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Julian Tuwim jest autorem szeregu 
przeróbek XIX-wiecznych fars i wodewili, które 
dzięki talentowi poety weszły już na stałe do 
repertuaru teatrów polskich. Do dziś bawi nas 
i zachwyca tuwimowska wersja „Porwania Sa
binek" Schonthana, „Żołnierza królowej Mada
gaskaru'' Dobrzańskigeo, „Słomianego kapelusza" 
Labiche'a czy wreszcie „Jadzi wdowy" Ryszar
da Ruszkowskiego, którą dziś prezentuje Pań
stwu nasz teatr. 

Stare, zapomniane piosenki były przed
miotem szczególnego zainteresowania Tuwima; 
zbierał je, wykorzystywał we własnej oryginal
nej twórczości, wychwalał wdzięk ukryty w po
żółkłych egzemplarzach starych krotochwil mu
zycznych. Przeróbkę farsy Ruszkowskiego - sta
łego dostawcy tekstów dla teatrzyków ogródko
wych schyłku XIX wieku - przygotował Tuwim 
w roku 1937; premiera odbyła się w warszaw
skim Teatrze Polskim, spektakl reżyserował 

Zbigniew Ziembiński, muzykę opracował Tadeusz 
Sygietyński. „Mało znam utworów Ruszkowskie
go - pisał jeden z ówczesnych recenzentów -
nigdy przedtem tej komedii nie widziałem, ale 
i bez tego łatwo poznać, co tu dodał, udowcip
nił Tuwim. Nie ma powodu, aby poeta tej mia
ry co Tuwim pisał oryginalne farsy, krotochwile 
lub komedie muzyczne, natomiast przeróbki w 
rodzaju „żołnierza królowej Madagaskaru" czy 
„Jadzi wdowy" są bardzo dobrym pretekstem do 
wyżycia się i do nowej zabawy na tle starej 
kanwy fabularnej. Tuwim, jako piosenkarz, ma 
tu również wdzięczne pole do popisu. Wśród 

starych piosenek zabrzmi czasami strofa poety
cka, która przypomina nam, że żart sceniczny 
musnął piórem nie byle jaki poeta." 

Realizatorzy przedstawienia szczecińskie
go odchodzą nieco od tradycji inscenizacyjnych 
„Jadzi wdowy"; zrezygnowano z fin de siec
le'owej stylistyki pierwowzoru, przenosząc czas 
akcji komedii we współczesny Tuwimowi począ
tek dwudziestolecia międzywojennego. 



O liOMIZMIE 
(z dziel teoretykó11r) 

Wolter powiedział kiedyś, że natura, by 
przynieść ulgę czlowiekowi w jego cięż
kim życiu, dała mu sen i nadzieję. Dała 
mu jeszcze śmiech - słusznie uzupełnił 
Woltera Kant. Istnieją gatunki komedio
we, których podstawowym zadaniem jest 
dostarczenie widzowi przyjemnej rozryw
ki, wywołanie śmiechu i dobrego samopo
czucia. Nie można właściwie ocenić warto
ści społecznej komedii rozrywkowej, igno
rując tę jej specyfikę. 

Krytycy są często niesprawiedli
wi wobec niej i świadomie lub podświa
domie zestawiają beztroską i niepretensjo
nalną komedię z jakimś poważnym dra
matem. W takim zestawieniu treść kome
dii wydaje się błaha, jej postacie - pły
tkie, a brak problemów wprost zatrważa
jący.( ... ) Jeżeli komedię chwali się nie za 
pomysłowość, dowcip i ładunek komizmu, 
lecz wyłącznie za głębokie myśli i wzru
szającą siłę obrazów, to jest to także ja
kieś nieporozumienie. Niesprawiedliwi wo
bec tego gatunku komediowego mogą b)C_ć 
nie tylko krytycy, lecz także odbiorcy. Nie
jednokrotnie można zaobserwować takich 
widzów, którzy świetnie się bawią na mi
łej beztroskiej komedii, ale po wyjściu z 
kina lub teatru czują się trochę zażeno
wani, jak gdyby się wstydzili swych wy
buchów śmiechu.( ... ) Nie można czysto roz
rywkowej komedii stawiać wymagań prze
ciwnych jej naturze, podobnie jak nie moż
na czynić zarzutu tragedii, że nie jest we
soła. Komedia najpełniej zaspokaja spo
łeczny głód rozrywki, głód cechujący w 
naszych czasach wszystkie społeczeństwa. 

Bohdan Dziemidok 
„O komizmie", Warszawa 1967 



Istotą komizmu charakterów jest 
ujęcie człowieka jako całości, w skrócie 
lub przekształceniu. Nie chodzi nam tutaj 
o taki czy inny akt, o chwilowy nastrój 
czy odruch danego człowieka; chcemy mieć 
obraz całego człowieka, i to ważny nie tyl
ko dla bieżącej chwili, ale możliwie stały. 
Jeżeli jakiś dowcip bierzemy tylko jako 
doraźny pomysł, to oczywiście nie służy 
on do charakterystyki osoby, z którą jest 
związany; jeżeli natomiast ten sam dowcip 
uznamy za typowy, znamienny właśnie dla 
danej osoby, wskazujący na tę cechę cha
rakteru, którą uważamy za stałą, to wów
czas możemy mówić o komizmie charak
teru. 

Jan Stanisław Bystroń 
,,Komizm", Wrocław 1960 

„ 



Romans - to marzenie człowieka sa
motnego, a samotność - marzenie 
człowieka, który ma romans. 

Pesymista twierdzi, że wszystkie ko
biety to nierządnice. Optymi ta nie 
jest tego zdania, ale ma nadzieję. 

Aby się poznać z najdalszą rodziną, 
wystarczy się wzbogacić. 

Żyj tak, aby znajomym twoim zrobiło 
się nudno, gdy umrzesz. 

Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bar 
dzo długo pod wrażeniem, jakie zrobił 
na kobiecie. 

Nie wychylaj się zanadto z ziemi, bo 
możesz wypaść. 

" 

_AV 
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JADZIA WDOWA 
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no UTARSZA lł!JANKI 

(Na 11ulę slarej piosenlti) 

Chcesz, żebym ci piosnkę wysnuł, 
Jak niteczkę z motka? 
Jesteś śliczna, moja dawna! 
Oto pierwsza zwrotka. 

Starą piosnką hold ci składa 
Twój pokorny sługa, 
Za wspomnienie ... za wzruszenie ... 
Oto zwrotka druga. 

Za ten wdzięczek białych rączek 
I za komplet szpilek, 
Za to ... że ten róży pączek, 
Za to ... że motylek. 

Za pluszowy buduarek, 
Cacka i mebelki, 
Za przyćmione światło lampy, 
Mżące spod umbrelki. 

Za kokardę przy poduszce, 
Swieczkę na stoliku, 
Za fryzurę, za tiurniurę 
I za bezmiar „szyku". 



Kocham, wielbię, nie zawiodę, 
Moja ty przecudna! 
(To już zwrotki: trzecia, czwarta, 
Piąta, szósta, siódma!) 

A na ósmą - ach, na ósmą 
Mam zamiary piękne: 
Przyjdę z pękiem róż kremowych 
I przed tobą klęknę. 

I zapytam, zakochany: 
„Śliczna moja, słodka, 
Chcesz abym ci piosnkę wysnuł, 
Jak niteczkę z motka?" ... 

Julian Tuwim 



JllAŁGORZATKA 

Piosenka staroświecka, 
ją każdy zna od dziecka, 
a śpiewał ją mój dziad 
pięćdziesiąt temu lat. 
'To dla birbanckiej sfery 
był szlagier nad szlagiery, 
niebieski każdy ptak 
z przejęciem śpiewał tak: 

Małgorzatko, godna uwielbienia, 
Małgorzatko, nie bądźże z kamienia, 
Małgorzatko, miłość słodka rzecz! 
Wysłuchaj mnie 
lub powiedz nie, 
a pójdę sobie precz! 

Nie lada była gratka 
ta piękna Małgorzatka, 
umiała w cnocie trwać, 
nie chciała panom dać. 
Błagali, zaklinali, 
płakali i tak dalej, 
dziewczyna jak ten głaz, 
a oni cały czas: 

Małgorzatko itd. 

Ciekawa to zagadka, 
dlaczego Małgorzatka 
w uporze głupim trwa, 
choć tyle ofert ma. 
Zgodziłaby się lepiej, 
to wreszcie się odczepi 
facetów cały hurt, 
a tak to będzie furt: 

Małgorzatko itd. 

Niech sobie w cnocie kiśnie 
i niech ją dunder świśnie, 
bo czego się tak bać? 
Jak proszą, no to dać! 
Bo cóż minęły latka 
i zwiędła Małgorzatka, 
młodości przeszły dni 
i echo piosnki brzmi: 

Małgorzatko itd. 

Ju1ian Tuwim 
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