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J A DZIA WDOWA 



„JADZIA -WDOWA'' satyra pogodna 

Od premiery krotochwili Ruszkowskiego p. t. „Jadzia Wdowa" upły
nęło zgórą lat 50. Od premiery „Jadzi Wdowy" komedii muzycznej 
w opracowaniu .Juliana Tuwima lat niespełna 20. 

Okres ten oceniając go teoretycznie w sensie historycznym i nie
dawnej praktyki naukowej - znikomy - ale dla nas praktycznie -
wymierza on i dzieli czas na dwie epoki. 

Na dystansie jego bowiem miały miejsce dwa kataklizmy dziejowe -
pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa. 

Żyje jeszcze wielu ludzi, kbrzy mogli uglądać „Jadzię Wdowę" na 
deskach warszawskich scenek ogródkowych, tak j3k żyją ludzie, pamię
tający pierwsze przedstawienia „Żołnierza Królowej Madagaskaru" 
i „Pe laków z Ameryki", natomiast okres historyczny, w którym sztuki 
te powstawały stanowi już przeszłość nieodwracalnie zamkniętą. 

Nic więc dziwnego, że inaczej patrzył na „Jadzit; Wdowę" złoty 
młodzieniec, czy też szanowny mieszczuch-pantoflarz, cichcem wypusz
czający się na „bumblerkę" do „ogródka", inaczej widz z okresu mię
dzywojennego, a zupełnie już innego sensu nabiera spektakl „Jadzi", 
dla widza dzisiejszego. 



Wtedy przed pięćdziesięciu laty to był śm iech, ale ten specyficzny 
rodzaj śmiechu, z gatunku „schadenfreude " , bo wiadomo, Że nic tak 
nie bawi jak widok własnej kuykatury, pod jednym jednak warunkiem, 
by ta karykatura miała różne od naszeg o i m i ę i różne nazwisko . Zważmy 
jeszcze jeden moment, a jest nim powtarzalność, niemal identyczność 
trosk, zabiegów i zainteresowaó ówczesnego światka, w zajemnie się 

małpującego ziemiaństwa i bur ż u a zyjnego mieszczaóstwa, ograniczonych 
ciaśniutkim kołem pruderyjnego konwenansu. 

Toć najrozmaitszego gatunku perypetie testamentowo - spadkowe, 
pogoń za pieniądzem, urastające do zagadniel1 problemu historie han
dlowo - małżeńskie, sprawy p ierwszoplanowe jak pozycje towarzyski e, 
wszystko to okraszone smaczkiem u kradko wej hulanki, właśnie \ „og ród
ku" prz y kuble „ampa" i to ko:iiecznie „Veuve Cliqot" czy „Muma" , 
eskapadki do Paryża i Monte, gdzie puszczało się niezgorsze fortunki -
to nic innego jak całkowity i bez reszty wypełniający ż y cie krąg za 
interesowań niemal wszystkich Bolciów, Adolfów i szacownych Krzy z
tofów. 

Kiedy świetny poeta Juli an Tuwim, spec jak mało kto od ta mtej 
epoki wyciągnął z zapomnienia starą krotochwilę Ruszkowskieg , od
kurzył ją, zdarł pleśń, tchnął nowe życie mocą swego nieomylnego 
i zawsze celnego słowa, okrasił t o wszystko sobie jedynie właściw ym 

humorem. człowieka patrzącego na światek Ruszko wski ego z dystansu 
dobrych lat trzydziestu i kiedy Arnold Szyfma n otworzył dla „j ad zi" 
podwoje Teatru Polskieg o w Warszawie - jak na kom endę w sz ranki 
wstąpiły: endecka „Gazeta Warszawska" i plutokratyczny ,.Kurier War
szawski". A to ż pierwsza scena polska, że świątynia sztuki, ż e sza 
cowne deski, a tu ... farsa z ogródka. A le każdy wiedział, Że za tą dymną 
zasłoną napuszonych frazesów, kryło się zupełnie coś innego. Po pierwsze 
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JADZI~ WDO\NA 
Komedia muzyczna w 4 aktach 

wig krotochwili Ryszarda Ruszkowskiego opracował Julian Tuwim 
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osoba zwalczanego Tuwima, no i świ~te „tabu" jakim miał pozosta~ 
dwór ziemiański i salon mieszczucha, zawalony szkaradzieństwami sece
syjnych pluszowych kanap, stoliczków na cienkich toczonych w fidry
gasy nóżkach i żyjącej wśród tego otoczenia całej menażerii upstrzonej 
falbankami, tiurniurami, „nabitej" we fraki - nierzadko pochodzące 

z jakiegoś „Maison Chic" w Końskowoli, ale o których się mówiło, Że 

są od Zaremby w Warszawie, lub w wypadku większego załgania, że 

wprost od „Pool'a" z Londynu. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że widz dzisiejszy nie popełni już 

błędu swoich poprzedników. 
Dla nas dzisiaj „Jadzia Wdowa" to kapitaln3, pełna najprzedniej· 

szego humoru satyra i to satyra pozbawiona nawet najmniejszej do
mieszki żółci i sarkazmu. Śmiejemy si~ z tego tłumu zaludniającego 
scem;, śmiechem najzdrowszym człowieka, który zbyt odskoczył od tych 
wszystkich naprawdę dla nas jui dziś niepoważnych kłopotów naszych 
dziadków. Stać nas na uśmiech pełen pobłażania i bodajże wyższości. 
To co nas otacza, co nasze wypełnia Życie jest tak nieproporcjonalnie 
ważniejsz e, że dla ludzi światka Ruszkowskiego nie żywimy jnuego 
uczucia jak tylko uczucie litości. Cóż pozostaje innego w tych warun
kach widzowi dzi~iejszemu jak śmiech ze scen; które dla nas nie mogą 
być przeżyciem, ale jedynie zabawną sytuacją sceniczną, śmiech z ludzi, 
którzy dla nas są już jedynie karykaturą człowieka. Cóż pozostaje innego 
jak poprzez kształcący śrniech dotrzeć do gł~bokiej prawdy, że ta s~e
niczna wizje., to wizja świata, którego nie mamy powodu żałować. 



„WIOS A W ORWEGll" Stuarta Engsłranda, 
w adaptacji nato a Sterna, grana w Szczecinie poraz 
pierwszy w Polsce.-osiąg

nęła 35 przedstawień. 

Janina Szydło ~ ska - jako Astrid 

Li . ia Kom in w ro li Marty 
Witold!Kałusk i w roli 
Raffa i Janina„. Szy

dł w ka jako_ Astrid 

Se weryn Bu trym jako 
u!f i Lidia Ko rwin 
w roli matki 



Stanisław Malatyński 
i Włodzimierz Kwas
kowski jako nieroz
łączni bliźniacy 

~Kars i Lars 

Włodzimierz Kwas
kowski i Janina Ma
siejewska w rolach 

Larsa i Sigrid 
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