czy groteski
(Baba-Dziwo. 1938). W Kochanku Sybilli
zwraca na siebie uwagę przede wszystkim
motyw odmłodzenia staruszki, odzyskania
przez nią szansy miłosnego szczęścia .
Mrówki - pisane zapewne nie bez
wpływu znanej książki Maeterlincka - stanowią
świadectwo
oddziaływania
na
poetkę występujących już wówczas teorii o
przekształcaniu się dwudziestowiecznej
cywilizacji w „cywilizację mrowiska'". To
znów w polu widzenia pojawia się Huxley.
Baba-Dziwo to protest wyzwolonej kobiety
przeciw społeczeństwu, które pragnie widzieć w niej jedynie matkę, i ostra satyra na
totalitaryzm w jego hitlerowskiej wersji.

Znamie nne są Jej perypetie. W redak cji
pierwotn e] - bohaterem tej sztuki był bezimienny „ dyktator", sch arakteryzowany
cał kiem jednoznaczn ie. Na usilne naleganie
kierownict w a teatru autorka zmi n i ła płeć
główn ej postaci. ale i ten radykalny zabieg
nikogo n ie zmylił. Po prapremierze krako·
w skiej ambasada niem iecka zło:i:yła ostry
proteat (Nota bene, premiera warsza w ska
odbyła się 1 wrzd nia 1939 roku). Tak więc
Pawlikowska była oaobl6cle naraion na
n i ebezpiecze ństwo w razie zetkn iecie się z
funkcjonariuszami hitlerowsklcn Niemiec.
W tej 1ytuacjl tym bardzleJ zroz umiała stała
s ię jej decyzja opuazczan ia kraju w e wrzd·
nlu 1939 roku.
Rok tan atanowi z111adniczy przełom w
tyciu poetki. Opuł ci wuy Pol ak ę, klaaycz·
nym ulal<iem przez Zaleazc zykl, Ru munie,
potem m.in. Włoc hy - Pawlikowaka znalazła 1 o najpierw we Francji (w Paryżu I
Lyonie), a po czerwcu 1940 roku - w AngJli: zrazu w okoli cach Londynu, naatępnie w
n1dmorak. iaj m aJ1cow ołcl Blackpool,
gdz ie m iałc ił alę ołrodak zapaaowy lotn ictwa polskiego.
Wojna z _!emała psychicznie to niezwyle
w ratliw11. wyozulon111 naturę („.) Z poozu·
ciem przezywan ia k1111kllzmu ł11czył 1lę
przajmuj11c1 t ę1knota za n1jb l iżaz11 rodzln11
i kraJam. T kte- odmienny niż u wiok·
azołol em igra nt6w 1p046b p trzenla na
wojn , n iamoinołć zn1iezlanla z nimi
w1p6lnego l•zvka.
W okr11I wojennym - poza publik.a·
cJami w cz11opl1maoh - pootka wy da ła
dwa tom y wl rny; R6'• I la11y plonoc•
(Londyn, 1 940) I Golob ofi1m v (Gl11gow,

1941) Projektowany trzeci tom, Bagirmne
niezapominajki nie ukazał się: jego przygotowany już do druku rekopis zaginął u
wydawcy. (... )
Chora nieuleczalnte, Pawlikowska ostatnie mie s i ące ży c i a spędz iła w szpitalu w
Mancheatar. Z oddaniem pielęg nowana
przez mota. zmarła dnia 9 lipca 1945
roku.

Ze „Wstop u" do Wyboru poruji
Marli Jasnorzewskiej· Pa wlikowskieJ,
0 11olinaum - Wrocław 1967 .

,·

Dwa li,sty autorki
do Karo·la Frycza
Hotel Bristol
Warszawa
18.1.38
Za kleksy nie biorę odpowiedzialności, bo to
pióra na dole w Bristolu.
Drogi i pod każdym względem najlepszy
Panie Dyrektorze.
Niezmiernie mi Pan dogodził tą analizą
ta k trafną, tak pomocną i nie ma Pan
pojęcia jak jestem wzruszona Pańską
współpracą myślową, czasu nieżałują
cą! - Jakiż to dowód niezbity sympatii dla
tej sztuki, i braku lekceważenia dla autorki,
za które składam Panu dzięki najserdeczniejsze, stokrotne i b. dużo uczucia magazynuj.ę dla cudownego wyjątku jakim Pan
jest wśród ludzi. Tylu znajomych (Kaden,
Zawistowski, Solski, Pomirowski etc .) czytali tę „ Babę " , ale nikt pomocnej c egiełki n ie
przyłożył. Zresztą byłyby to „ pustaki" na
pewno, tak jak np. rada Kadena którą mi
„wypalił" podczas konferencji w T.K.K.T.,
że coby to była za komedia, gdyby po
upojeniu się frazesami i bukietem, a potem
szczerością , Milda wzięła woźnego lub
kogokolwiek z obecnych i p oszła z nim w
wyraźnie określonym celu do swoich apartamentów. Nie mogłam wyjść ze z.durnienia, i pytam Kadena diaczego by to miało
być dowcipne czy potrzebne a w ogóle co
za brutalny pomysł! - na to Kaden z ironią:
tylko właśnie po linii dotychczasowej pani
twórczości!

Je suis restee bouche bee - patrzą c na
be-Kadena ferującego ta'k ie wyroki.
Ponieważ zaś wystawienie zależało od

buzię

Horzycy, a Horzyca się wymigiwał, więc
pomimo telegramu którym mnie Solski
wezwał na ustalenie obsady „ Saby-Dziwo",
nie dogadaiiśmy s ię, i mile słówka Kadena - świadczące o tym, że sztuki nie czytał,
bo gdzie Rzymowski, gdzie kryminał, co za
furmańskie uwagi, jaki tonik szczególny - pozostały mi jedynie w pamięci .
Horzyca iest blady i brudny, baczki na
twarzy muszą mieć swój odpowiednik w
mózgu, bardzo przykry „ dyrektor" . Ach, aie
o~biegam od tematu . Otóż wszystko z
uznaniem i prawdziwą przyjemnością
zm ieniam. Wkrótce szczegółowo to
wszystko przedstawię . Wprowadzenie
tylko jeszcze kilku nowych postaci przedstawia dla mnie olbrzymie trudności i tego
nie obiecuję. Ale wszystko inne chwytam
jak ozdoby, jak atuty wygrane dla tego
Babska które pierwsze mi zrobiło przyjemność . - Teraz odczytuję te mądre'. ludzkie,
gentlemańskie i rasowe punkty. Pan nie
wie jak jest trudno o takie czytanie, jak pan
czyta. Nasi ludzie teatru sont si bebetes! Si
assommants! Cokolwiek ze sztuką będzie.
zyskała ogromnie i jeszcze zyska - pracuję
(pracuj i módl się!) nad nią z listą uwag w
ręku . Naturalnie z największą radością
oddam pierwszer'lstwo teatrowi Pańskie
mu, którego „ Mrówki" będą mnie zawsze w
zwątpieniu (tak częstem) pocieszały, czem
mi w życiu więcej dały niż 1 OO spektakli w
Warszaw ie; Pan rozumie to dobrze. Pozostały dla mni.e zjawiskiem nieomal mistycznym, jednym z najpiękniejszych wspomnień życia , a czy Warszawa grała czy me,
nie b oli mnie. Nawet lepiej, że nie; jeszczeby

m i obrzydzili. „Baba-Dz iwo" to jakby dalszy
cią „Mrówek". Wydam je razem w książ
ce.
Najserdeczniejsze pozdrowienia
L1Ja-Marja.

przyjemny. Bardzo też wiele wdzięczności
żywię dla Kochanego, Wielce Szanownego
znawcy sceny za opracowanie, za skreśle
nia, dodacki, kostjumy i wszystko.
Wzruszona i szczerze oddana
Marja

Drogi Panie Dyrektorze!
18.Xll.38
Z całej duszy gratuluję Panu sukcesu
całej pracy twórczej którą włożył Drogi Pan
w „ Dziwo-Babę " , (Ten orzech na którym
każdy inny Dyrektor połamał by sobie
wszystkie zęby! (Jednak, mimo drobnych i
mam nadiieję - nieistotnych sprzecznych
momencików, mamy szczęście do siebie
nawzajem i rezultaty piękne są, a sukces

Maria Jasnorzewska-Pawlikowska: „ Mrówki " . Reżyseria : Wacław
Radulski, inscenizacja plastyczna: Karol Frycz (Teatr im. J . Słowac kie g o
w Krakowie. 1936).

O prapremierze
„Baby-Dziwo"
Prapremiera Saby-Dziwo. ostatniej sztuki Marli JasnorzewskieJPewlikowakleJ, pocz11tkowo m iała alę odbyć - fak wynika z koreapondencji poetk - w Teatrze Nerodowym w Warazew le, do czego Jednak
nie doszło . Wyatewil Ili w rezultacie krakowski Teatr im. S łowack iego,
ki erowany w6w czes przez Karola Frycze, któ ry poprzednio J uż na te j
acanie znakomicie inacenlzo wal Mrówki tefie autorki. Pram i11r1 - w
reżyserii W eotew a R1dulakl1go i 1c11nografl i Ta deuaze Ortowl011 - odbyte elo dnie 13 X ll 1 93 8 r. w n astępu j cej obsadzie:
Veli da Vrana - STAN ISŁAWA WYSOCKA
Baronow a Lalika Skwaczek - JANINA WERNICZ
Petronlk1 Selen·Gondor - ROMANA PAWŁOWSKA
Norman Gondor - STEFAN CZAJKOW SKI
Nlnlka - HANNA BnOC HOCKA
Hallma - HANNA BIELSKA
Kolopuk Genor - JANUSZ JAROr:J
Agatik a Kormor - EMI LIA JAWORSKA
Muk Kormor- KAZIM IERZ OPAL I ŃSK I
Mari ta - JULIA ROMOWICZ
Adiu tant 1- APO LINARY POSSART
Ad iutant li -Ju LIUSZ BOBROWS KI
Dyrektor R die, Generalny - KAZIMI ERZ SZUBERT
Dyrektor Radia, P rog ramowy ~ LU DWIK RUS ZKOWSK I
N on- WACŁAW KOLWAS
Policjant - ANTON I FUZAKOWSKI
U rzęd ni k Komi1JI Pobo rowej- GRZEGORZ SENOWSKI
Urzędnlozk - MARIA KIERZKOWA
Przad.atewlenle italo 1 dutym w ydarzeniem artyltycznym I polltycz·
nym: Jego ntyfeuy1tow1ke wymow , nlupelna rok przed wybuch em li
w ojny 6w letow ei, n ab rał 1en1u tragiczneg o oetrz tanie.

„Baba-Dziwo". Zdjęcia z próby w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie ( 1 938). Siedzą od lewej: wykonawczyni roli tytułowej Stanisława
Wysocka~ autorka sztuki Maria Jasnorzewska-Pawlikowska oraz reży
ser Wacław Radulski.

Z głosów prasy
po prapremierze krakowskiej
Subtelna liryczka krakowska wsłuchuje
nietylko w najdeli katniejsze szepty
własnego serca i ich ec ha w otaczając ej ją
przyrodzie, ale też w bulgot instynkt6w
calego „rodzaju żeńskiego" . Jak w Mrówkach dała wyraz przerażeniu wobec przyszłości, któraby miała młode jednostki żeń
skiejpozbawić skrzydeł miłoś c i i zamian i ć Je
na bezpłciowe robotnice, tak teraz te
przyszłość zrealizowała barwami rozmaitych totalizmów współcz esn ych, ukazując
rządy dyktatorki. („.) Mimo tak obficie uży
tych barw antitotalistycznych (przyj mowanych oklaskami przez publiczność) BabaDziwo nie jest satyrą polityczną w rodzaju
Genewy B. G. Shawa, który przed trybun ałem Ligi Narodów wprowadził przejrzyste
figury Wiocha Bomtardona, Niemca Battlera i in., lecz jeszcze jednym protestem
przeciw ingerencji pa ństw a w sprawy
rodzinne, zwłaszcza małżeń sk ie . Protest
ten przeprowadziła jednak autorka w sposób,z którego by był dumny sam Shaw, nie
mówiąc już o Jarrym, autorze Króla Ubu,
którego miary dorasta Baba -Dzi wo. By zaś
nie szukać porównań zagranicą, wysta rczy
dodać, że zwłaszcza trzeci akt obfituje w
pomysły i powiedzen ia godne St. I. Witkiewicza. Szeroka publiczno ść dostrzeże
łatwiej nowe Gwałtu co się dzieje! i będzi e
się cieszy ć tą nową wersją rządów babskich. Mimo bowiem atmosfery bardzo
intelektualnej w fantasty cznej grotesce p.
Jasnorzewskiej jest dużo humoru codziennego, ta k że każdy znajdzie w nie co ś dla
siebie, a to przechodzi na bilans teatru
polskiego, który zyskał oryginaln te skoncypowaną i św etnie przep rowa dzon ą sztu kę
się

ideologiczną.

(„.) Publiczn o ść premierowa, wśród której widzieliśmy ell t krakowskiej inteligencji, przyjęta nową sztukę p. JasnorzewskieJ
z pełnym zrozum ieniem i każdy akt gorąco
oklaskiwała, pro sząc napróżno wołaniem o
pojawienie się autorki. To powodzenie, nie
mniejsze, jak poprzedn ie sukcesy Niebieskich zalotników, Egipsk iej pszenicy i Mrówek skłoni zapewne dyrekcję do częst
szego sięgania po gotowe już i przyszłe
nowośc i znakomitej poetki, a może i po
now oś ci
innych dramatystów krakowskich.

Tadeusz Sinko
Fragmenty recenzji
Gdy kobieta będzie dyktatorką.
„ Czas", nr 345, 16 Xll 1938 r

Problematu, któremu na imię : Marja Jasnorzewska - nie można „załatw ić" w krótkiej recenzji. Nie można też najnow szego
jej utworu scenicznego o m ówić w kilku
zdaniach. Bo Jasnorzewska, z współczes
nych naszych autorów scenicznych, najw iększe sprawia niespodzianki, a BabsDziwo jest utworem wprost klasycznym
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doszła

do władzy, pastwi się po prostu nad
Nie tylko nad kobietą , lecz nad
człowiekiem w ogóle. Ostatnio wielki jej
protagonista Bernard Shaw, któremu oburzenie angielskiej opinii publicznej przeciwko barbarzyńskim prześladowaniom Ży
dów w Niemczech narzuciło konieczność
przerwania nienaturalnego flirtu z dyktatorami, wystąpił z dziwacznym jak zawsze
pomysłem , by Liga Narodów wyłoniła
komisję psychiatrów, którzy orzec mają ,
czy dyktatorzy są ludźmi normalnymi czy
też wariatami. Nasza poetka widzi po prostu w dyktatorach istoty anormalne, ludzi,
którzy w normal nych stosunkach nigdy by
nie n ie mogli nawet marzyć o władzy .
Dawniej patologiczne jednostki zamykano
w zakładach, dziś one zamykają w obozach
ludzi normalnych i zdrowych.

dla poznania psychiki i koncepcji ideowych
poetki. Baba-Dziwo skupia w sobie niemal
wszystkie zalety i wady twórczości scenicznej autorki Mrówek czy Egipskiej pszenicy.
Najpiękniejszą i najwartościowszą cechą
tw ó rczości Jasnorzewskiej jest jej bezkompromisowa, śm i ała walka o wolność
jednostki przeciwko tyranii totalistycznych
więzów społeczny c h . To było głównym
tematem Mrówek, to jest także jednym z
tematów Baby-Dziwo.
(... ) Baba -Dziwo jest bardzo przejrzystą
satyrą na totalizm, na jego średniowieczne
metody rządzenia i tyranizowania psychik
ludzkich. (... ) Konfli kt jednostki z tyranią
dyktatury społecznej objawia się jednak
tylko w utarczkach słowny c h . Wprawdzie
jednostka zwyc ięża tyranię dyktatury, ale
zwycięża ją symbo'hcznym rekwizytem, a
nie realnym czynem. W zakończeniu trzyaktowego utworu otrzymujemy dopiero
właściwą ekspozycję . Okazuje się bowiem,
że przyczyną tyranii dyktatorki był jej uraz
psychiczny na tle niezaspokojonego sukcesu. Autorka w ten sposób stwierdza, że
dyktatorzy nie są ludźmi normalnymi . Spostrzeżenie nie nowe, zanadto upraszczające rozwiązanie akcji utworu, ale nie konfliktu między jednostką a dyktaturą społecz
ną. Byłoby to bowiem zbyt jednostronne.

kobietą.

M . K. (Maksymilian Kanfer)
Fragment recenzji
Psychopatologia dyktatury.
„ Nowy Dziennik" nr 343, 1 5 Xll 1938 r.

Stan i sław Witold Balicki
(Fragmenty recenzji Baba-Dziwo.
„Tempo Dnia" nr 346, 16 Xll 193B r.)

(... ) Autorka przyswoiła sobie chwyty
wielkiego łowcy paradoksów G. B. Shawa,
ale tendencja utworu jest znacznie uczciwsza. Widzimy na scenie dyktatorkę, która
mści się przede wszystkim na kobietach za
to, że jako brzydka kobi8'ta nigdy nie miała
szczęścia w miłości. Mężczyźr,i ją lekceważyli , wyc ią gaj c ręc e po jej bardziej urocze
towarzyszk i, dlatego gdy na fa lach obłędu
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Informacje o krakowskiej prapremierze Baby-Dziwo, listy autorki do Karola
Frycza, jak również fragmenty recenzji prasowych, dostarczone z Archiwum
Teatru 1m. J. Słowackiego w Krakowie przez A I fr e da Wo y ci ck ie go,
przedrukowujemy (zachowl'lj ąc pisownię i interpunkcję oryginałów) z miesięczn ika Dialog nr 10/1966.

Zdjęcie

z próby sztuki pochodzi również ze zbiorów archiwalnych Teatru
im. J. Słowackiego. Reprodukcję wykonał Zbigniew Malinowski.
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BABA-DZIWO
Tragikomedia w trzech aktach
Osoby:
Yalida Vrana .. . . . . . . . .. .. . . . . . .
Bar9nowa Lelika Skwaczek . .. . . .
Petronika Selen-Gondor . .. .
Norman Gondor .. : .. . . . . .
. Ninika. siostra Petroniki . . . . . . . .
Halima. znajoma Gondorów . . . . . .
Kołopuk Genor, jej narzeczony . . . . .
Agatika Konnor. sąsiadka Gondorów .
Muk Kormor. jej mąż . . . .
.
..
Mariata. służąca Gondorów . . . . . . . .
Adiutant I . . . . . .. . .. . . . . . . .
Adiutant Il . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Dyrektor radia-Generalny . . . . .. . . ..
Dyrektor radia - Programowy .
Nosz, szpieg . . . . . .
Komisja poborowa . .
Policjant I .. .
Policjant II
Lekarz . . . , .

. . .
NINA ANDRYCZ
. IRENA SZCZUROWSKA
. . . ANNA NEHREBECKA
MAREK BARBASIEWICZ
. . . . . . LAURA.ŁĄCZ
EW A WĘGLARZOWNA
. . . TOMASZ GÓRECKI
JOLAT\:T \ CZAPLIŃSKA
.
CZESŁAW BOGDAŃSKI
. . . . KAZIMIERA UTRAT A
. . LESZEK T E LESZYŃSKI
. . . . . KRZYSZTOF NOWIK
. . . .. . IGOR ŚMIAŁOWSKI
. . PIOTR BRZEZIŃSKI
KRZYSZTOF KUMOR
BOGDAN POTOCKI
ELŻBIET A JAGIELSKA
JÓZEF KALIT A
TADEUSZ WÓJCIK
SŁAWOM IR MATCZAK
WALDEMAR IZDEBSKI
. KRZYSZTOF KUMOR
RYSZARD NADROWSK I
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