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Maria Jasnorzewska-Pawlikowska 

H arii JamorzeH"'lk iei-PawlikoH 'ik iei 

ŻYCIE I T\\ÓRCZOŚĆ 

1891-1945 

Maria Janina z Kossaków Bzowska Pawlikowska-Jasno
rzewska urodziła sfę w Krakowie, dnia 24 listopada 1891 roku, 
jako córka znanego malarza Wojciecha Kossaka i Marii z Ki
sielnickich. Była wnuczką Juliusza Kossaka, młodszą siostrą 

Jerzego, także malarza, i starsz.ą siostrą Magdaleny, popularnej 
autorkf satyryczno-humorystycznej, występującej pod pseudo
nimem Magdalena Samozwaniec. 
Ro~zina poetki, zarówno ze strony ojca, jak i matki, wy

wodziła się ze szlachty. W domu nad tradycjami ziemiańskimi 
przeważały jednak - artystyczne i podobnie kształtowały sic; 
stosunki towarzyskie Kossaków. Bywali na Kossakówce także 
i tacy goście, jak Henryk Sienkie•vicz i Ignacy Paderewski, 
często pojawiał się Wincenty Lutosławski, przyjaźniono się 
z domem Malczewskich. Atmosfera domowa, środowfsko -
odegrały tu role; tym większą, że przyszła poetka systematycz
nej szkolnej nauki nie pobierała i wyższych studiów nie koń
czyła. (Przez krótki czas ucz~szczała jedynie na Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie). Znaczną kulturę umysłową (tak
że - znajomość paru języków europejskich) zawdzięcza sta
rannej edukacji domowej, a zwłaszcza: własnym lekturom 
i studiom z zakresu literatury, filozofi'i i przyrodoznawstwa 
- kontynuowanym przez całe życie. 

Wczesna młodość również jednak i w znaczeniu ujemnym 
zaciążyła nad życiem poetki': nieumiejętnie leczona choroba 
krqgosłupa przyprawiła ją o lekką ułomność. 

Pawlikowska wychodziła za mąż trzykrotnie: po raz pierw
szy (w r. 1916) - za Władysława Bzowskiego, w owym cza>ie 
oficera armii austriackie.i, z którym przez pewien czas prze
byWała w Mćidling pod Wiedniem, potem w Weisskirchen 
(Hranice na Morawach. Małżeństwo to z człowfekiem o cias
nych, mieszczańsko-szlacheckich poglądach na życfe, było 
zdecydowanie niedobrane, toteż rozchwiało się szybko. Uz:·s
kawszy - tuż po wojnie - jego unieważnienie, poetka wyszła 
powtórnie za mąż, za Jana Pawlikowskiego, po trosze ~ater
nika i sportsmena, człowieka o bujnej indywidualności i sze
rokich zainteresowaniach, w późniejszych latach - autora 
epickich utworów o góralszczyźnie. Weszła tym samym do 
'znanej rodziny literacko-artystyczno-naukowej, której senio
rem był wówczas ojciec Jana, Jan Pawlikowski. ekonomista 
i rolnik, a jednocześnie - badacz i wydawca Króla Ducha. 
Przez pewien czas mieszkała wtedy wraz z mężem na Kozińcu 
pod Zakopanem, w drugiej - obok rodzinnej Medyki - rezy
dencji rodu Pawlikowskich. Także jednak i to małżeństwo 
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zawarte z wielkiej miłości - zakończyło się po paru latach 
rozejściem małżonków. Po raz trzeci' już w latach _.trzydzi~
stych, Pawlikowska wyszła za Stefana Jasnorzews~ego, ofi
cera lotnictwa - i ten dopiero związek okazał się trwały. 
Jasnorzewscy mieszkali w Krakowie, potem w Dęblinie, wresz
cie, do wybuchu wojny - w Warszawie. 

Od wczesnej młodości Pawlikowska wiele podróżowała: m . 
in. była we Francji (w Paryżu i' na Riwierze), we Włoszech, 
w Turcji, w Północnej Afryce, w Grecji . Poważną rolę w jej 
życiu odegrał zwłaszcza pobyt w Paryżu około roku 1927, 
związany z miłością do portugalskiego lotnika i poety Sarmento 
de Beires, a zakończony samotnie. Decyzję rozstania poetka 
przeżyła w sposób niezwykle bolesny. 

Przez cały okres dwudziestolecia Pawlikowska utrzymywała 
stałe kontakty ze środowiskami literackimi i artystycznymi. 
Więzy przyjaźni łączyły ją z większością poetów z grupy Ska
mandra. 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 Mor
stinów, brała udział w poetyckfch zjazdach w Pławowicach, 
gdzie między innymi spotykała Leopolda Staffa, poetę, którego 
twórczość odegrała znaczną rolQ w jej własnym stosunku do 
poezjl. 

Wszyscy pamiętnikarze tych czasów, którzy piszą o Pawli
kowskiej, zgodnie podkreślają jej niezwykłą wrażliwość i nie
zwykły urok, zyskujący jej przyjaciół i wielbicieli. Nie mó
wiąc już o - bardzo cennej dla poznani'a biografii Pawlikow
skiej - mal-0wniczej i pełnej wdzięku książce jej siostry 
i najbliższej przyjaciółki, Magdaleny Samozwaniec, pt. Maria 
i Magdalena - warto tu zwłaszcza -zwrócić uwagę na wnikli 
we wspomnienie, przeradzające się w swoiste studium portre
towe, pióra Zofii Starowieyskiej-Morstinowej. Oto jego 
fragment: 
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Często ludzie, poznając jakiegoś pisarza, malarza, uczonego 
czy w ogóle człowieka wybitnego, mówią, że nie tak go sobie 
wyobrażali, że jest inny. niż sfę spodziewali, że nie jest do 
swoich dzieł podobny. Ale Lilka była podobna do swoich 
wierszy. Była, jak one, czarująca i niepokojąca, eteryczna, 
a zarazem mocno w ziemię wrośnięta, superpoetyczna, a przy 
tym realistka, poważna, a dowcfpna, smutna i wesoła, mą
dra i czarująco głupfa. Ale naprzód uderzała jej uroda. 
A właściwie źle mówię: naprzód uderzała jej uprzejmość . 
Lilka bowiem, jak to świetnie wyraża francuskie słowo, 
była avenante - wychodząca naprzeciw. Naprzeciw każde
go. Nawet dla nudziarzy miała zawsze miły uśmiech powi
talny, ten swój specyficzny uśmiech, który jakoś na ukos 
układał jej wąskie wargi, marszczył cienki nosek, trochę 
podniósł górną wargę, a obu cieniutkim rękom, przypomi
nającym raczej algi niż ludzkie kończyny, kazał ku nadcho
dzącemu człow iekowi wyciągnąć się w serdecznym geście 

powitanfa. Bo Lilce wolno było jednych lubić, drugich nie 
lubić, ale ją musieli lubić, kochać i podziwiać wszyscy. Nie 
znosiła, by było inaczej. I po tę właśnie ludzką przyjaźń, 
po ludzką miłość wyciągała ku każdemu swe długie, chude 
ramiona. 

Przytoczymy jeszcze fragment drugiego wspomnienfa -
Ireny Krzywickiej : 

Kiedy ją wspominam, wciąż mi się pchają na usta słowa: 
wróżka, czarodziejka, Tytania. Płynie to chyba stąd , że nie 
było w niej absolutnie nic prozaicznego. Nawet w najbar
dziej pospoli'tych warunkach poezja szemrała koło niej nie
ustannie, jak blisko płynący, ciągle żywy strumyczek. Nie, 
źle to określam. To była nieustanna sekrecja poezji, wydzie
lanie wewnętrzne i rozpylane bezustanne poprzez słowa. 
Cóż dziwnego, że powstawała koło tej kobiety czarodziej ska 
atmosfera. Jakiś żart, jakieś nieoczekiwane zestawi'enie 
słów, coś, co ją samą pobudzało do częstego, cichego śmiesz
ku i łyśnięcia w bok, do ro=ówcy, ubawionym spojrzeniem 
oczu, o ciężkich melancholijnych powiekach. 

Wiersze pisała Pawlikowska od dzieci'ństwa. Zadebiutowała 
jednak dopiero w roku 1922 tomikiem, w którego skład wcho
dziły m. in. utwory pisane w czasie wojny. W dwudziestoleciu 
wydała trzynaście zbiorków poezyj. 

Równocześni'e z liryką rozwijała się twórczość dramatyczna 
Pawlikowskiej. Tylko trzy spośród jej sztuk zostały dotych
czas w całości ogłoszone drukiem, reszta - pozostaje w ręko
pisach. Większość z nich była wystawiona - ze znacznym na 
ogół powodzeniem: u widzów i krytyki. 

Dramaty Pawlikowskiej, dalekie od osiągnięcia poziomu jej 
lfryki, świadczą jednak o znacznym talencie poetki i w tej 
dziedzinie. W formie bardziej sproblematyzowanej i wyostrzo
nej występują tu główne tematy jej poezji: walka o „równo
uprawnienie w miłości", wrogość wobec nieubłaganych praw 
natury, z prawem - i obowiązkiem - macierzyństwa na 
pierwszym planie, problem starości. Wyraźnfej niż w wier
szach zarysowuje się swoisty feminizm poetki. 

„Mężczyzna wobec dramatu Pawlikowskiej staje nieraz 
w zawstydzającym i pozbawionym obrony p-0łożeniu" - pisał 

Boy. 

Najciekawsze spośród sztuk Pawlikowskiej wydają się jej 
dramaty metaforyczne, rządzone przez prawa huxleyowski'ej 
fantastyki przyszłościowej (Kochanek Sybini Thompson, 1926), 
arystofanesowskiej baśniowości (Mrówki, 1936) czy groteski 
(Baba-Dziwo, 1938). W Kochanku Sybili zwraca na siebie 
uwagę przede wszystkim motyw odmłodzenia staruszki, odzys
kania przez nią szansy miłosnego szczęścia. 
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Mrówki - pisane zapewne nie bez wpływu znanej książki 
Maeterlincka - stanowią świadectwo oddziaływania na poetkę 
występujących już wówczas teorii o przekształcaniu się dwu
dziestowiecznej cywilizacji w „cywilizację mrowiska". Tu 
znów w polu widzenia pojawia się Huxley. Baba-Dziwo to 
protest wyzwolonej kobiety przeciw społeczeństwu, które pra
gnie widzieć w niej jedynie matkę, i - ostra satyra na to
taliltaryzm w jego hitlerowski'ej wersji. Znamienne są jej 
perypetie. „W redakcji pierwotnej - pisze Tymon Terlecki -
bohaterem tej sztuki był bezimienny „dyktator", scharaktery-
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TEATR 

I 

:\a scenie płacze nrt~·sta 

Zbyt uczenie. 

Za głośno trochę. 

Publici.n< śl', rzewna cz.vs1a, 

\\"tóruie mu 1.czerym . z.lochem. 

Lecz najszczer. ze Iz~· roni loży 

Sam autor, 

:\latołrk boży. 

II 

W.'·pełnil. · si miejsca miodem publiczności 

W każde.i loży-komórce 

żywy nektar gości. 

Autor miodem odd:cha, w galerii sic: chowa, 

U po jon~·, ~zczęśliv~·. jak pszczelna królowa. 

I stała się przemiana w scrC'u autom 

Kocha : cisk. zbiegowi~ko -

To, t'z ·m gardził wczoraj.,. 

z~wany całkiem jednoznacznie. Na usilne nalegania kierow
nictwa teatru autorka zmieniła płeć głównej postaci' ale i ten 
radykalny zabieg nikogo nie zmylił. Po prapremierz~ krakow
skie.i. ambasada niemiecka założyła ostry protest" (Nota bene, 
p~emiera warszawska odbyła się l września 1939 roku). Tak 
więc Pawlikowska była osobiście narażona na ni'ebezpiecze!'i
stwo w razie zetknięcia się z funkcjonariuszami hitlerowskich 
Niemiec. W tej sytuacji tym bardziej zrozumiała staje się jej 
decyzja opuszczenia kraju we wrześniu 1939 roku. 
. !'l-ok ten stanowi' zasadniczy przełom w życiu poetki. Opu
sciwszy Polskę, klasycznym szlakiem przez Zaleszczyki, Ru
m_unię , potem m. m. Włochy - Pawlikowska znalazła się naj
pierw we Francji (w Paryżu i Lyonie), a po czerwcu 1940 
roku - w Anglii: zrazu w okolicach Londynu, następnie 
w nadmorskiej miejscowości Blackpool, gdzie mfeścił się ośro
dek zapasowy lotnictwa polskiego. 

Wojna załamała psychicznie tę niezwykle wrażliwą wyczu
loną naturę. „Widziałam. że wsiadła na statek elega~cka ko
bieta, a zeszła jak liść miotany burzą i tak już było do końca" 
- pi~.ze współtowarzyszka jej ewakuacyjnej drogi z Francji do 
Anglu. „Jeszcze w Paryżu prosiłem Pawlikowską o współpra
cę. Była rozbita i straszliwie obolała ( ... ). Gdy przyjechałem 
do Londynu, Pawlikowska mieszkała gdzi'eś w okolicach Pad
dingtonu, porażona jeszcze głębiej, w sam ośrodek życia, przy
walona apokaliptyczną wizją końca świata" - pisze Tymon 
Terlecki. Z poczuciem przeżywania kataklizmu łączyła sie 
przejmująca tęsknota za najbliższą rodziną i krajem. Także 
- odmienny niż u większości emigrantów sposób patrzenia 
na wojnę, niemożność znalezienia z nimi wspólnego j ęzyka. 

W okresie wojennym - poza publikacjami w czasopismach 
- poetka wydała dwa tomy wierszy: Róża i tasy płonące 
(Londyn 1940) i Goląb ofiarny (Glasgow 1941). Projektowany 
trzeci tom, Bagienne niezapominajki, nie ukazał się: jego 
przygotowany już do druku rękopis zaginął u wydawcy_ Roz
proszone po czasopismach wiersze i fragmenty Szkicownika 
z lat 1940-1945 wydał w r. 1956 Tymon Terlecki w osobnym 
tomie pt. Ostatni e utwory (Londyn). · 

Chora nieuleczalnie, Pawlikowska ostatnie miesfące życia 
spędziła w szpitalu w Manchester. z oddaniem pielęgnowana 
przez męża, zmarła dnia 9 lipca 1945 roku . 
„Szaq:ał Pawlikowską sprzeciw moralny, dręczyła samotność 

i żarła nieuciszona tęsknota. Wszystko to było w niej tak na
tężone, że prawie nieuchronnie musfało się przetłumaczyć na 
śmiertelną chorobę. Ta choroba wydaje się metaforą, niejako 
fizyczną przenośnią tego, co Pawlikowska wtedy czuła i mv
ślała" - napisał Tymon Terlecki w Podzwonnem do Osta"t
nich utworów. 

Fragment wstępu do „Wyboru Poezj i" 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
Biblioteka Narodowa - Wrocław i967. 
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W PRZYGOTOW ANJU 

W. Shakespeare 

„HENRYK V" 
przekład: ZOFIA SIWICKA 

reż: ROMAN SYKAŁA scen: MARIAN STAŃCZAK 

G Scamicci, R Tarabusi 

„Kawior kas z a n ka" 

przekład: 

ZOFJA ERNSTOWA 

reżyseria: 

ROMAN SYKAŁA 
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DWA LISTY AUTORKI DO KAROLA FRYCZA 

Hotel Brfstol 
Warszawa 18. I. 38 

Za kleksy nie biorę odpowiedzialności, bo to pióra na dol.e 
w Bristolu. 

Drogi i pod każdym względem najlepszy 
Panie Dyrektorze. 
Niezmiernie mi Pan dogodził tą analizą tak trafną, tak po

mocną, i nie ma Pan pojęcia jak jestem wzruszona Pańską 
współpracą myślową, czasu nieżałującą! - Jakiż to dowód 
niezbity sympatii dla tej sztuki, i' braku lekceważenia dla 
autorki, za które składam Panu dzięki najserdeczniejsze, sto
krotne i b . dużo uczucia magazynuję dla cudownego wyjątku 
jakim jest Pan wśród ludzi. Tylu znajomych (Kaden, Zawi
stowski, Solski, Pomirowski etc.) czytali tę „Babę'', ale nikt 
pomocnej cegfełki nie przyłożył. Zresztą byłyby to „pustaki" 
napewno, tak jak np. rada Kadena którą mi „wypalił" podczas 
konferencji w T.K.K.T„ że co by to była za komedia, gdyby 
po upojeniu się frazesami i bukietem, a potem szczerością, 
Milda wzięła woźnego lub kogokolwiek z obecnych i poszła 
z nim w wyraźnie określonym celu do swoich apartamentów. 
Nie mogłam wyjść ze zdumienfa, i pytam Kadena dlaczego 
by to miało być dowcipne czy potrzebne - a wogóle co za 
brutalny pomysł! - na to Kaden z ironią: tylko właśnie po 
linii dotychczasowej pani twórczości! 

Je suis restee bouche bee - patrząc na buzię be-Kadena 
ferującego takie wyroki. Ponieważ zaś wystawienie zależało 
od Horzycy, a Horzyca się wymigiwał, więc pomimo telegramu 
którym mnie Solski wezwał na ustalenie obsady „Baby-Dziwo'', 
nie dogadaliśmy się, i miłe słówka Kadena - świadczące 
o tern że sztuki nie czytał, bo gdzie Rzymowski. gdzie kry
minał, co za furmańskie uwagi, jaki tonik szczególny - po
zostały mi jedynie w pamięci. Horzyca jest blady i brudny, 
baczki na twarzy muszą mieć swój odpowiednik w mózgu, 
bardzo przykry „dyrektor". Ach, ale odbiegam od lematu. 
Otóż wszystko z uznaniem i prawdziwą przyjemnością zmie-
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niam_. Wkrótce_ szczegółowo to wszystko przedstawię Wprowa
dze~1e tylko ~eszcze kilJ:u. nowych postaci przed;tawia dla 
~me olbrzym1i; trudności i tego nie obiecuję. Ale wszystko 
inne ch'.""ytam Ja~ ozdoby, jak atuty wygrane dla tego Babska 
które pierws~e mi zrobiło przyjemność . - Teraz odczytuję te 
~ąd~e, ludzkie, gentlemańskie i rasowe punkty. Pan ·nie wie 
Jak Jest trudno o takie czytanie, jak Pan czyta. Nasi ludzie 
teatr.u sont si bebetes! Si assommants! Cokolwiek ze sztuka 
będzie, Z;Ys1kała ogromnie i jeszcze zyska - pracuję (pracuj 
i ,i:1ódl się . ) i;a? nią z list~ uwag w ręku . Naturalnie z naj
\\ 1. kszą radosc1ą oddam pierwszeństwo teatrowi Pańskiemu 
ktorego „~rówki" będą mnie zawsze w zwątpieniu (tak czę~ 
sten:1 pocieszały,_ czem mi w życiu więcej dały niż 100 spek
t~kli. w_Warsz'.łwie: Pan rozumie to dobrze. Pozostały dla mn;e 
Z,Jawiski~n; _m~mal mistycznym, jednem z najpiękniejszych 
wspomn•en zycia, a czy Warszawa grała czy nie, nie boli mnie. 
Na':vet lepiej, że nie; jeszczeby mi obrzydzili'. „Baba Dziwo" 
to Ja~b.v dals~y. ciąg „Mrówek". Wydam je razem w książce. 

NaJserdecznieJsze pozdrowienia 
Lila-Marja. 

Drogi Panie Dyrektorze! 
18. XII. 38 

Z cale.i duszy gratuluję Panu sukcesu całej pracy twórczej 
którą włożył Drogi Pan w „Dziwo-Babę", (ten orzech na któ
rym każd~· inny Dyrektor połamałby sobie wszystkie zęby!) 
Jed::iak, mimo drobnych, i mam nadzieję - nieistotnych mo
mencików, mamy szczęście do siebie nawzajem i rezultaty 
piękne są, a sukces przyjemny. Bardzo też wiele wdzięczności 
żywię dla Kochanego, Wielce Szanownego znawcy sceny za 
opracowanie. za skreślenia, dodatki, kostjumy i wszystko. 

Wzruszona i szczerze oddana 
Marja 

IO 

GŁOSY PRASY po prapremierze „Baby-Dziwo" w Krakowie 
w Teatrze im. J. Słowackiego - 13. XII. 1938 r. 

Tadeusz SINKO: 

Subtelna publiczność krakowska wsłuchuje się nietylko w naj
delikatniejsze szepty własnego serca i ich echa w otaczającej 

ją p.rzyrodzie, ale też w bulgot instynktów całego „rodzaju 
żeńskiego". Jak w „Mrówkach" dała wyraz przerażeniu wobec 
przyszłości, któraby miała młode jednostki żeńskie pozbawić 

skrzydeł miłości i zamienić je na bezpłciowe robotnice, tak 
teraz tę przyszłość zrealizowała barwami rozmaitych totaliz
mów współczesnych. ukazując rządy dyktatorki. Mimo tytułu 
„Jej Macierzyński'ej Wysokości" i miana „Matki Ojczyzny", 
Valida (imię mówfące = Silna) sama nie pełni funkcji królo
wej mrowiska czy ula, forsuje płodność swych poddanek 
uprzywilejowaniem małżeństw wielodzietnych (każdy przyby
tek posuwa ojca o jeden szczebel na drabinie awansów urzęd
niczych) i represjami wobec małżeństw bezdzietnych, a wresz
cie wydaje ukaz znanego z piosenki ludowej „poboru na 
dziewczyny", które podczas dwuletniej służby mają w przy
musowych związkach z bezżenną młodzieżą wojskową ożywić 
ruch „demograficzny", chyba nie więcej jak dwoma potom
kami. .. 

Autorka nie podkreśla tu motywu eugenicznego, który wy
sunął Platon, przydzielając swym kandydatom na filozoficz
nych rządów utopijnego „Państwa" zastęp wybranych dziewic 
do wspólnej dyspozycji ale też dyktatorce nie idzie o wyho
dowanie najlepszej rasy ludzi. Wolałaby ona wyhodować lu
dzi - najbrzydszych. bo sama jest ok.ropną „babą", taką jak 
w baśniach czarownicą, zwana „Babą-Dziwo". W chwili sła
bości wyznaje dyktatorka, że nie mając za młodu z powodu 
odstraszającej brzydoty żadnego powodzen ia u mężczyzn 
i nie mogąc się „wyżyć erotycznie", znienawidziła wszystkich 
mężczyzn i wszystkie piękne kobiety, znfenawidziła cały świat 
i postanowiła się na nim zemścić. Udział w ruchu femini
stycznym wyniósł wygadaną pracownicę domową na posłankq, 
a dzięki poparciu jakichś wpływowych feminfstów oddano jej 
podczas jakiegoś zamachu stanu czy nawet rewolucji w ręce 

11 



władzę, stanowisko dyktatorki. Energię okazywaną na tym 
stanowisku przypisuje ona skompensowaniu niedoboru ero
tycznego rozwinięciem zdolności rządzenia f rozkoszowaniem 
się władzą. 

. Mimo oparcia o Freudowską psychoanalizę jest to konstruk
CJa wcale dowolna, bo przykład Elżbiety angielskiej czy Ka
tarzyny rosyjskiej, by pominąć inne Semiramidv dowodzi że 
najgenialnfejsze władczynie prowadziły bujne ż)·~ie erotyc~ne, 
znajdując partnerów nie tylko dlatego, że rozporządzały po
sadami, awansami i orderami. Jeśli zaś idzie o fazę przed
dyktatorską, to obserwacja uczy, że brzydka twarz (nawet 
przy pustej głowie) nie odstręcza mężczyzn, a ,.idące naprze
ciw" - upadku brzydule wszystkich warstw mają w ukryciu 
większe „powodzenie" niż dumne piękności', do których więk
szość mężczyzn nie śmie się zbliżać, by się nie narazić na 
odmowę. Ale tragikomedia nie potrzebuje się liczyć z rze
czywistością, zwłaszcza. że konstrukcja dyktatorki służy je
dynie do protestu przeciw „Urzędowi spraw rodzinnych", 
przeciw regulowaniu najbardziej „prywatnych" stosunków oso
bistych przez państwo w duchu Platona, tj. policyjne. 

Organem tego protestu uczyniła autorka piękną chemiczkę, 
Petronikę (niby nieugiętą jak skała zwyci'ężczynię) Selen 
(selene nazywa się po grecku księżyc, przyjaciel poetycznych 
kochanków), żonę prześladowanego przez dyktatorkę polityka 
i dyplomaty, eksministra Normana Gondora. Piękny Gondor, 
mimo podobieństwa swego nazwiska do kondora. marzy o od
zyskaniu kariery i akcentuje głośno swą lojalność ku oburze
n ·u n'ezależnej żony, która zaraz przy rannej lekturze 
„zglajchszaltowanej" prasy protestuje przeciw bizantyzmowi, 
a pod wpływem odprowadzenia jej przez policję do „Urzędu 
spraw rodzinnych", a zwłaszcza edyktu o poborze dziewcząt 
(dotknął on także jej siostrę, 18-letnią uczennicę) postanawia 
skorzystać ze swych studiów chemicznych nad trutkami i za
pachami w celu unieszkodliwfenia dyktatorki. Posłużenie się 
zapachem podsuneło jej zamiłowanie dyktatorki do jaknaj
silniejszych perfum, stwierdzone podczas wizyty u niej Je.i 
Macierzyńskiej Wysokości. Ten motyw v.,-prowadza autorka 
bardzo zręcznie w ten sposób, że ostentacyjnie lojalnemu Gon
dorowi każe podczas przejazdu ulicą dyktatorki' rzucić z okna 
do jej auta pęk niebieskich róż, wyhodowanych przez narze
czonego siostry Petroniki. Dyktatorka przychodzi osobiście 
podziękować za osobliwe kwiaty, a przy tej sposobności upo
karza chemiczkę odesłaniem jej do kuchni dla przyrządzenfa 
naleśnika z czosnkiem. Gdy potem dyktatorka wygłosiła przez 
radio mowę, uzasadniającą edykt o poborze panien, wśród 
kwiatów przysłanych przez wierne poddane znalazł się także 
bukiet róż o dziwnie silnej woni. Wdychanie jego zapachu 
tak „rozczuliło" i' „rozkleiło" dyktatorkę, że zaczęła się spo
wiadać ze swych erotycznych zawodów w młodości i odsła
niać biedną skrzywdzoną duszyczkę brzyduli, a ostatkiem sił 
podeszła do mikrofonu i wygłosiła jeszcze jedną mowę - sa
mooskarżającą, odsłaniającą jako jedyny motyw rządów niena-
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wiść do istniejącego świata. Sugestia władzv prysła, dyktator
ka okazała sfę kobietą chorą umysłowo. W.prawdzie ta, która 
posłała owe róże, Petronika, przyszła z odtrutką, by usunąć 
działanie owego zapachu, ale od uleczenia dyktatorki po
wstrzymał ją nagle zbuntowany mąż. Zostawiła więc Validę, 
obecnie Inwalidę rękom posługaczy z zakładu dla obłąkanych, 
a do witającego oswobodzicielkę zbutowanego „ludu" wy
słała męża, jako że zasługa żony idzie zawsze na rachunek 
męża. 

Mimo tak obficie użytych barw antitotalistycznych (przyj
mowanych oklaskami przez publiczność) „Baba-Dziwo" nie jest 
satyrą polityczną w rodzaju „Genewy" B. G. Shawa, który 
przed trybunał Ligi Narodów wprowadził przejrzyste figury 
Włocha Bomtardona, Niemca Battlera i in., lecz jeszcze jednym 
protestem przeciw ingerencji' państwa w sprawy rodzinne. 
zwłaszcza małżeńskie. Protest ten przeprowadziła jednak au
torka w sposób, z którego by był dumny sam Shaw, nie mó
wiąc już o Jarrym, autorze „Króla Ubu", którego miary do
rasta ,,Baba-Dziwo". By zaś nie szukać i::orównań zagranicą, 
wystarczy dodać, że zwłaszcza trzeci akt obfituje w pomysły 
i powiedzenia godne St. I. Witkiewicza. Szeroka publiczność 
dostrzeże łatwiej nowe „Gwałtu co się dzieje!" i będzie się 
cieszyć tą nową wersją rządów babskich. Mimo bowiem atmo
sfery bardzo intelektualnej w fantastycznej grotesce p. Jasno
rzewskiej jest dużo humoru codziennego, tak że każdy znajdzie 
w niej coś dla siebie, a to przechodzi na bilans teatru pol
skiego, który zyskał oryginalnie skoncypowaną i świetnie 
przeprowadzoną sztukę ideologiczną. 

To, że barwy współczesne, mimo swej życiowej dolegliwości, 
wyv.rołują śmiech. jest skutkiem zgroteskowan·a przez dyr. 
Frycza kostiumów, a przez reżysera, p. Radulskiego insceni
zacji. P. Orłowicz wymalował wnętrze, jako fragment drapa
cza chmur. potraktował ukośnie ściany, ozdobił .ie fantastycz
nym fryzem i stworzył świetne tło dla tych pokracznych me
belków barwy koralowej i dla tych barwnych kostiumów 
cywilnych i wojskowych. W cywilnych „sportowych" od dołu 
dominują kolorowe kraty, od góry kwieciste kamizele z gład
kimi rękawami o odmiennych barwach jednostajnych; w woj
skowych przeraża ceglasta czerwień; do tego lakierowane buty 
z cholewami, rogate czapki z kwastami, pasy lakierowane. 
Są i odmienne mundury „dworskie" i mundury policyjne, 
wszystko jakby według opisu w scenariuszach St. I. Witkie
wicza. Tak ubrane figurki reżyser ustawiał w malownicze grup:-· 
i poruszał nimi z wyrafinowaną zręcznością, utrzymując za
razem naturalny sposób mówienia. Rola ,,Baby-Dziwo" wyglą
da na pisaną specjalnie dla p. Wysockiej. Tylko ona może 
przemawiać naturalnie tym głosem dojrzałej feministki. która 
dzięki humorowi jest prawie sympatyczna, a dzięki ośmiesza
niu się apetytem na naleśniki zabawna. Działanie narkotyku 
uwydatniła artystka taką ~-~opniową przemianą postawy, wy
razu i barwy twarzy (świetne użycie reflektora), a przede
wszystkim oczu, rozszerzających się do niesamowitej wielkości 
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i _nieruchomości, że groteskowe sceny ostatniego aktu stano
Wlły szczyt możliwości aktorski.eh . 
Roz,kos_zną fig1:1rę _brzJ'.dszej jeszc~e od dyktatorki jej jakby 

blazensk1eJ !_lOWtermcy i zakochaneJ w niej entuzjastki stwo
rzyła p. Jamna Wernicz, jako Baronowa Lelika (niby Lilijka) 
Skwaczek. Purpurowa jej szata i ognista peruka harmonizo
wa~a z świetni~ uwydatnionym głosem erotycznym, a fnfan
tyhstycz:i-y ta.mec dla rozbawienia władczyni był równie -
wzruszaJ~Cy, Jak śmiech przez łzy przy i::rzyznaniu jej przez 
władczynię palmy brzydoty, jako dowód jej sympatii. Trzecią 
wy?omą kreację dała jako wielodzietna (ostatnio bliżni'ęta) 
~ąs~adka Gondorów potwornie kobieca (przez wypchane kłęby 
1 bmst) p. Jaworska, najpierw w zuchwały1n zachowaniu sie 
u_przywilejowanej rozrodczyni z ludu wobec bezdzietnych 
„1mproduktywów", potem w ludzkim współc zuciu wobec po
krzywdzonej panienki, którą uratowała przed rejestracją. 
Epizod jej męża zagrał pomysłowo p. Opaliński. 
. Antagonistkę dyktatorki, piękną chemiczkę, broniącą praw 
Jednostki, grała z inteligencją i uczuciem p. Pawłowska jej 
wierną służącą p. Romowicz, zdenerwowanego w swej osten
tacyjnej lojalności męża. p. Czajkowski, wzruszającą skrzyw
dzoną panienkę (baletniczkę ze skrzydełkami) p. Brochocka, 
małomówną znajomą Gondorów p. Bielska, jej niewyraźnego 
narzeczonego p. Jaroń. Obsady dopełniali pp. Szubert i Rusz
kowski, jako dyrektorowie radia, pp. Possart i Bobrowski, jako · 
adiutanci dyktatorki, p. Fuzakowski, Senowski. i p. Kierzkowa, 
jako urz0 dnicy komisji poborowej, p. Kolwas jako kulawy 
Szpieg. Każda z tych epizodycznych postaci miała swój wyraz, 
co idzie na rachunek zarówno autorki jak reżysera. 
Publiczność premierowa, wśród której widzieliśmy elitę kra

kowskie.i inteligencji, przyjęła nową sztukę p. Jasnorzewskiej 
z pełnym zrozumi'eniem i każdy akt gorąco oklaskiwała, pro
sząc napróżno wołaniem o pojawienie s ię autorki. To powo
dzenie, nie mniejsze, jak poprzednie sukcesy „Niebieskich za
lotników", „Egipskiej pszenicy" i „Mrówek" skłoni zapewne 
dyrE'kcję do częstszego sięganfa po gotowe już i przyszłe no
wości znakomitej poetki, a może i i:o nowości innych dra
matystów krakowskich. Pokazano nam wprawdzie w ostat
nich latach po jednej sztuce L. Morstina, Bunsza, Niżyńskiego, 
ale każdy z nich ma w tece obfitszy repertuar. a i mistrz 
Nowakowski nie spoczął na „Gałązce rozmarynu". Cierpliwie 
też czekają na swoją kolej przedstwiciele starszego pokolenia, 
jak M. Szukiewicz, A. Waśkowski, J . Wiśniowski. Do Krako
wa też ciążył dawniej St. I. Witkiewicz. Zdaje się więc, że 
co rniesfąc możnaby wystawiać jakąś prapremierę krakowską, 
a nie czekać aż spadnie coś z repertuaru warszawskiego, a tym 
mniej z zagranicy. Dawno już zauważono, że powodzenie je
dnego poety budzi współzawodnictwo we współczesnych twór
cach i powoduje rozkwit danej gałęzi sztuki. 

Gdy kobieta będzie dyktatorką CZAS, Nr 34.5, 16. XII. 1938. 
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STANISŁAW WITOLD BALICKI: 

Problematu. któremu na imię: Maria Jasnorzewska - nie 
można „załatwić" w krótkie.i recenzji. Nie można też najnow
szego jej utworu scenicznego omówić w kilku zdaniach. Bo 
Jasnorzewska , z współczesnych naszych autorów scenicznych, 
największe sprawia niespodzianki, a „Baba-Dziwo" jest utwo
rem wprost klasycznym dla poznania psychiki i koncepcji 
ideowych poetki. „Baba-Dziwo" skupia w sobie niemal wszy
stkie zalety i wady twórczości scenicznej autorki „Mrówek" 
czy „Egipskiej pszenicy". 
Najpiękniejszą i najwartościowszą cechą twórczości Jasno

rzewskie.i jest jej bezkompromisowa, śmiała walka o wolność 
jednostki przeciwko tyranii totalistycznych więzów społecz
nych. To było głównym tematem „Mrówek", to jest także 
jednym z tematów „Baby-Dziwo". Bo wadą tego ostatniego 
utworu jest nadmiar problemów, jakie autorka chciała po
ruszyć, zilustrować i rozwiązać . A tymczasem one nawzajem 
przeszkadzają sobie w jasności w_ypowiedzenia, przeprowadze
nia i logicznego rozwiązania konfliktów. 

O ile ,,Mrówki" były utworem nawskroś poetyckim, to 
„Baba-Dziwo" jest utworem wybitnie satyrycznym. W „Mrów
kach" jednak autorka była skrępowana formami organizacji 
mrowiska, z którymi zestawiała formy życia ludzkiego i poza 
które ze względów artystycznych nie wolno jej było wyi;:ra
czać; w „Babie-Dziwo", gdzie akcja rozgrywa się w nierealnej 
krainie Prawji i gdzie występują ludzie, pJsiadający wszystkie 
cechy naszej współczesności, w „Babie-Dziwo". więc mogła 
sobie pozwolić na daleko wiekszą swobodę tematyczną i for 
malną. Nie zawsze szczęśliwie ją wykorzystała. 

,,Baba-Dziwo" jest bardzo pr?:ejrzystą satyrą na total izm, 
na jego średniowieczne metody rządzenia i tyranizowania psy
chik ludzkich. Nierealną krainą Prawji' rządzi dyktatorka 
Valida Vrana. Stara panna i brzydka. Zbuntować się przeciw
ko niE'j ma odwagę jedynie młoda i piękna mężatka, uczona. 
Konflikt jednostki z tyranią dyktatury społecznej objawia siq 
.iednak tylko w utarczkach słownych. Wprawdzie jednostka 
zwycięża tyrani'ę dyktatury, ale zwycięża ją symbolicznym 
rekwizytem, a n ie realnym czynem. \'./ zakończeniu trzyakto
wego utworu otrzymujemy dopiero właściwą ekspozycję. Oka-
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zuje się bowiem, że przyczyną tragedii dyktatorki był jej uraz 
psychiczny na tle niezaspokojonego seksusu. Autorka w ten 
sposób stwierdza, że dyktatorzy nie są ludźmi normalnymi. 
Spostrzeżenie nie nowe. zanadto upraszczające rozwi'ązanie 
akcji utworu, ale nie konfliktu między jednostką a dyktaturą 
społeczną. Byłoby to bowiem zbyt jednostronne. 

P. Krystyna Grzybowska w artykule o twórczości Jasno
rzewskiej, zamieszczonym w programie teatralnym wyraż.a sąd, 
źe autorka „Baby-Dziwo" jest indywidualistką bardzo gorą
cą , ale nigdy nie jest feministką. Sąd ten zasługuje na dys
kusję. Brak miejsca nie pozwala na nią. W każdym razie 
obecnie grana przez teatr krakowski sztuka Jasnorzewskie.i 
bynajmniej o tym nie świadczy. Załamanie s'ę dyktatorki 
Validy z powodu niezaspokojonych uczuć kobiecych i' macie
rzyńskich, popierałoby tezę p. Grzybowskiej . W mniejszym 
stopniu argumentem za tą tezą byłby krzyk kończący sztukę, 
że dość mamy rządów kobiet, że za żonę odpowiada mąż. Cóż, 
kiedy okrzyk ten pada z ust mężczyzny, a nie kobiety. Osła
bia więc jego wymowę, która może być stronnicza. 

Natomiast fakt, że w sztuce mężczyźni przedstawieni są jako 
ludziie słabi. bez charakteru, karierowicze, a jedynie dobre 
serce, rozsądek okazują kobiety, jedyną bojowniczką prawdy 
i piękna, wolności i człowieczeństwa jest kobieta - ten fakt, 
wraz z wieloma innemi, pomniejszymi, świadczyłby. że właśnie 
Jasnorzewska jest w swojej twórczości - może mimowoli -
feministką. 

Oczywiście. zaledwie dotknęliśmy tu problemów najnowsze
go utworu Jasnorzewskiej, który, jak niemal wszystkie do
tychczasowe jej sztuki, imponuje śmiałością i oryginalnością, 
społecznym ciężarem gatunkowym, jaki rzadko dochodzi do 
głosu w twórczości naszych dramatopisarzy. Satyra Jasno
rzewskiej jest spokojną można by powiedzieć łagodną i raczej 
ilustrującą rzeczywistość, n i ż ją karykaturalnie naświetlającą. 
Pod względem formalnym utwór Jasnorzewskiej, który ni'e
wątpliwie już wkrótce mieć będzie charakter dokumentu pew
nego okresu dziejów współczesności', jest eksperymentem 
a każdy eksperyment jest w znacznej mierze twórczy. Subtel
ność i kulturalny dowcip autorki najsympatyczniej i najdo
datniej doch cdzą do głosu w akcie pierwszym, na co zbyt 
małą uwagę zwraca publiczność, oklaskująca raczej humor 
i satyrę jaskrawszą w obrazach dalszych. 

Prapremi'era utworu Jasnorzewskiej przygotowana została 
niezwykle sumiennie. Do takiej opieki nad nowościami zresztą 
od lat przyzwyczaiła nas scena krakowska, przyzwyczaił i dyr. 
Karol Frycz. który osobiście czuwał nad wyrazem artystycz
nym widowiska. zasilając go pomysłowymi i dowcipnymi kon
ceptami. Powierzywszy reżyserię p. Radulskiemu, który utwór 
opracował starannie, choć nie bez pewnych dłużyzn teksto
wych i reżyserskich (zwłaszcza akt III), a przygotowanie 
oprawy malarskiej P. Orłowiczowi, który dał kapitalny prze-
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krój mieszkanka w drapaczu chmur, sam dyr. Frycz zajął się 
opracowanfem nierealnych groteskowych kostiumów, które 
podkreśliły dowcip sztuki i charakter osób akcji. 

Aktorzy mieli bardzo trudne zadanie, bo utwór jest całko
wicie rezonerski, niema w nim ani jednej żywej postaci. Nie 
czuli się więc dobrze w tych rolach, ale zagrali je - dobrze. 
Oczywiście, świetną była Stanisława Wysocka jako dyktatorka. 
Swego rodzaju rozkosz mieli widzowi'e, oglądając znakomitą 
artystkę w mundurze. Na czoło zespołu wysunęli się pp. Wer
nicz, Pawłowska i Czajkowski, dalej: pp. Jaworska, Romo
wicz i Szubert, resztę zaś ról poprawnie zagrali pp. Brochoc
ka, Bielska, Kierzkowa, Opaliński, Possart, Bobrowski, Rusz
kowsk:, Kolwas. Fuzakowski' i Senowski. 
Publiczność spragniona sztuk, poruszających zagadnienia 

współczesności, przyjęła utwór Jasnorzewskiej gorąco, żywo 
go oklaskiwała i wywoływała autorkę, niestety, bezskutecznie. 

(Baba-Dziwo, Tempo Dnia nr 346, 16. XII. 1938 r.). 

W REPERTUARZE: 

S. MROŻEK „TANGO" 

G.B. Shaw „ŚWIĘT A JOANNA„ 

„BEREZIACY" wg Scenariusza 

K. Obidniaka, w opr. dramaturgicznym 

Romana Sykały 

_ __ ł 
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MAŁA 

KRONIKA 

TEATRU 

POWSZECHNEGO 

(Mlada Franta, Praga 
18. XII. 1967) 

TEATRALNY EXPORT 
Z ŁODZ! 

Od roku 1963 datuje 
się współpraca między 
Teatrem Powszechnym 
w Łodzi i praskim Tea
trem S. K. Neumanna. 
Ostatnio przyjechali do 
Pragi polscy aktorzy i 
od piątku do niedz.ieli 
dali nam dwie insceni
zacje ze swego repertu
aru: Tango Mrożka i 
Noc spowiedzi Arbuzo
wa. Dosyć zrozumiałą 
rzeczą jest zwrócenie 
głównej uwagi przede 
wszystkim na insceni
zację Mrożka, ponieważ 
daje ona możliwość po
znania stylu, jakim ten 
wybitny środkowo-euro
pejski reprezentant dra
matu absurdu interpre
towany jest w swym 
rodzinnym kraju. 
Prawdę powiedziaw

szy - łódzcy aktorzy 
pokazali nam Mrożka 
w świetnym stylu -
jeśli mamy użyć tej po
niekąd sportowej termi
nologii. Przedstawienie 
reżysera Romana Sykały 
stanowi doskonałe dzie
ło sceniczne, ponieważ 
jego rytm realizowany 
jest ze znajomością 
struktury tekstu Mroź-
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ka a jego atmosfe
ra w swym natężeniu 
i' zmienności oddana zo
stała wręcz precyzyjnie. 
Jest to teatr, którego 
humor bywa okrutny 
n 'emiłosierny. ale jest 
to teatr budowany z in
teligencją, która ocza
rowuje i bawi, teatr, 
który pozwala poznać 
takie aktorskie indywi
dualności, jak J. Kubic
ki albo M. Szewczyk. 

W drugim przedsta
wieniu dali nam łódzcy 
aktorzy tekst, który swą 
zasadniczą sytuacją 
przypomina Millera 
Zdarzenie w Vichy. 
I bohaterowie Arbuzo
wa zostają podczas 
obławy w okupowanym 
ukrafńskim m 'eś cie 
aresztowani i przeżywa
j 1 noc. podczas której 
twarzą w twarz ze 
śm iercią obnażają się 
ich charaktery. Punkt 
ciężkości sztuki leży w 
rozszyfrowaniu ludzkie
go charakteru i w filozo
ficznym zadumaniu nad 
e tyką ludzkiego czynu. 
Przedstawienie reżysera 
Sobolewski'ego stara się 
uchwycić tę właśnie fi
lozoficzną stronę dra
matu, przy czym twór
com przedstawienia cho
dzi o to, by ro7wa7ania 
Arbuzowa wychodziły 
z dokładnie koncypowa
nej i wyraźnie modelo
wanej i::ostawy, a więc 
o to b:r ·scena żyła nie 
ideami lecz boh1'.,tcrami. 
To się także t e j ?war
tej , w jakfmś rembran
dtowskfm szaroświcie 
komponowanej insceni
zacji uda.ie. 

(zd) 

(Rude Prawo, Praga 
20. XI!. 1967) 

STARZY ZNAJOMI 

Mało kiedy mamy 
możnosc obserwować 
przynajmniej od czasu 
do czasu pracę któregoś 
zagranicznego zespołu i 
widzieć dzięki temu le
p iej jej kierunek i roz
wój artystyczny. Jed
nym z cz-stszych pras
kich gości' jest Pań
stwowy Teatr Powszech
ny z Łodzi. W roku 1963 
zawarł z nim bowiem 
umowę długoterminową 
o współpracy Teatr S. 
K. Neumanna. W ostat
nich dniach grali polscy 
goście w Pradze już po 
raz drugi. Repertuar ich 
stanowią niemal wy
łącznie dzieła współ
czesnych autorów. Tym 
raiem przedstawili nam 
Tango Sławomira 
Mrożka i Noc spo
wiedzi Aleksieja Ar
buiowa 

W Tangu autor star;:; 
się wywołać jakieś pol
skie echo Hamleta na 
płaszczyźnie absurdu. 
To, co jest dla autora 
typowe, a mianow1c1e 
zdolność tworzenia krót
kich opowiadań, i:: rze
sikadzało mu przv pi
saniu dramatu. Tango 
jest tylko rozwiniętą 
anegdotą bez ostrej poin
ty. Dlatego raczej jest to 
nonscm:-sztuka niż sztu
ka absurdalna. Każdy 
aktor gra tu w zasadzie 
tyll<"o swoJ monolog. 
Spotkan'e tych mono
logów nie ma jednakże 
u Mro?ka nigdy wpływu 

na kształtowanie posta
ci, każda z nich jest 
z góry określonym ty
pem. Łódzka insceniza
cja była dla nas w 
znacznym stopniu pou
czająca: pokazała jak się 
mniej więcej powinno 
grać Mro~ka. i tym sa
mym wyjaśniła dlac~ego 
na naszych scenach -
z małymi chyba wyjąt
kami - ni'ezbyt się to 
udawało. Pomimo znacz
nych sukcesów europej
skich jest to autor wy
raźnie narodowy i jako 
taki powinien być gra
ny. O tym fakcie zapo
minaliśmy w naszych 
inscenizao::jach. Podczas 
gdy my podkreślaliśmy 
absurdalność. Polacy 
przechodzą obok meJ. 
Zamiast abstrakcyjnie 
wykonane.i sceny i ko
stiumów spotykanych u 
nas, u nich występuje 
jakiś fantastyczny rea
lizm. Psychologizacja 
postaci kształtowana jest 
przy pomocy kostiumu 
i maski. 

Jeśli Mrożek poddany 
został inspiracji Szeks
pira. to w sztuce Arbu
-z~wa źródłer1 ;nsp iracji 
powinien być Sartre. Z 
pewnością w Nocy spo
viedzi dają się łatwo 
zauważyć tego rodza.iu 
dążenia; styl ~ rbuzow<J 
znacznie się w niej 
zmienił. Wydała mi siQ 
jednakże zbyt rozbita 
na poszczególne obrazy, 
wielomówna. bez silniej
sz ego ładunku Mozo
f" cznego. I niestety nie 
opuściła jej arbuzowska 
skłonność do sentymen
talizmu, przede wszyst
kim w przejrzystym i 
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nie zaskakującym za
kończeniu . 

Te mat sztuki tak czy 
owak zainteresował już. 
w osta tn im czasie kilku 
autorów , n ie tylko dra
m aturgów : f Arbuzow 
stawia swych boha ter ów 
w krańcowe.i· sytuacji i 
bada ich reakcj ę . Zaba
w:a się z nimi w podo
bny sposób, jak w sztu
ce zabawiał się swym i 
ofiarami E. Giessling, 
były aktor a obecn ie 
nazistowski ko men dan t 
wojenny zajętego ukra
i'ńskiego m iasta. 

Ani jeden. ani drugi 
nie schodzi jed nak głę 
b'ej p od powierzchnię , 
pozos tają w psychologii 
konwencjonalnej. Osoby 
sztuki pozostały tylko 
fi gurami i s zablonami, 
może cośkolwiek mniej 
markantn ymi, autorow1 
nie ud ało s ię z n ich 
stworzyć postaci silnych, 
któr e dałyby aktorom 
pole do popisu. Miał je 
może tylko J. Przybyl
ski w postaci Giesslin-

20 

ga. Sympatyczne wra
żenie zrobiła także gra 
M. Szon erta w roli nie
m \eckiego dezertera 
Scholza. J ego cichy dia
wg z Giesslingiem w 
chwilę przed odprowa
d ze niem na stracenie 
zali czyć można do naj
mocniej szych momen
tów przedstawien ia. 

Jeśli wrócimy do 
wcześniej szych przed
stawień tego teatru. Po
dobną współpra cę tea
trów jak ta, która łączy 
teatr z Łodzi z libeń
sk im Teatrem S. K. Neu
m anna, w itamy z przy
jemnośdą. Chociażby 
tylko dla samej możli
wości porów nania . A co, 
gdybyśmy tak nawią
zali podobną współpra
cę z zespołami. w ld(•
r ych pracują Grotowski, 
Kant or i S zaj na. Mogła 
by ona być bardzo 
owocna dla obydwu 
stron - i nasze społe
czeństwo by ich w"!:esz
cie i: o znało . 

LUDMILA KOPACOVA 

R 
E 
s 
T 
A 
u 
R 
A 
c 
J 
E 

DYREKCJA ŁZG-RESTAURACJE 
zaprasza P. T. Konsumentów do podległych lokali na 
smaczne posiłki i tradycyjne dancingi: 

1. Restauracja „HALKA" kat. I 
ul. Moniuszki 1 czynna od 12.00 do 2.00. 
Specjalność potrawy staropolskie. duży wy
bór miodów pitnych. 
Koncerty muzyki staropolskiej od 21.00 do 
21.30, dancingi od godz. 21.30 do 2.00. 

2. Restauracja „TIVOLI" kat. I 
ul. Tuwima 1 czynna od godz. 13.00 do 3.00, 
dancing od ·21.00 do 2.00. W sezonie letnim 
prowadzi działalność w estetycznym ogród
ku (jedyna w Łodzi). 

3. Restauracja „SIM" kat. I 
Plac Wolności (róg Obrońców Stalingradu) 
czynna od 12.00 do 4.00. Od godz. 12.00 do 
21.00 wydaje obiady dietetyczne wg cen 
kat. II - dancing od 21.00 do 2.00. 

4. Restauracja „SAVOY" kat. I 
ul. Traugutta 6 (przy hotelu „Savoy" czyn
na od 12.00 do 2.00 - dancing od godz. 
21.00 do 2.00. 

5. Restauracja „CASANOWA" kat. I 
ul. Zachodnia 87 od godz. 9.00 do 21.00 
czynny bar kat. II - od godz. 22.00 do 5.00 
kat. I - dancing od godz. 22.30 do 3.30. 
J edyny w Łodzi typowy lokal NOCNY. 

6. Restauracja „ARKADIA" kat. II 
ul. Jakuba 10 czynna od godz. 12.00 do 
23.00. Wyposażenie lokalu kat. I. Tylko 
w tym zakładzie dancingi już od godz. 17.00 
do 22.30. 

Informujemy zainteresowane osoby, instytucje i przed-
iębiorstwa, że przyjmujemy zlecenia na obsługę 

uroczystości prywatnych, bankietów, zjazdów, konfe
rencji itp. 
Ponadto do dnia IO grudnia przyjmujemy zgłoszenia 
na urządzenie bali „Sylwestrowych". 
Szczegółowe wyjaśnienia i fnformacje w dziale han
dlowym przedsiębiorstwa ul. Piotrkowska 45 , front 
I p. pok. 119 lub tel. 386-91. 
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POWSZECHNY DOM TOWAROWY 
»U N I WERS A 'L« 

Łódź, Pl. Niepodległości 4 

POLECA · 
bogaty wybór 

artykułów 

odzieżowych 

włókienniczych 
skórzanych 
futrzarskich 
dziewiarskich 
gosp. domowego 
tel ew .-rad i owych 
elektro-tech n icz
nych 
jubilerskich 
muzycznych 
papierniczych 
chemicznych 

• sportowo-tu ryst . 
~kosmetycznych 

· perfumeryjnych 

eksponowanych na czterech kondygnacjach naj

większego i najnowocześniejszego obiektu han

dlowego w Łodzi. 

. „ 

.. 

• • 

-------- -- -- ----

. , 

I 

TKANINY 
WEŁNIANE 

NISKO I WYSOKOPROCENTOWE 

ORAZ PRAKTYCZNE TKANINY Z ELANY 

ANILANY NA UBRANIA, KOSTIUMY 

I SUKIENKI NABĘDZIESZ W SKLEPACH 

MHD ART. WŁÓKIENNICZYMI PRZY UL.: 

J>iotrkow ka 51. 117 

142 

ie 7.kO\\ kiego 4 

I di11 klC"O 5 

Obi. ·1,ilin •r,1du 2 

.lad1odnia 14 

Za11lzia1i k.t 

fu'łt ima 15 

;nuto icz,1 32 
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KIEROWNICY DZIAŁÓW 

Kierownfk Techniczny: 
MARIAN BINKOWSKI 

Dekoracje: 
JÓZEF KROTOWSKI 
G E R T P Y D D E 
IGNACY KOŁODZIEJCZYK 

JÓZEF PIKO RA 
WIKTOR 
TADEUSZ 

LAS OŃ 
PAUL 

Kostiumy: 
WŁADYSŁAW MUR AS 
HENRYK KISZKA 

Peruki: 

STANISŁAW SIEMIŃSKI 

Brygadier Sceny: 

STEFAN OLCZAK 

Kierownik Oświetlenia : 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Kierownik Zaopatrzenia: 
EWA SKRZYPEK 

Kierownik Gospodarczy: 

TERESA KUCUCHA 

Kierownik Biura Organizacji 
Widowni: 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKl 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

JERZY LENARCIŃSKI 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

(na miesiąc wcześnfej) w godz. 10---17. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10-13 
i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. ' 
Wydawca: 

PAŃSTWOWY TEATR POWSZECHNY W ŁODZI 

Redakcja i opracowanie g raficzne: 

KAZIMIERZ A. LEWKOWSKI 
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