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RÓŻOWA MAGIA 

Na złocistej fajerce 
spalę różową różę, 

czarne pióreczko kurze 
i jedno ludzkie serce. 

Nikogo nie otruję, 
nikogo nie zabiję, 

serce to jest niczyje, 
jest ono tylko - moje. 

Gołębia nie zaduszę, 
me czary są bezkrwawe, 

w czarodziejską potrawę 
wrzucę mą własną duszę. 
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Autoportret Marii<i Jasnorzewskiej-Pawlikowsk!iej 

Maria Janina z Kossaków Bzowska Pawlikowska-Jasno
rzewska urodziła się 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 starszą siostrą Magdaleny, popular
nej autorki satyryczno-humorystycznej, występującej pod 
pseudonimem Magdalena Samozwaniec. 

Rodzina poetki, zarówno od strony ojca, jak i matki, wy
wodziła się ze szlachty. W domu nad tradycjami ziemiańskimi 
przeważały jednak - artystyczne i podobnie kształtowały się 
stosunki towarzyskie Kossaków. _Bywali na Kossakówce także 
i taćy goście jak Henryk Sienkiewicz i Ignacy Paderewski, 
często pojawiał się Wincenty Lutosławski, przyjaźniono się 

z domem Malczewskich. Atmosfera domowa, środowisko -
odegrały tu rolę tym większą, że przyszła poetka systematycz
nej szkolnej nauki nie pobierała i wyższych studiów nie koń
czyła. (Przez krótki czas uczęszczała jedynie na Akademię 

Sztuk Pięknych w Krakowie). Znaczną kulturę umysłową (tak
że - znajomość paru języków europejskich) zawdzięczała sta
rannej edukacji domowej, a zwłaszcza: własnym lekturom 
i studiom z zakresu literatury, filozofii i przyrodoznawstwa -
kontynuowanym przez całe życie. ( ... ) 

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. ( ... ) 

Przez cały okres dwudziestolecia Pawlikowska utrzymywa
ła stałe kontakty ze środowiskami literackimi i artystyczny
mi. 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 Mor
stinów, brała udział w poetyckich zjazdach w Pawłowicach, 
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gdzie między innymi spotykała Leopolda Staffa, poetę, które:
go twórczość odegrała znaczną rolę w jej własnym stosunku 
do poezji. ( ... ) 

Wiersze pisała Pawlikowska od dzieciństwa. Zadebiutowa
ła jednak dopiero w roku 1922 tomikiem, w którego skład • 
wchodziły m. in. utwory pisane w czasie wojny. ( ... ) 

Równocześnie z liryką rozwijała się twórczość dramatycz
na Pawlikowskiej. Tylko trzy spośród jej sztuk zostały do
tychczas w całości ogłoszone drukiem, reszta - pozostaje w rę
kopisach. Większość z nich wystawiona - ze znacznym na 
ogół powodzeniem: u widzów i krytyki. 

Dramąty Pawlikowskiej, dalekie od osiągnięcia poziomu 
jej liryki, 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 obowiązkiem - macierzyństwa na pierwszym pla
nie, problem starości. Wyraźniej niż w wierszach zarysowuje 
się swoisty feminizm poetki. „Mężczyzna wobec dramatu Pa
wlikowskiej staje nieraz w zawstydzającym 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", 19936) czy 
groteski („Baba-Dziwo", 1938). ( ... ) „Baba-Dziwo" to i protest 
wyzwolonej kobiety przeciw społeczeństwu, które pragnie wi
dzieć w niej jedynie matkę, i ostra satyra na totalitaryzm w 
jego hitlerowskiej wersji. Znamienne są jej perypetie. W re
dakcji pierwotnej - bohaterem tej sztuki był bezimienny 
„dyktator", scharakteryzowany całkiem jednoznacznie. Na usil
ne nalegania kierownictwa teatru autorka zmieniła płeĆ głów

'nej postaci, ale i ten radykalny zabieg nikogo nie zmylił. · Po 
prapremierze krakowskiej ambasada niemiecka złożyła ostry 
protest (Nota bene, premiera warszawska odbyła się 1 wrze
śnia 1939 roku). Tak więc Pawlikowska była osobiście narażo
na na niebezpieczeństwo w · razie zetknięcia się z funkcjona
riuszami hitlerowskich Niemiec. W tej sytuacji tym bardziej 

6 

; 

zrozumiała staje się jej decyzja opuszczenia kraju we wrze
śniu 1939 roku. 

Rok ten stanowi zasadniczy przełom w życiu poetki. Opu
ściwszy Polskę, klasycznym szlakiem przez Zaleszczyki, Ru
munię, potem m. in. Włochy - Pawlikowska znalazła się naj
pierw we Francji (w Paryżu i Lyonie), a po czerwcu 1940 ro
ku - w Anglii: zrazu w okolicach Londynu, następnie w nad
morskiej miejscowości Blackpool, gdzie mieścił się ośrodek 

zapasowy lotnictwa polskiego. 

Wojna załamała psychicznie tę niezwykle wrażliwą, 'Wy

czuloną naturę. ( ... ) 

W okresie wojennym - poza publikacjami w czasopismach 
- poetka wydała dwa tomy wierszy: „Róża i lasy płonące" 
(Londyn 1949) i „Gołąb ofiarny" (Glasgow 1941). Projektowa
ny trzeci tom, „Bagienne niezapominajki" nie ukazał się: jego 
przygotowany już do druku rękopis zaginął u wydawcy. ( ... ) 

Chora nieuleczalnie, Pawlikowska ostatnie miesiące życia 
spędziła w szpitalu w Manchester; zmarła dnia 9 lipca 1945 
roku. 

Ze „Wstępu" Jerzego Kwiatkowskiego do 
„ Wyboru poezji" Marii Jasnorzewskiej
Pawlikowskiej, Ossolineum 1967 



DWA LISTY AUTORKI DO KAROLA FRYCZA* 

Hotel Bristol 
Warszawa 18.I.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 tak trafną, tak 
pomocną i niema Pan pojęcia jak jestem wzruszona Pańską 
współpracą myślową, czasu nieżałującą! - Jakiż to dowód 
niezbity sympatii dla tej sztuki i braku lekceważenia dla au
torki za które składam Panu dzięki najserdeczniejsze, stokrot
ne i b. dużo uczucia magazynuję dla cudownego wyjątku jakim 
Pan jest wśród ludzi. Tylu znajomych (Kaden, Zawistowski, 
Solski, Pomirowski, etc.) czytaj tę „Babę", ale nikt pomocnej 
cegiełki nie przyłożył. Zresztą byłyby to „pustaki" napewno, 
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 bul.detem, a potem szczerością, Milda wzięła 
woźnego lub kogokolwiek z obecnych i poszła z nim w wy
raźnie określonym celu do swoich apartamentów. Nie mogłam 
wyjść ze zdumienia, i pytam Kadena dlaczego by to miało 
być dowcipne czy potrzebne - a w ogóle co za brutalny po
mysł! - na to Kaden z ironią: tylko właśnie po linii dotych-

czasowej 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-Dzi
wo", nie dogadaliśmy się, i miłe słówka Kadena - świadcząc€ 
o tern że sztuki nie czytał, bo gdzie Rzymowski, gdzie krymi
nał co za furmańskie uwagi, jaki tonik szczególny - pozosta
ły ~i jedynie w pamięci. Horzyca jest blady i brudny, baczki 
na twarzy muszą mieć swój odpowiednik w mózgu, bardzo 
przykry „dyrektor". Ach, ale odbiegam od tematu. Otóż wszy
stko z uznaniem i prawdziwą przyjemnością zmieniam. Wkrót
ce szczegółowo to wszystko przedstawię. Wprowadzenie tylko 
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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 od
dam pierwszeństwo teatrowi Pańskiemu, którego „Mrówki" 
będą mnie zawsze w zwątpieniu (tak częstym) pocieszały, czem 
mi w życiu więcej dały niż 100 spektakli w Warszawie; Pan 
rozumie to dobrze. Pozostały dla mnie zjawiskiem nieomal mi
stycznem, jednem z najpiękniejszych wspomnień Życia, a czy 
Warszawa grała czy nie, nie boli mnie. Nawet lepiej, że nie; 
jeszczeby mi obrzydzili. „Baba Dziwo" to jakby dalszy ciąg 

„Mrówek". Wydam je razem w książce! 

Najserdeczniejsze pozdrowienia 

Lila-Mar ja 

Drogi Panie Dyrektorze! 

Z całej duszy gratuluje Panu sukcesu całej pracy twórczej 
którą włożył Drogi Pan w „Dziwo-Babę", (ten orzech na któ
rym każdy inny Dyrektor połamałby sobie wszystkie zęby!) 

Jednak, mimo drobnych, i mam nadzieję nieistotnych 
sprzecznych momencików mamy szczęście do siebie nawzajem 
i rezultaty piękne są, a sukces przyjemny. Bardzo też wiele 
wdzięczności żywię dla Kochanego, Wielce Szanownego znaw
cy sceny za opracowanie, za skreślenia, dodat~i, kostjum( 
i wszystko. 

W zruszona i szczerze oddana 
Mar ja 

* Prapremiera „Baby-Dziwo" odbyła się w Teatrze im. J. Słowac
kiego w KrakOIWlie. DyTekto.rem Teatru był Karol Frycz, który wcześ
niej na tej scenie wystawił „Mrówki". 
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Tadeusz Sinko 

GDY KOBIETA BĘDZIE DYKTATORKĄ 

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

ją przyrodzie, ale też w bulgot instynktów całego „rodzaju żeń
skiego". Jak w „Mrówkach" dała wyraz przerażeniu wobec 
przyszłości któraby miała młode jednostki żeńskie pozbawić 
skrzydeł miłości i zamienić je na bezpłciowe robotnice, tak te
raz tę przyszłość zrealizowała barwami rozmaitych totalizmów 
współczesnych, ukazując rządy dyktatorki. Mimo tytułu „J ej 
Macierzyńskiej Wysokości" i miana „Matki Ojczyzny", Valida 
(imię mówiące = Silna) sama nie pełni funkcji królowej mro
wiska czy ula, forsuje płodność swych poddanek uprzywilejo
waniem małżeństw wielodzietnych (każdy przybytek posuwa 
ojca o jeden szczebel na drabinie awansów urzędniczych) i re
presjami wobec małżeństw bezdzietnych, a wreszcie wydaje 
ukaz znanego z piosenki ludowej „poboru na dziewczyny", któ
re podczas dwuletniej służby mają w przymusowych związ
kach z bezżenną młodzieżą wojskową ożywić ruch „demogra
ficzny", chyba nie więcej jak dwoma potomkami... 

Autorka nie podkreśla tu motywu eugenicznego, który wy
sunął Platon, przydzielając swym kandydatom na filozoficz
nych rządców utopijnego „Państwa" zastęp wybranych dzie
wic do wspólnej dyspozycji, ale też dyktatorce nie idzie o wy
hodowanie najlepszej rasy ludzi. Wolałaby ona wyhodować 
ludzi - najbrzydszych, bo sama jest okropną „babą", taką 
jak · w baśniach czarownica, zwana „Babą-Dziwo". W chwili 
słabości wyznaje dyktatorka, że nie mając za młodu z powodu 
odstraszającej brzydoty żadnego powodzenia u mężczyzn i nie 
mogąc się „wyżyć erotycznie", znienawidziła wszystkich męż
czyzn i wszystkie piękne kobiety, znienawidziła cały świat i 
postanowiła się na nim zemścić. Udział w ruchu feministycz
nym wyniósł wygadaną pracownicę domową na posłankę, a 
dzięki poparciu jakichś wpływowych feministów oddano jej 
podczas jakiegoś zaqiachu stanu czy nawet rewolucji w ręce 

władzę, stanowisko dyktatorki. Energię okazywaną na tym sta-

10 

: 

nowisku przypisuje ona skompensowaniu niedoboru erotycz
nego rozwinięciem zdolności rządzenia i rozkoszowaniem się 

władzą. 

Mimo oparcia o Freudowską psychoanalizę jest to kon
strukcja wcale dowolna, bo przykład Elżbiety angielskiej ~zy 
Katarzyny rosyjskiej, by pominąć inne Semiramidy, dowodzi, 
że najgenialniejsze władczynie prowadziły bujne życie ero
tyczne, znajdując partnerów nietylko dlatego, że rozporządza
ły posadami, 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 naprzeciw" -
upadku brzydule wszystkich warstw mają w ukryciu większe 
„powodzenie" niż dumne piękności, do których większość męż
czyzn nie śmie się zbliżać, by nie narazić na odmowę. Ale tra
gikomedia nie potrzebuje się liczyć z rzeczywistością, zwła
szcza, że konstrukcja dyktatorki służy jedynie do protestu 
przeciw „Urzędowi spraw rodzinnych", przeciw regulowaniu 
najbardziej „prymitywnych" stosunków osobistych przez pań
stwo w duchu Platona tj. policyjne. 

Organem tego protestu uczyniła autorka piękną chemiczkę 
Petronikę (niby nieugiętą jak skała zwyciężczynię) Selen (se
lene nazywa się po grecku księżyc, przyjaciel poetycznych ko
chanków), 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
niu niezależnej 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 unieszkodliwienia dyktatorki. Posłużenie się 

zapachem podsunęło jej zamiłowanie dyktatorki do jaknajsil
niejszych perfum, stwierdzone podczas wizyty u niej Jej Ma
~ierzyńskiej Wysokości. Ten motyw wprowadza autorka bar
dzo zręcznie w ten sposób, że ostentacyjnie lojalnemu Gondo
rowi każe podczas przejazdu ulicą dyktatorki rzucić z okna do 
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jej auta pęk niebieskich róż, wyhodowanych przez narzeczo
nego siostry Petroniki. Dyktatorka przychodzi osobiście podzię
kować za osobliwe kwiaty, a przy tej sposobności upokarza 
chemiczkę odesłaniem jej do kuchni dla przyrządzenia naleś
nika z czosnkiem. Gdy potem dyktatorka wygłosiła przez radio 
~owę, uzasadniającą edykt o poborze panien, wśród kwiatów, 
przysłanych przez wierne poddane znalazł się także bukiet róż 
o dziwnie silnej woni. Wdychanie jego zapachu tak „rozczuli
ło" i „rozkleiło" dyktatorkę, że zaczęła się spowiadać ze 
swych erotycznych zawodów w młodości i odsłaniać biedną 

skrzywdzoną duszyczkę brzyduli, a ostatkiem sił podeszła do 
mikrofonu i wygłosiła jeszcze jedną mowę - samooskarżającą, 

odsłaniającą jako jedyny motyw rządów nienawiść do istnieją
cego świata. Sugestia władzy prysła, dyktatorka okazała się 

kobietą chorą umysłowo. Wprawdzie ta, która posłała owe ró
że, Petronika, przyszła z odtrutką, by usunąć działanie owego 
zapachu, ale od uleczenia dyktatorki powstrzymał ją nagle 
zbutowany mąż. Zostawiła więc Validę, obecnie Inwalidę rę
kom posługaczy z zakładu dla obłąkanych, a do witającego 
oswobodzicielkę zbutnowanego „ludu" wysłała męża, jako że 
zasługa żony idzie zawsze na rachunek męża. ( ... ) 

(zachowano pisownię oryginału) 

„Czas" nr 345, 16 XII 1938 r.). 
(Przedruk z „Dialogu", 1011966) 
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krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelatorskiej: SŁAWOMIR KALETA 
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malar~kiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: BRONISŁAW KROWICKI 
elektroaktustycznej: HUBERT BREGULLA 

Portret Autorki z książki ;,Wybór poezji" Marii Jasnorzew
skiej-Pawlikowskiej, Ossolineum 1967 (reprodukcje - Marek 
Koch) 

Zamówienia zbiorowe na bilety dla zakładów pracy i szkół 
przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Wi
downi, ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89. 

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste i telefoniczne. 
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