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Ryszard Ruszkowski 
. 
I i ego 

11Jadzia wdowa11 

(nota informacyjna) 

Pierwsze kontakty autora „Jadzi - wdowy'' z teatrem datują 
się od wczesnych lat jego życia. Urodzony w 1857 r. w Warsza
wie Ryszard Ruszkowski już jako 16-letni chłopiec zostaje czlon
kiem chóru w stołecznym Teatrze Wielkim. Obdarzony pięknym 
głosem, z dobrymi warunkami fizycznymi zaczyna z czasem otrzy
mywać drobniejsze role w operetce, zdobywającej sobie właśnie 
szturmem całą Warszawę. 

Ogromny zapal, ujmujący sposób bycia, a przede wszystki m 
bezsprzeczny talent Ruszkowskiego zwracają na niego uwagę 
Jana Chęcińskiego - cenionego wówczas aktora, reżysera i -
mówiąc dzisiejszym językiem - dramaturga; przyszły autor „Jadzi 
wdowy" - jak sam stwierdza - zawdzięcza mu bardzo wiele rad 
i wskazówek związanych z zawodem aktora. 

Mimo rysującej się już dość wyraźnie kariery, porzuca Rusz
kowski w 1877 r. Warszawę i udaje się do Krakowa, aby na 
tamtejszej scenie grać i pad okiem Stanisława Koźmiana kształ
cić się dalej. W dwa lata później przenosi się do Lwowa, któ
remu pozostaje wierny (z krótkimi przerwami na występy w Kra
kowie i gościnne wyjazdy do Warszawy) do końca życia, tzn. do 
r. 1898. Umiera na gruźlicę w 42 roku życia . 

W bogatym w dobre tradycje teatrze lwowskim byl Ruszkowski 
w latach BO-tych i 90-tych XIX w. bez wątpienia jedną z wybit
niejszych sił. Wśród artystów na terenie Galicji wyróżniały go 
szczególnie korzystnie jasna, poprawna dykcja i dojrzałe aktor
stwo, ujawniające się przede wszystkim w licznych rolach cha
rakterystycznych w dramacie i w tzw. „komedii wyższej". Grał więc 
m. in. Rejenta w „Zemście'' Fredry, Michoneta w „Adriannie Le
couvrer", Ben Akiba w „Mirielu Akoście", z dużym powodzeniem 
występował w tytułowej roli w „Chorym z urojenia" Moliera. 

Pisać dla sceny zaczął Ruszkowski już w 1877 r„ początkowo 
bez większego powodzenia („Ostatni z Drygalskich", „Bankruc· 
two pana Filipa"). Szczęście zaczyna mu dopiero towarzyszyć od 
.r 1884, tj. od chwili związania się z zamożnym ziemianinem, 
znawcą teatru i gustów szerokiej publiczności - Adolfem Abra
hamowiczem (1849-1899). Wspólnie piszą cały szereg fars (zwa
nych wówczas krotochwilami), które na przełomie XIX i XX w. 
cieszą się ogromnym powodzeniem. Są to m. in . : „Nihiliści", 
„Mąż z grzeczności", „Oddajcie mi żonę", „Pechowcy", 
„Florek", „Książę pan", „Teść". 

„JADZIA - WDOWA" jest samodzielnym tworem Ruszkowskie
go podobnie jak „Bonuś - prezesem", „Już go mam", czy „We
sele Fonsia", wpływ współpracy z Abrahamowiczem jest tu jed
nak bardzo widoczny. Swietnie podpatrzone zabawne typy zie
miańskiego światka, często przedstawione wprost karykaturalnie, 
różni nudziarze i dziwacy, nie pozbawieni jednak pewnej sym
patii autora - cało ta „plejada" komicznych figur to zasługa 
znawcy tego środowiska, jakim bez wątpienia był Abrahamowicz. 

" 

Prapremiera „Jadzi - wdowy" odbyła się we Lwowie w 1896 r 
Wielkie powodzenie pierwszego wystawienia sprawiło, że „kroto
chwila w 3 aktach" w bardzo krótkim czasie obeszło wszystkie 
niemal większe teatry polskie. W październiku 1896 r. i w lutym 
1898 r. grano było również w Łodzi. Molo kto jednak pamiętał
by dziś tę sympatyczną komedyjkę, gdyby „drugiej młodości" nie 
przywrócił jej mistrz adaptacji tego typu utworów, znakomity 
poeta - Julian Tuwim. Obok „żołnierza królowej Madagaskaru" 
Dobrzańskiego, „Porwanie Sabinek" Schónthanq, „Zielonego 
Gila" Tirso de Maliny i innych wydobył na świotlo dzienne za
pomnianą już „Jadzię - wdowę", uwspółcześnił nieco język, do
pisał kuplety i piosenki i w ten sposób zwrócił scenie rozrywko
wej tę arcyzabawną „krotochwilę". 

W tej wersji, z muzyką Tadeusza Sygietyńskiego widziała Łódź 
„Jadzię - wdowę" w sezonie 1937/38 no scenie Teatru Polskiego 
przy ul. Sródmiejskiej 15 (obecnie Więckowskiego, tam, gdzie 
dziś Teatr Nowy, wówczas jedno z dwu scen łódzkich pod dyr. 
Kazimierza Wroczyńskiego). 

W roli tytułowej wystąpiło Nina Wolińska, Feliksa grał Michał 
Pluciński, w innych rolach m. in. - Dejunowicz i Korwin. Przed
stawienie cieszyło się ogromnym powodzeniem, grono wówczas 
„Jadzię - wdowę" blisko SO razy; po bardzo popularnej „Gałąz
ce rozmarynu" Nowakowskiego, granej 76 razy - był to rekord 
frekwencji w sezonie 37/38. 

Po wojnie łódzka publiczność oglądała „Jadzię - wdowę" 
, r. 1,949 w Teatrze Letnim „Bagatelo" przy ul. Piotrkowskiej nr 94 
( spłonął w roku 1954) oraz w wykonaniu absolwentów PWS i F 
w r. 1964.-

(Na podstawie informacji prasowych i pracy magi-sterskie; 
8 . Matuszczak z U.l. „z twórczoici dramaturgicznej Adolfa 
Abrahamowicza i Ryszardo Ruszkowskiego. Próba ujęcia). 
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Dyrektor i Kierownik Artystyczny Kierownictwo literackie Kierownictwo muzyczne 

FELIKS ŻUKOWSKI KRYSTYNA BOBROWSKA PIOTR HERTEL 
MARIAN PIECHAL 

Ósma premiera w sezonie 1968/69 

Ryszard1 'Ruszkowski - Julian Tuwim 

JADZIA WDOWA 

Jadzia 
Adolf, jej brat 
Krzysztof 
Barbara 
Melania 
Mieczysław 
Bolesław 
Eufemia 
Hortensja 
Feliks 
Lic ki 

Komedia muzyczna w 3 aktach, 4 odsłonach 

Opracowanie muzyczne - EDWARD ŻUK 

ALICJA ,KRAWCZYKóWNA 
HENRY'K JóźWIAK 
ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 
LENA WILCZYŃSKA 
ALICJA CICHECKA 
SŁAWOMIR MISIUREWICZ 

- MACIEJ MAŁEK 
żELISŁAWA MALSKA 

- ZOFIA WILCZYŃSKA 
STANISŁAW KWAŚNIAK 
MAREK SOBCZYK 

OS OB V: 

I 

Doktor Kos 

Piszcza Iski 

Józef 
Antosia 
Gawałecki 
Załupalski 
Basiński 
Klusocki 
Kicowski 
Kucharz 

Reżyseria: IRENIA 'óRSKA 
Asystent reżysera: ZYGMUNT URBANSKI 

- JóZEF ŁODYŃSKI j 
ł - BOHDAN WRÓBLEWSKI 
l - KRZYSZTOF RóżYCKI 

KAROL OBIDNIAK 
DANUTA KŁOPOCKA 
ANTONI LEWEK 
ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
JAN KRUK 
MIECZYSŁAW SZARGAN 
WALDEMAR STARCZYŃSKI 
ZYGMUNT URBAŃSKI 

Inspicjent: IRENA PRZYBYLSKA 

Sufler: JANINA STASZEWSKA 

Scenografia: EWA SOBOLTOWA 

Choreog1rafia: BARBARA FIJEWSKA 

Przy fortepianach: PIOTR HERTEL, MARIAN SUCHOCKI, EDWARD ŻUK 

Przerwa po I i po Ili odsłonie 

P r e m i e r a: 2 2 c z e r w c a 1 9 6 9 r. 



Z bieżącego repertuaru 
na scenie „7,15": 

A. Arkonow i Gr. Gorin 
Znamy Cię tylko z widzenia 

J 

' 

Stonislowo Ignacego Witkiewicza 
NADKABARET DEMONICZNY 

cz. I: Bzik tropikalny 
cz. li. Nowe Wyzwolenie 



W repertuarze: 

N a s c e n i e T e a t r u „ 7, 15": 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

DEMONICZNY NADKABARET 

Gabriela Zapolska 

MORALNOSC PANI DULSKIEJ 

Ark. Arkanow i Gr. Gorin 

ZNAMY CIĘ TYLKO Z WIDZENIA„. 

Wiliam Szekspir 

POSKROMIENIE ZŁOSNICY 

W przygotowaniu: 

Barillet i Gredy 

ADELA i STRESSY 

N a s c e n i e t e a t r u „R o z m a i t o ś c i" 

Stanisław Wyspiański 

WESELE 

Friedrich Durrenmatt 

ANABAPTYSCI 

Stefan Żeromski 

PRZEDWIOSNIE 

Leon Kruczkowski 

NIEMCY 

John Patrick 

KAŻDY KOCHA OPALĘ 

W przygotowaniu: 

Stefania Grodzieńska i Jerzy Jura ndot 

BALLADA O TAMTYCH DNIACH 
Muzyka: Jerzy Wasowski. 

Adresy: 

Teatr „7,15" - ul. Traugutta 1 
Teatr „ Rozmaitości" - ul. Moniuszki 4a 
Dyrekcja i Sekretariat: ul. Kilińskiego 45, tel. 375-85 
Kasy Teatru „7,15" - ul. Traugutta 1 - tel. 272-70 
i „Rozmaitośc i '' - ul. Moniuszki 4a - tel. 266-18 
otwarte codziennie w godz. 10-13 i 16-19. 

Cena 2,50 z! 

Biuro Organizacji Widowni ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33 przyj
muje zamówienia na bilety zbiorowe w godz. 8-16 

W poniedziałki teatr nieczynny. 

Zakłady Typograficzne zam. 759-Vl -69 - ~OOO - 84/4070 


