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O, staroświecka młoda pani z Krakowa! 
Strzeż się! Biskup pieni się i krzyczy: horrendum! 
Na łąkę wychodzisz nocą po kwitnące slowa, 
Tajne czynisz praktyki, aby pachniały ambrą i lawendą. 

Czy to prawda, że warzysz wrotycz i nasięźrzał 

W księżycowej, źródłosłowej wodzie? 
Już w to pono synod krakowski wejrzał 
I wieść gruchnęła w narodzie. 

W fiołkowych olejkac.h i w różanych 

Warzysz słowa-hiacynty i słowa-akacje, 

W jakim to grimoirze, w jakich księgach zakazanych 
Wyczytałaś owe inkantacje? 

Co tak szepczesz słodko w wierszach kolorowych 
Że się lud bogobojny wzdryga? 
Ach! 'na stos cię weźmie mistrz ogniowy, 
Quia es venefica et striga! 

Cmy czartowskie, powiernice twoje, 
Znoszą miód, kwiatom wyczarowany, 
A potem barwią się, szumią, pachną trujące 

miłosne napoje 
W wierszach, jak w retortach szklanych. 

Z tomu «Słowa we krwi)) 
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MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 

ZE SZKICOWNIKA 
POETVCK I EGO 

Rakiety wylatywały w powietrze, zapalając się na szczyto
wym punkcie swoich lotów. 

Z twardym szelestem, przypominającym darcie płótna, wy
mieniały słońca na gwiazdy, gwiazdy na iskry. 

Pukały wystrzałami o chmury. Były jak hydranty wód 
świetlnych, polewające odchylone głowy patrzących ludzi. 

Przetrzaskiwały się z czerwieni w zieleń i w złoto. Syczały 

swoje hasla: „Wzwyż!", „Nad poziomy!", „Olśniewać!", „Roz
błysnąć!", „W olności dla rakiet!", „Mierz siły na piękność!" , 

„Ku niebu!". Ludzie zagapieni, oczarowani, zapominali, że 

i sami są tylko rakietami w rękach nieznanego pirotechnika. 

Ogniami roznego stopnia, roznej piękności. Kosztowne 
młynki szaleństwa, spirale temperamentu, kaskady myśli ja
skrawych, wysokonośnej poezji. 

Wywężają się, w nocy absolutnej, głębokiej, z najlepszą 

wolą, z potęgą i optymizmem ku górze, uświetniając festyn 
natury - i giną marnie. 

Gardzę sobą, rakietą rozsypującą się właśnie w setki cięż
kich złotych łez, z których będą jeszcze gwiazdy, gwiazdy 
przemijające ... 

Pirotechniku wspaniały, który dodajesz świadomość do sub
stancji palnych, o czemuż Ci ta mieszanina nie wybuchła już 
podczas mieszania jej w moździerzu eksperymentów? ... 
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Samoczynnie uderzą dzwony. Rozryczy się bydło, zawyją 

psy. Ptaki podlecą ku ludziom w żałosnej trwodze, garnąc się 
im do rąk. „Ziemia padać będzie ze strachu jak owca przed • 
wilkiem", dokładnie podług Apokalipsy! 

Bo oto doprowadziliśmy wreszcie do nieszczę.§cia planety, 
przez opętanie nasze, złość i nienawiść, które, z szybkością 

·razem połączone, wywołały katastrofę kosmiczną. 

Spróbujcie wsiąsc do samochodu prowadzonego przez roz
.1uszonych, rozpolitykowanych, wzburzonych podróżnych. 

Smutnie skończy się taka wycieczka. 

Złość, z wybuchami benzyny, Ź nieprzytomnym pośpiechem 
i gorączką - o, złe to warunki jazdy, fatalne skojarzenia. 

Niespodziewany dyszel w poprzek drogi, nagły zakręt, po
ciąg na przejeździe otwartym, huk, trzask, ogień - i osta
tnie może przekleństwo złego towarzystwa, którego irytacja 
wypala się wraz z rozlaną strumieniami benzyną. 

·Lub pozwólcie biec na oślep furiatce: z pewnoscią śmierć 

jej nadąża w radosnych susach i pchnie ją pod tramwaj lub 
autobus. 

Albo rozdrażniony koń, którego pasja w dal ponosi: - biada 
kręgom szyi jego wątłej! 

Ziemia - to pęd i ogień wewnętrzny, wybuchowy żar. 

Ludzkość dzisiejsza - to zły nastrój ziemi. Od katastrof zaś 
roi się podobno w przestrzeni ... 

Człowieku o ustach zaciętych, o myślach czerwonych, szaro
blady z nienawiści, wpatrzony ślepo w nieskończoną twoją, 

jak sądzisz, drogę w „lepszą przyszłość" - złośniku, przygo
towujesz karambol ziemi równie bezlitosny, okropny, hałaśli

wy i gwałtowny, jakim ty sam jesteś. 

(1939 r.) 
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MÓWI CHAPLIN 

W roku 1937 Aleksander Korda zasugerował, żebym zrobił 
film o Hitlerze, oparty na p.omyłce co do .osoby, ponieważ 

Hitler nosi taki sam wąsik jak włóczęga. Mówił, że mógłbym 
zagrać obie role. Wówczas nie bardzo się zastanawiałem . nad 
tym pomysłem, ale teraz był czymś aktualnym, ja zaś rozp:icz
liwie pragnąłem wziąć się do pracy. I wtedy nagle mnie to 
uderzyło. Ależ oczywiście! Jako Hitler mógłbym przemawi,ać 
do tłumów szwargotem i mówić, co bym tylko chciał. A jako 
włóczęga mogłem być mniej czy \Vięcej milczący. Historia 
o Hitlerze dawała pole do burle ki i pantomimy. Toteż z en
tuzjazmem pospieszyłem na powrót do Hollywood i zabrałem 
się do pisania scenariusza. Praca nsd nim trwała dwa lata. 

* * * 
W połowie nakręcania Dyktatora z:i.cząłem otrzymywać 

alarmujące wieści z United Artists. Zostali uprzedzeni przez 
Biuro Haysa, że będę miał kłoipoty z cenzurą. Także i agencj;i 
angielska była bardzo zan~epokojona filmem antyhitlerow
skim i wyrażała wątpliwość, czy będzie mógł być pokazany 
w Anglii. Ja jednak byłem zdecydowany dalej robić swoje, 
ponieważ Hitlera należało wyśmiać . Gdybym wiedział o rze
czywistych potwornościach niemieckich obozów koncentra
cyjnych, nie mógłbym nakręcić Dyktatora, bo n·ie byłbym 
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w stanie kpić z ludobójczego obłędu hitlerowców. Natomiast 
byłem zdecydowany ośmieszyć ich mistyczne brednie na te
mat czystości rasy. Jak gdyby coś podobnego istniało kiedy
kolwiek poza pierwotnymi krajowcami Australii! 

* * * 
Vanderbildt przysłał mi serię pocztówek ze zdjęciami Hit

lera wygłaszającego mowę. Twarz była ohydnie komiczna -
kiepska imitacja mnie samego, z idiotycznym wąsikiem, •nie
sfornymi, strąkowatymi włosami i obrzydliwymi, zaciętymi, 

małymi ustami. Nie mogłem brać Hitlera poważnie. Każda 
pocztówka ukazywała go w innej pozie: jedna przemawiają
cego do tłumów, z dłońmi jakby szpony, inna z jedną ręką 
podniesioną, a drugą opuszczoną, niczym gracz w krikieta 
przed strzałem, jeszcze hma z rękami splecionymi przed sobą, 
jak gdyby dźwigał urojone· ciężary. Pozdrowierrie jedną ręką 
ockzuconą do tyłu nad ramieniem, z dłoillią odwróCOlllą do 
góry, napawało mnie chęcią postawienia na niej tacy z brud
nymi naczyniami. „To wariat" - myślałem. Jednakże kiedy 
Einsteim. i Tomasz Mann zostali zmuszeni do opuszczenia Nie
miec, ta twarz Hitlera nie była już komiczna, ale złowieszcza. 

Charles Chaplin «Moja autobiografia» 
Tłumaczy! Bronisław Zieliński 
Czytelnik 1967 
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ZYGMUNT LEŚNODORSKI 

O MARII 
PAWLIKOWSKIE0-
0ASNORZEWSKIE0* 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska należała do najdziwniej
szych w Polsce kobiet. Wydawała się chwilami istotą zupeł
nie nierzeczywistą. UoS'Obioną magią poezji. Zjawa seansu, 
która boi się ostrego światła, zgiełku i ruchu. Salamandra, 
co wypełzła z ognia i zamieniła się w kobietę po to, by ta
jemnice różnych czarów, misteriów i niesamowitych wcieleń 
wyrazić w formie subtelnej miniatury wierszowej. Może dla
tego było jej zawsze tak zimno? Otulona szalami, zwinięta 

w kłębek , spędzała większą część życia na kanapie w pół

mrocznym pokoju, z małą lampką umieszczoną nastrojowo 
gdzieś w kącie, na niskim stoliczku lub na podłodze. W ta
kim klimacie - . przesiąkniętym wonią kwiatów, perfum, moc
nych papierosów i starych mebli , czuła s,ię najlepiej. Rozma
wiała wtedy czarująco nawet o rzeczach bardzo zwykłych 

i prostych. «Mona Liza» i «sfinks» poezji polskiej w zwykłej 

rozmowie okazywała się kobietą b1·rdzo bezpośrednią i wcak 
nie tajemniczą. Rozsuwały się parawaniki, które - sądząc 

po wierszach - oddzielały subtelną «Safo słowiańską»od po
wszedniej rzeczywistości. Miała niewątpliwie zamiłowanie do 
wykwintu. Cechował ją wyrafinowany epikureizm, rozko·szo-

* Fragment wspomn ień z tomu « Wśród ludzi mojego miasta » (Wy

dawnictwo Literackie - Kraków 1968). 
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wanie się własną wrażliwością poetycką. Wyraziło się fo oar
dzo silni€ w pierwszych tomikach wierszy, o czym świadczą 
chociażby rokokowe tytuły zbiorów: Pocałunki, Wachlarz, 
Dancing. Egocentryczny hedonizm estetyczny stanowił jed
nak tylko zewnętrzną formę. Wewnątrz znajdowały się całe 

pokłady kompleksów i uczuć, palących pytań i wątpliwości, 

dręczących niepokojów i tęsknot. Wszystko to miało się po
jawić w nowej fazie twórczości zabarwionej problematyką oby
czajowo-społeczną, w szczególności w utworach scenicznych. 

W duszy każdej kobiety - a cóż dopiero poetki - gcdzą 

się ze sobą często różne przeciwieństwa. Autorka poetyckich 
filigranowych bibelocików miała się kiedyś znaleźć na froncie 
walki o fizjologiczne prawa kobiety - pomiędzy Morozowicz
-Szczepkowską z jednej, a Boyem i Krzywicką z drugiej 
strony. «Naturalistka» w poezji, jak ją później nazwano, 
autorka wierszy o wiele mówiących tytułach: Ciężarna, Prawo 
nieurodzonych, Matka natura, Do mięsożerców - wprowadziła 

do swej poezji różne sprawy przykre i ponure, tragicz:11.ą 

prawdę życia, bez żadnych osłon i upiększeń. Równocześnie 

jednak pasjonowała ją magia w przeróznych kolorach, nie 
tylko różowym. Stąd wiersze o czarach i czarownicach, oso-
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bliwe rewie kabairetu w tomiku Paryż, wskrzesizenie widm 
pr.ababek w „tiurniurach z pajęczyn" i tym podobne p::ietyc
kie materializacje widzeń i snów. 

Z rozmyślaniami o dZJiwach życia harmonizował dworek 
przy plracu Juliusza Kossaka. Mroczne pokoje, dyskretne świa
tła spod ciężkich abażurów i ich nrkłe refleksy na poczemi3-
łych ze starości portretach w antycznych ramach. Meble też 

przeważin:ie antyki, podłogi skrzypiące za bżdym krokiem. 
Oały w ogóle ten dom był pełen tajemniczych szmerów i szep
tów. Tu było królestwo Poetki-Dziwo. Poza tego rodzaju za
klętą i trochę duszną atmosferą Jasporzewskia traciła znaczną 
część swej czarodziejskiej siły . Znikało poetyckie medium. 
Zostawała kobieta, dziwnie nieporadna, jak gdyby zagubiona 
w życiu, pełna przeróżnych obaw i wątpliwości. Przy pełnym 
świetle elektrycznym, wśród tłumu, wydawała się nikła i da
leka. Po prostu syrena z bajki Arndersena, czarowna istota, 
którą miłość wywiodła z głębi morza między zimnych i obcych 
ludzi - bi1edne zaś cudem uzyskane nogi męczą się strasz.nie 
i kaleczą przy każdym stąpnięciu. Można ją było sobie wyo
brazrl.ć jako zaczarowaną salamandrę w ogniu lub jako pannę 
morską, nereidę z rozpuszczonymi włosami płynącą wśród 
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fali. Morze było bliskim jej żywiołem i częstym tematem 
w wieriszach. Jako córka i wnuczka malrarza widziała w ;ruim 
niezwykłe harmonie barw. Jako poetka - symbol duszy i li
rycznych przeżyć. Jako fantastkia - najbardziej sugestywną 
krainę mitologicznych bożków i dziwów. Jako kobieta -
nieogarniony przestwór kojących zmysł-Ową pieszczotą fol. 
Najważniejszym żywiołem jej poezji jest jednak miłość . Osta
tecznie, cała twórczość autorki Niebieskich migdałów i Ró
żowej magii sprowadza się do tego problemu nawet wtedy, 
kiedy wyzw,oli się z magicznego kręgu własnego Ja i zajmie 
się światem problemów, leżących poza nią. Poezja Jasnorzew
skiej jest ekstraktem, kwintesencją, niezwykłą kondensacją 

poetyckich widzeń, Il!astrojów i myśli. Najsilniej jednak z teg0 
egzotycznego ogrodu promieniuje głód uczucia i w konse
kwencji lęk przed samotnością - ten ·lęk, który tak suge
stywny wyraz znalazł zwłaszcza w wierszach, zawartych w to
miku Paryż. Tutaj właśnie, w metropolii świata, w mieście 
światła , w atmosferze, w której unosi się rozpylona zmysło- · 

wość - wrażliwa poetka JJ.ajmocniej odczuła brak bliskiej 
istoty. Wiosna paryska i... «bez ciepłego ramienia jakże iść 
w tym tłumie?» 
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W «Aubert Palace», w «Gaumont»', w «Paramount», w «Cameo» 
pary wciąż się całują. 

Któż to mógl przewidzieć. 
Muzyka dyryguje. Ja jedna, o wstydzie, 
samotnym mym profilem świecę jak kameą. 

Za staroświecką «romantyczną» miłością tęskni odmłodzona 
sztucznie babunia Sybilla Thompson, bohaterka jednej ze 
sztuk teatralnych Ja,snorzewskiej. W zmaterializowanym świe

cie, rzecz bowiem dzieje się u schyłku wieku XX, tęsknoty 
jej wydają się śmiesznym anachronizmem. Szczęście z przy
padkowo spotkanym wybrańcem, również sztucznie odmło

dzonym dziadkiem, znajdzie dopiero na księżycu. Srebrny 
glob jest wówczas kolonią kiarną, na którą władcy Europy 
Chińczycy wysyłali opornych nowemu porządkowi przedsta
wkieli rasy białej. Mikiść jest ostatecznym celem życia. 

Sztuka to tylko droga do tego celu. «Ja sobie uprościłam spra
wę, wybrałam _od razu miłość» - mówi bohatctrka Egipskiej 
pszenicy, głośna artystka teatralna, która opuściła scenę, wy
chodząc za mąż. 

J aooorzewska nie uprościła sobie drogi życia w ten sposób, 
co było prawdziwym szczęściem dla niej i dla współczesnej 
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literatury polskiej. Rzecz jednak szczególna, że wytęsknionej 
przystani nie znalazła w małżeństwie z człowiekiem, który 
reprezerrtował wysoką kulturę umysłową i artystyczną, i był 
głęboko wrażliwy na poezję i piękno. 

Pełne szczęście dał jej dopiero oficer-lotntik, Lotek JaS!Ilo
rzewski, człowiek bardzo miły i kultm-.alny, najlepszy towa
rzysz i przyjaciel poetki, chociaż pozbawiony głębszych zain
teresowań literackich i artystyc2ll1.ych. Początkowo oboje mie
szkali w «Kossakówce». Później jednak przeprowadzili się 

do służbowego mieszkania porucznika Jasnorzewskiego w Ra
kowicach, tuż przy lotnisku. Z okien swego pokoju mogła 

teraz obserwować dzień w dzień karkołomne loopimgi, beczki 
i korkociągi, wykonywane przez jej męża w przestworzach. 
Latwo sobie wyobrazić jej ówczesne przeżyci:a i stam. nerwów. 
Katastrofy lotnicze były niemal na porządku dziennym. Może 
jednak to właśnie tej dziwnej kobiecie było potrzebne? Stan 
ciągłej grozy i lęku mógł być pewnego rodzaju narkoty
kiem, który kazał zapomi•nać o różnych urazach psycholo
gicz,nych i tęsknotach, zap2łniać pustkę, jaka się musi chwi
lami twornyć wokoło każdego niemal artysty, naznaczonego 
stygmatem poezji, pogrążonego w męce twórczej. 

11 



MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 

Tragikomedia w trzech aktach 

• 

I 

Reżyseria 
LIDIA ZAMKOW 

BABA -DZIWO 
Valida Vrana 

OBS~DA' 
ZOFIA JAROSZEWSKA 

Baronowa Lelika Skwaczek 
Petrom.ka Sele!ll-Gandor 
No:rmain G0indo;r 
Ninika, siostra Petroniki 

- HALINA ZACZEK 
- LUDWIKA CASTORI 
- HUGO KRZYSKI 
-KRYSTYNA HANZEL 

Halima, znajoma Gondorów - XENIA JAROSZYŃSKA 
Koło.puk Genor, jej narzeczony - JAN KRZYŻANOWSKI 
Agatika Kormor, sąsiadka Gondorów - ALICJA MATUSIAKÓWNA 
Muk Kormo1r, jej mąż - MACIEJ NOWAKOWSKI 
Mariata, służąca Gondorów - KAZIMIERA SZYSZKO- BOHUSZ 
Adiutant I, wierny - STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI 

Adiutant II - STEFAN SZRAMEL 
Dyrektor Radia - Generalny 
Dyrektor Radia - Programowy 
Lekarz 
Policjant I 
Policjant II 
Urzędniczka I 
Urzędniczka II 
Gruba 
Marfa Nella (głos) 

Scenografia 
JOL~NTA BONI-MARCZYŃSKA 

- ANDRZEJ KRUCZYŃSKI 
- MIECZYSŁAW JABŁOŃSKI 
- ANTONI ŻULIŃSKI 
- WOJCIECH KRUPIŃSKI 
- JÓZEF DIETL 
- - EW A STOJOWSKA 

i ANNA WALEWSKA 
ANTONINA BARCZEWSKA 
MARIA NOWOTARSKA 

Muzyka 
FRANCISZEK BARFUSS 

Asystent reżysera - Stefan Szramel 

Choreog .rafia 
ZOFIA WIĘCŁA WÓWNA 
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Spektakl prowadzi 

MARIA KOMOROWSKA - MATWISZYN 

Kontrola tekstu 

MARIA CENCOROWA 

Kierownik techniczny 

MIKOŁAJ GA WRIŁOW 

Kierownik Pracowni Scenotechnicznej 

ROMAN FENIUK 

Kierownicy Pracowni 

Eiektro-akus tycznej 

KRZYSZTOF LUBA 

Krawieckiej damskiej 

BRONISŁAW A KOREJBO 

Krawieckiej męskiej 

TADEUSZ STANKIEWICZ 

Perukarskiej 

MIECZYSŁAW STĘPNIOWSKI 

Operato·r światła 

EUGENIUSZ WIECHEĆ 

Brygadier sceny 

WŁODZIMIERZ KOP ACZ 

li 

Z tym okresem w1ąze się komedia Niebiescy zalotnic"} 
osnuta na tle życia oficerów-pilotów oraz kilka czarujących 
wierszy lotniczych, zawartych w zbiorze Spiąca załoga. Jest 
tutaj m. in. piękne Epitaphium lotnicze, gdzie arystokratom 
śmierci Żwirce i Wigurze przeciwstawia poetka całą falangG 
cichych bohaterów lotniczych. Nie dla nich «wieńce, nazwy 
ulic, sława». Oddali Polsce wszystko, co dać mogli, «Zostały 

po n'ich tylko popioły i drzazgi». 

W ostatniich już latach przed wojną Jasnorzewski zost3.ł 

przeniesiony ze swoją eskadrą k•oło Dęblina. Zonia bez wahania 
porzuciła swoje krtakiowskie środowisko i przeniosła się na 
prowincjonaline wygnra•nie. Atmosfera w tych nowych warun
kach stała się jeszcze bardziej denerwująca . . Grnza bli~kiej 

wojny dawała się tutaj więcej nawet odczuwać niż w więk

szych miastach. 

Nie mogła się Jasnorzewska - jako poetka - użalać na 
bra:k. rezonainsu i uznania. Ka:żldy jej tomik był witany niemal 
entuzjastycznie. Sztuki teatralne cieszyły się dużym powo
dzeniem. Wpływało ono niekiedy na w.ielką zmianę nastro
jów autorlci. W wierszu Teatr czytamy: 
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Wypełniły się miejsca miodem publiczności. 

W każdej loży-komórce 

Zywy nektar gości, 
Autor miodem oddycha, w galerii się chowa, 
Upojony, szczęśliwy, jak pszczelna królowa. 
I stała się przemiana w sercu autora: 
Kocha ścisk, zbiegowisko -
To, czym gardził wcz~raj ... 

Związek Zawodowy Literatów w Warszawie przyznał JeJ 
w roku 1935 nagr{)dę hteracką za Śpiqcq załogę, jako !111aj
lepszy tomik poetycki w trzech ostatnich latach. W r. 1937 
otrzymała nagrodę miasta Krakowa 2la tomik Balet powojów. 
Z racji swej przynależności do grupy «Skamandra» miała 

zapewnione uznenile «Wiadomości Literackich», które wipły

wały decydująoo na rozdawanie Laurek p{)etyckich i paten
tów na tale111t. Zawodzińsiki nazwał Jasrwrzewską «rewela
torką kobiecości», Krzywicka poświęciła jej cały rozdział 

w książce Sekret kobiety, nie mówiąc już o epizodzie z po
wieści Zwycięska samotność. Zn!alazły się tutaj m. in. -0rygi
nalruie ujęte refleksje na temat wiers?Ja ... Nie tylko zresztą 

parafia werszawskia uzn1awała autorkę Paryża. Czechowicz 
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W{)łał: «Ecce poetessa»; krytyka literacka zanalizowała grun
townie wszystkie pierwiastki jej wyI'afirnowainej poezji. Pod
kreślain10, że zawiera ona elementy emocjonalne i intelektualne 
(intelektualistyczny humanizm!), 1romantyczne i klasyczme. 
Ktoś - (i to nawet nie Tadeusz Si·nlko) - nazwał Jasnorzew
ską kobiecym MartiaHsem, porównując zwięzłą i bardzo 
skondensowainą formę jej wierszy z epigram:itami rzymskiego 
poety. W każdym razie krytyczne głosy Ostapa Ortwin:i 
(Jeszcze o «Niebieskich migdałach») i K. H. Rostworowsk>iego 
były odosobnione. Ogólnie biorąc, zalilczal'lJ() Jasnorzewską do 
cziofowej czwórki współczesnych autorek, obok Iłłakowi

czówny, Dąbrowskiiej i Nałkowskiej. 

Tymcza·sem JasnorzewS1ka do swoich świetnych wierszy 
odnosiła się z przesadnym krytycyzm€m. Stale jej się wyda
wało, że to jeszcze nie to, oo powiirmo być, że jest stworze
niem nikomu niepotrzebnym, że UIDlianie, które ją spotyka, to 
tylko jakieś nieporozumienie lub uprzejmość ze strony życz
liwych osób. «Po co jestem na świecie, rui.gdy nie Zlrozumiem» 
- pisał.a w swoim «Pamię1miku» i ni.re była to wcale poetyck>a 
poza. Jasnorzewskia bała się przy tym ludzi. Nie lubiła zgiełk
liwego ruchu towarzyskiego, umikała liczniejszych zebrań. 
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Na próbach swoiich sztuk siedziała cicho na sali, bardzo 
zawsze zdenerwowana, nie śmiąc narzucać swoich uwag akto
r.om i reżyserowi. Na premierach chowała się w kąt loż~r, 

nie dała slię wyciągnąć na scenę, a często nawet uciekała 

z teatru. Zdumiewający kontrast w zesbawieniu z często spo
tykanym tupetem polskich autorów. 

Wielkim autorytetem poetyckim był dla niej Zegadłowicz. 

Wldziaffi w jego wierszach niedościgłą doskonałość formy ję -
zykowo-stylistycznej dla wyrażania różnych doznań i prze
żyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o odczuwanie przyrody. Mi!ała 

wysoki kult dla Tuwima, któremu poświęciła Polowanie, je
den z najefektowniejszych swoich wierszy. 

Jeżeli zaś chodzi o literaturę dawniejszą szczególny senty
ment odczuwała do lekceważonego trochę przez dostojną hi
storię literatury i zapomnianego «Lirnika Mazowieckiego» -
Teofila Lenarto,wicza. Do niego odnosi cię uroczy wiersz 
autorki Różowej magii kończący się słowami: «Uczyń kubek, 
Złotniczeńku». NoW10czesność własnej oryginalnej twórczości 

nie przesłaniała poetce rówinież i uroków wielkiej poezji ro
mantycznej. W jednym ze swych liryków, który nosi ty
tuł Najpiękniejsza zwrotka, nawiązuje np. Jasnorzewska do 
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Sonetów krymskich Milckiewicza: «Już wstążkę pawilonu 
wiatr zaledwie muśnie, cichymi gra piersiami rozjaśniona 

woda» ... Inna rzecz, że tych kilkanaście impresyj Mickiewi
czowskich z podróży na Krym otwiera całą epokę w polskiej 
poezji. Od Sonetów krymskich rozpoczyna się nowoczesna li
ryka polska, zawierają one przedziwną magię słowa, trans
pozycję widzeń i refleksyj poetyckich, niezwykłe metafory. 
To już niemal ekspresjonizm ... 

W tym to kręgu zainte.resowań i wpływów pozostała jednak 
JasnlOrzewska autorką zupełnie oryg1nalną i niezależną. Może 
jeszcze najsilniej zaważyły na formie jej wierszy pewine me
tody «Skamandryckie», zwłaszcza ostre w swym sensualizmie 
przenośnie poetyckie Tuwima. I to zresztą było przetransp:i
nowane na ściśle kobiecy sposób reagowania i obrazowania. 
Rewelatorka kobiecości... 

Ciek,awsze są natomiast wpływy pozaliterackie. Chodzi tu
taj p głośne problemy «Życia świadomego», «piekła kobiet» , 
walkę o święte prawa ... fizjologiczne. Miłość, która jest głów
nym tematem i moto.rem poezji Marii Pawlikowskiej-Jasno
rzewskiej, nie sp,rowadza się u niej wyłącznie do spraw sek
sualnych. Nie jest to jednak rów;nież mdłość w duchu roman-

~„, sww••••·&Am 
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tycznego idealizmu, muzyka duszy, platoniczna ekstaza, z po
gardą odwracająca się od spraw ziemskich, szukająca najwyż
szego szczęścia w duchowym zespoleniu. Miłość, cel żyda 

i istnienia, ma u ni€j zabaTwi!enie realne, jest potrzebą ni.e 
tylko duszy, lecz i ciała, nierozdzielnie wiążą się z nią zasad
nicze problemy życia kobiety: małżeństwa, macierzyństwa. 

W~aśnie w tej dziedziin:ie świetna poetka krakowska zetknęła 
się z au1Jm:ką Pierwszej krwi i Zwycięskiej samotności. Wpływ 

Ireny :K!rzywickiej i atmosfery, jakia się wytworzyła wokoło 

dodatku do «Wiadomości Literackich» pt. «Życie świadome» 
zaważył niewątpliwie na tematyce kilku oo.jważniejszych 

sztuk Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wyłamując kraty 
tej klatki, w której ustrój społeczm.y i tnadycyjna obyczajo
wość zamknęła kobietę, popadła jednak poetka w dziwną 

skrajność. Wyładowały się w niej jakieś kompleksy, urazy 
psychiczne. W sposób niezwykle ostry walczy 1np. przeciw 
przymusowemu macieTzyństwu . W Mrówkach przedstaiwia 
więc ponury gwałt zadawany w mrowisku przez uspołecz

nione robotnice n:a młodych, rwących się do życia i miłości 

samiczkach. Następuje krótki lot miłosny, a potem przyikn 
operacja: straszliwe społecznice obcinają zapłodnionym sa-
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miczkom skrzydła - - - koniec rozkoszy i radości. Rozpo
czyna się obowiązek macierzyński w ponurych zakamarkach 
mrowiska. Jest to alegori<:1 stosunków wśxód ludzi. W da'szej 
części dramatu powtarza się podobrn<:1 historia w środowisku 

ludzkim. Młody uczony wybiera się z niedawno poślubioną 

żoną w dłuższą podróż naukiową do Afryki. Nagle na przeszko
dzie staje nieprzewidziane poczęcie dziecka. Kobieta chce się 

pozbyć tego ciężaru, by urflmąć rozłąki z mężem. Otccze
nie mówi jednak: veto! SzczęEcie małżeńskie zostanie rozbite. 
lecz ·obowiązek społeczny będzie spełniony. Tę J::ardzo trudn::i 
w realizacji scenicznej sztukę wystawił starannie Teatr im. 
J. Słowackiego w Krakowie z pomysłowymi dekoracjami i ko
stiumami Karola Frycza. Mrówką i kobietą buntującą się 

przeciw twardym nakazom społecznym była Alicja Mat4sia
kówna. 

Jeszcze S1ilniejszym protestem przeciw przymurnwemu ma
cierzyństwu, które nie wynika z miłości, jest sztuka pt. 
Baba-Dziwc. Kapitalnie zagrała Babę-Dziwo w Teatrze Sło

wackiego St::misława Wysccka. Autmka w sposób n ::ider stron
niczy i symplicystyczny rozdziela tutaj blaski i cienie. Więc 
z jednej strony młoda kobieta nie chce dziecka, by móc się 
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poświęcić miłości i pracy niaulrowej - a z drug1iej str'.0<ny 
pobworne bahsko, maszyna :zJde~ormowana ciągłymi pocodami, 
po prostu ma,china do rodzenia dzieci, tępa i bezwz.ględna, 

bardm dumna ze swych wyczynów, otoczona jest protekcją 
państwa. 

Sztuk!a jest po części satyrą oo dy~taturę i stosunki w pań
stwie totalnym. Cała problematyka sprnwadz:a się jednak 
przede wszystkim do spraw seksualnych. 
Wśród drnżHiwych problemów porusza się JasnrorzewiS!ka 

z Illiezwykłą swobodą, dialog w jej sztuk!ach miga na scenie 
jaik km!cet chirurga. Obnaża sprawy bardzo na ogół wSltydli
we. Zaistam:awi!aj.ąca jest przy tym zadekłlość, z ja1ką ta ko
bieta, k!tóra matką nigdy me była, przeproiwiadza specyficzną 
krucjatę <llnJtymacieirzyńską. I to właśnie w swoich osbaitntl:ch 
sztukach. W Egipskiej pszenicy, problem ten, róW111d.e drażli

Wi•e przedstaiwil()IIly, zarysował się jednak hwczej . W,ielka 
airtystlro scenicZ111a, która wyrzekła się sceny dla małżeństwa, 
od swego męża •nie otrzymuje ani szczęścia, allli dzieoka . Je
doo i drugie znalazła dopiero po latach i to dzięki młodemu 
pasierbowi. «Najpiękniejsze róże roZikwitają w JOOiend.» - po
w1ad<a jedna z postaci tej s~tulci. W podobny sposób egipska 
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pszenica, pogrzebana w sarkofagu na lat tysiące, zakiełkowała 
pod. wpływem ożywczych promieni słońca. Sztuka wywołała 
spor:o hałasu, gdyż autmk<a rozgrzeszyła naturalnie oboje k<o
chamlków. Miłość to najwyższe prawo. 

Rzecz ciekaiwa, że znacZll1Jie szerszy horyzont światopoglą
dowy zmajdziemy w Hryoe Jasruarzewskiej, w króciuteńkich 

poemadkiach, obejmujących cza.sem wszystkiego po cztery 
1iruijki. Tutaj już otwierają stię perspektywy ina najgłębsze 

prawdy życia i istnienia. Równocześnie jednak zarysowuje się 
ów krąg, w k<tórym mieszczą się wszystkie niemal drama ty 
od Kochanka Sybilli Thompson po Babę-Dziwo i wiersze 
uutorki Śpiącej załogi. Jest to ów, tak charakterytyczny dla 
p;alskii.ej liiteratury współczesnej tragkzny pogląd na świat, 

pesymistyczrua postawa wobec życia. W związku z tym w poe
zji Jasnorzewsilciej występuje jeszcze jedna nuta: bardzo sub
tel1na i wykwintna ironia. 
Ostatnią jej publikacją przed wojną był Szkicownik poe

tycki, zbiór czarujących refleksji pisamych mową niewiązaną . 

Jeszcze raz skrystalizowały się w Il!im wszystkie cechy tego 
wspamiiałego talentu: eteryczna lo·tmość wizji artysityczny1Ch, 
niezwykłe sik,ojarzenia pojęć i spostrzeżeń, a przy tym aż 
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dotyikalny realizm w obrazowaniu. Może dzięki temu poezjJ. 
J asnorzewskiiej jest tak bardzo pokrewna plastyce. Czacho·w
ski w swym Obrazie współczesnej literatury polskiej nade:r 
trafnie zestawił podobieństwa między peW<nymi utworami Ja
snorzewskiej a odpowiednimi dziełami sztuk pla•stycznych; 
więc wiersze w Niebieskich migdałach czy Wachlarzu, to 
poetyckie pendant do obrazów Stryjeńskiej, grot~skowe wizje 
Dancingu. to Rops. Ciężarna nasuwa reminiscencje z rzeźbami 
Dunikowskiego, najczęściej jednak przypomina się Boecklin 
i jego krajobrazy, zwłaszcza morze i mitologiczne bóstwa ... 

Szkicownik poetycki jest istotnie szkicown:ikL-em. Znajdzie
my w nim mgl.Uste zarysy krnjobrazów, przedziwne arabeski, 
ilustrujące bieg nastroju czy myśli, ostre zarysy karykatur, 
osobliwe znaki kabalistyczne, symbole n~ezgłębionych tajem
nic. Drugą część Szkicowniką pisała Jasnorzewsk9. już w cza
sie ostatniej wojny. Jego urywki i wieirsze ukazywały się 

w « v,::adomościach» londyńskich. Tragiczina postawa w obec 
życia wzb:igadła się o jeszcze jeden ton - najtiragiczniejszy: 
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Nie wrócę więcej! Niech mnie Bóg odrzuci 
Daleko w gwiazdy! Gdyż mnie świat ten smucił 
Niewybaczalnie„ . 

SZTUK I M. PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ 

GR A NE W T E A TR Z E IM. J . S Ł O W A C K I E GO 

2.IV.1927 
8.X.1932 

24.III.1934 
10.XI.1936 
13.XII.1938 

7.V.1947 
9.XI.1957 

26.VII.1968 

«Kochanek Sybilli Thompson» 
«Eg ipska pszenica» 
«Zalotnicy niebiescy» 
«Mrówki» 
«Baba-Dziwo» 

«Dewaluacja Klary» 
«Dowód osobisty» 
«Baba-Dziwo» 

Prapremierę Baby-Dziwo, ostatniej sztuki Marii Pawlikow
skiej-Jasnorzewskiej, zrealizował Teatr im. J. Słowackiego. Kie
rował nim wówczas Karol Frycz, który poprzednio już na 
tej scenie znakomicie insceniz01Wał Mrówki tejże autorki. Pra
premiera Baby-Dziwo - w reżyserii Wacława Radulskiego i sce
nografii Tadeusza Orłowicza - odbyła się dnia 13.XII.1938 :.·. 
w następującej obsadzie: Valida Vrana - Stanisława Wysock ~ , 

Baronowa Lelika Skwaczek - Janim.a Wernicz, Petronika 
Selen-Gondor - Romana Pawłowska, Norman Gondor - Ste
fan Czajkowski, Ninika - Hanna Brochocka, Halima - Hanna 
Bfelska, K:ołopuik GenOT - Jamusz Jaroń, Agati!ka Kormor -
Emilia Jaworska, Muk Kormcr - Kazimierz Opaliński, Ma
riata - Julia Romowicz, Adiutant I - Apolinairy Possart, 
Adiutant II - Juliusz Bobrowski, Dyrektor Radia, Gene
ralny - Kazimierz Szubert, Dyrrektor Radia, Programowy -
Ludwik Ruszkowski, Nosz ·- Wacław Kolwas, Policjant -
Alntani Fuzakorwski, Urzędnik Komisji Poborowej - Grzegorz 
Senowski, Urzędniczb - Maria Kierzkowa. 

Przed.stawienie stało się dużym wydarzeniem - artystycz
nym i politycznym: jego antyfaszystowska wymowa, nie
spe~ rok przed wybuchem II wojny śwtlatowej, nabirała wów
czas sensu tragicznego ostrzeżenia. 
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