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„JADZIA WDOWA" 
I JEJ LITERACCY RODZICE 

Jadzia wdowa w swoim ostatnim h.szta lcie 
drama turgicznym nie potr :.c.·bujl~ rt k lamy. J st 
to jedna z tych komc>dii muzycznych, klóre 
zarówno przed wojn t1, juk i d7 i ś nalC'z,1 do 
bezspornych brstsdleró<w te alraln\ eh. C wrnu 
się tak dzie je? - trudno powiedzieć. Gd by 
szukać żródd powodzr•nia \~ a· cji - dale -
kobyśmy nie zaszli. 'Wydaje si ·, i:r· ZdSłuqę 

powodzenia tej krotoch 1,1il i trzeba za1 >isać na 
rachunek Juliana Tuwima, który dostrzegł 

w zwietrzałym obyczajowo teksciP Ruszkow
skiego materia ł na zabawne wrdo\ i.ska. Stało 
się to w latach trzydziestych, h il ka lat 1 rzed 
wojną. W znowiona, przefastry gowana i na
szpikowana dowcipem, prz"dc wszystkim 
słownym, lilcrackim, farsa zabłysnc;la w roz
rywkowym repertuarze owy ch la t nieznanym 
przed tym blaskiem. P wnie - zasluoa to 
niemała również wykonawców : roll' tylu hm ą 
w premierowym przeclsta-wieniu grała urol";a, 
pełna wdzięku Mari.:i Modzclr wsk.c1. To ju.·· 
wystarczyło. Ale to było przed 1y rn? 

Ryszard Ruszkowski, aktor i fa rsopisarz 
(urodzony w Warsza\~ie w r. 1856, zmar ł y 

':" 1898) był właściwie o w iE:le bardzie j znany 
1 popularny, jako jed• n z dwu wspólniko'iw 
spółki autorskiej Abrahamowicz i Ruszko
v.:ski. W tym \\ Zględzie w przed r.iliśmy, jak 
się zdaje, podobne zjawiska Wl Francji, gcl?:ie 
spółka Flen i Caillavet (cmto rzy Króla, Blf;'
kitnego fraka i in.) należała do o tatniej wo j
ny jeszcze do najgłosniejszy eh i najcz ~ściej 
gry\\ anych firm komcdiow1rc.h v. t „Li:rz·~ 1u
ropejskim. Z Adolfem Abrahamowicz•'m napi
sał Ruszkowski m. in. Acl vokata bez klitn
tów, Oddajcie żonę, Teścia i mrża z grzecz
ności . Z okazji przedstawienia ostcitniej z wy
mienionych krotochwil w '~arszawskim 
Teatrze Polskim w 1931 r. pi sa ł Tadeusz 
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Boy - Żekński : „Zdaje się, że duszą te j 
spólki auturs '· icj, które j .i 1 tor Ruszkm\ ski 
da'A ał „technikę" , był Abrahamowicz, bogatv 
zir:n ianin ze \\Schodniej Galicji. Ilez mal~ 
Jdl{ Fredro. T na1bardziej nie>sa:nowitP w tej 
krntoch\\'ili jest to, ze v. nkj tak miejscami 
straszy I'; ~rq ! J est i ciotunia, je. st i smakosz 
1a prrynaj:nn:Pj żarłok) , jes1 i j akiś Albin czv 
Dolski, są damy, są i huzary. Huzary sluż'l 

.o pr~wda w austriackie j piech ocie, żadnej 
Samo.sierry juz n ie zdobywają , zarywają g·'
sto nwmczyzną i mają podejrzanie c7erwonv 
nos. Al •• w gruncie nic siei nie zmiC'nilo przez 
tvch J i~ćd1iesiąt lat , które dzielą Abraha
mowie-w od Fredr) , ty l.ko tro< hę zbiedniało, 

s chamiało, :.:mie jszczało i skretyniało I dla
!ego ta sztuka, którą pamiętam jeszcze graną 
Jako współczesn.1, niepokoi trochę jako „ark.a 
przymierz mif'dzy dawnvmi a n owymi laty". 
Jest. dla badacza ob1~czajów interesującym 
studium proces u qniC'ia szlachetczp:ny, pro
cesu tc:1k dalr-kiPCJ O ieszcze od ukończenia . 

'N i,., chrą, psickrwic, zanić do końca , a szko
da - taki dnbry byłby z n ich nawóz ! 

Nit-gdyś tą sztuką bardzo siei bawiono; 
wczornjsze wybuchy wesołoki na galerii do
wodzą, że posiada ona S\\roją - mimo że 

dość nrymitywną - sił0 kn~niczną . ... Co do 
mnie przyznaję, że przy takich c kshumacjach 
bardz iej interesuj ą mnie rvsy ohyczajowc, 
zw łaszcza że mogq je kontrolować wspoin nic
niem. Na przykład ta fiqura „starej panny". 
Starym i pannami zostawały wcale nie tylko 
istoty \tpośledronc , nie mające szans życio
wych. Częście j jeszcze zost dwała nią 

dziewczyna, która miała coś więcej w główce 
i v sercu, która odczuwała potrzebę jakiejś 

noez ji doboru, która nie mogła się zdecydo
wa ć, aby się dać prowadzić jak jałówka na 
ta rg małżeński. Taką rychło o krzyczano jako 
~ , ryma:;nicE; i „fiksatkę", robiło się koło nie.fi 
pusto, lata bicoły, rozwijały się przywary 
i śmiesznostki; w iE'c:rna małolc:tność , próż

niactwo i czczość życia , przy zatruciu włas

nymi „h ormonami" - robiły z niej czasem 
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tego śmi sznego potw orka, któr · stanowił 

przedm iot pośmiewiska rubachów-komediopi
sarzy. Psychoz, - doc; łowni. r psychoza -
spowodowana staropani<>ńs twi·m była zja'\ i 
!!kiem nader częstym. W ówczas ta':a firiura 
bawiła - „." 

Wcale nie wznioślejsze były refleks je Boy' a 
na temat innej farsy, tym razem już san.ego 
Ruszkowskiego. WystawionP w r. 1928 
w warszawskim Teatrze Letnim Wesele Ton
sia z nieodżałowanym f'crlnerem wywołało 

takie oto uwagi: „Staru farsa jest niby koś
ciotrup modnej niogdyś i 7.a lotne j kobiety; 
pożytecznym dla zbawi• ·nia cluszy jest oglą
dać go, zaziernć w puste oczod oły i powia
dać sobie: „Tu błyszczały n iegdyś piqkne 
oczy", i niżej: „Tu śmiały się wilgotne usta, 
jędrne piersi" itd. Aż w końcu z wezbranego 
serca wydziera się westchnienie: „Prochf'm 
jesteś i w proch się obrócisz. „" 

Taki umoralnia j ący wpływ wywarło na 
mnie wczora jsze „W esele Fonisa", jedna z po
pularniejszych niegdyś k rotochwil, na klórf>j 
bawiło się kolejno k..ilka pokoi ń . Czy mamy 
sądzić, że lych kilka pokol eń składało się 
z samych kretynów ? To by była niesprn
wiedliwość, a z'vłas1cza brak uszanowania : 
wszak ci rozbawieni niegdyś słuchdcze to 
byli nasi wujkowie i ciotki. nasze babki 
i dziadki. Cześć ich pamięci, nie mam zamia
ru bluźnić ich god2iwym uc iechom. A le 
faktem jest, że nasz smak troch(' siei odmie
nił, że nasze podnies ienia stałv się delikat
niejsze i że powtarzanie czlerdzif>ści ra1y do
wcipu, że ktoś zna wielki świat, bo widział 

Radom, Kielce i Żyrardów, nie przy prawia 
nas o wybuchy nieutulonego śmiechu. A z ta
kich właśnie dowcipów zbudowana jest prZl
watne ta niewinna komedyjka. Dlatego, o ile 
się tego rodzaju rzeczy wznawia, konieczne 
jest zręczne ujęcie reżyserskie w tym duchu, 
aby nawet słabizny sztuki, przefiltrowane 
przez Czas, zyskały nową siłę komizmu i aby 
ich starzyzna stała się wdziękiem staroh,iec
czyzny." 
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I to właśni•· ZJlcct·nic Boy'a zrealizował 
Tuwim w swojej adaptacji Jadz i wdowy. Bo 
i w Jadzi mamy ową starą pannc; , o której 
mów i Boy i która \\prav.ia go w taki smętek. 

l\av. et niP jedną, ale dwie. W JacJ.zi rownież 

mow .i o to mboli w Łęczycy i balu w Piotrko
wie. Nie ma tu wprawdzie fredrowskiego „h u
zara", jest za to Pelek, który ro\\ nież nasu
\\-a na myśl ni<>jedną z posl<:tci Fredry. Jest 
'Heszcie w Judzi ow okaz żarłoku , mówiące
go b~z przerv.y o „kińdziuku" przyprawio
nvm na wileńską modłę, postać, która mogła

by z powod1.eni ( m wejść do rodziny fre
drowsk.iej. Ale wszystko to, co przed 35 la
ty „stras1yło Fredrą", jak pisze Boy, zyskało 
pod czarodziejskim piórem Tuwima inny zgo
ła wydźwięk. Nie ma tu nic z naigrawania 
się ze staropanieństwa . ŁQczy ca, czy Pio
trków nie są odrazu ani całym, ani też wiel
kim światem. Jest to raczej światek :z:a
rnic rzch ły, ś\-..iatek zabawny, który nie wy
woluje w nas wzruszeń, a le najzwyczajniej 
bdwi i smh·szy swoj4 staroŚ\\ iecczyzna, sv.o
im niepra,~dopodobieiislwcm, jak ów .„ mi
lion rubli spadku, nu który czeka cała rodzi
na. Dziś patrzymy na Jadzic wdowc, i po
d >brc s:luk.i bez goukich refleksj i spolecz
ttych i obyczajow ych. Za daleko odeszliśmy 
jui. od Lego wszystkiego, by traktować ten 
S\\ iat r ealnie. 

a tomiast siły komicmej czas nie odebra ł 

Jadzi \\dowie. A przeciPż służyć ma ona roz
rywce. Mt.1 nmilić jedi>n z wieczorów, spę

ci1.<m ych w teatrze. I tylko takie jest jej za
danie na dziś . 

J l'ś li zaś zatn:ymaliśmy si~ na chwilę , aby 
si .gnąć do paranteli społecznej i teatralnej 
Jadzi wdowy to tylko d late go, aby i t<1 miarą 
odmie1 zyć c1.as, jaki upłynął od urodzin W i'
sda Fo nsia, Jadzi wdowy i innych k,roto
clrw il, które ba\\iły naszych dziadów i pra
dziadów. 

A. W. 
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