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UYSZARD R.USZKOWSKI 

WESELE FONSIA 
krotochwila muzyczna w 3..eh aktach 

,\da ptacja: l\Iuzyka: 

Stnni1-.ła w Sojecki Stanblaw Dzięgiele" ski 

Osoby: 

Emilia Kurnicka, dz:edziczka Kurnic:y 

Ana~tazja Kurnic:-a, sio~tra Emilii 

Helena, córka Emilii . 

Wanda, corka Anasta~Ji 

Kazimierz .. 

Dorow<ki, kuzyn Kurnickich 

:'\Iacicj Kurzawa, sąsiad Kurnickich 

Fonsio, jego syn 

::'llrozik, pisarz maj:~tku 

Ogonkowski, rządca w Ku,rnicy 

:Małgosia, służąca Kurnickich 

Wojtek, slużący Kumickich 

Józef, służący Kazimierza 

I. Cygan 

I. Sekundant 

IL Sekundant 

Reżyseria: Zbigniew Koczanowicz 

Julia Tomczak-żabińska 

Danuta Kola:-:zyń,;ka 

Irena Rembiszew J..a 

Lucja Karelus 

Wladysła'' Kornak 

Kry-fr n Tomczak 

Le!'lzek Dieńkow ki 

Stani..;la 11 Kamiński 

Józef Barański 

Feliks Falkowski 

Aleh„andra C.lerna 

Zygmunt Malik 

Stanisław Makowski 

Stanisław Wiczkowski 

Stanb,law Zych 

Ferdynand Sebastian 

Dekoraeje: Feliks Worsztynmlicz 

Inspicjent i asystent reżysera: Stanisław llfakowski 

Kostiumy damskie: Irena Schonborn Kostiumy mc>skie: W. Szczepański 

Orkiestra pod kierunkiem kapelmistrza Jana Wisza 

Kicro\vnik sceny: Stanisław Wiczkowski 

„WESELE FONSI.\ ". 

H••„u1rcl Ru<>r.knw•ki urodził się w r{lku 185d. Cdy w L.:.t:teh młod;l:c · -
c ~yrh ·,, st~·powa.ł do Te, lru i rozpoezynal swi~ kur:cro; :.kto:-„:- ~ w licz.n.„,1' 
miastec·zkach prowincjonalnych i wn!szc:e w o,1erctce lwow,;_·icj por! d~·
rekcją Dabrznń,;kic•ro - teatr w Pobcc, po e,1:ice fredrow kiej ęor:1?. 
>'Zerzej otwicr I ;;we podwo,ie rodzimej farsie, wodew'lowi, krotorhwili, 
ktC1n>, c~r;>~to ii:w j„c po wzory zag-ran:czne, h w:Iy publiczn ść Zr'Zl' n'1,; 
wypelnii.j<,!c ·ale i l' lk!, mnoż~cych się w t. •n cza ie te::itró\ · ogr· li-o
wych. S .tu i l'rz~1:iyJ.,kicgo, Dobrza6skicgo cz: z z ~.,. n:rzn~ l'h L i..:c]ie'. 
- · znane• były autorowi „Fonsia" ni" t)·lko jnko czyt<>lni·-~'\':. c•v \\" d:wwi 
tcatralni:mu, all' przt>:tle w. zrstk"m j·iko a' turowi, wykonawcy wiciu rólek 
i ról w tych właśnie :;ztukach. 

Ruszkowski zwolna nn<>il}kal tempernt1m1, '1arw1! i l't:lcn t:1rh ł:lc
prett>nsjonalnych utworów, podpatrywał typy, ::'rodowiska i na tych nie
omylnych wzorach uczył się techniki budowy utworu st·211:czn~·-o - Ł1n
rzanc•:;;) na potr;why ty<"h orlbiorri'1w, kt1>r, y 11• danym mom• a il' "ZU1 .i: 
w teatrze nic górnych wzlotów Wielkiej Sztuki, lecz rozr! -.1·".·i, · ·„::hu 
i beztroskiego odpoczynku. 

'\\' oh·esie tym, r ··wnież wzorrm zag-raaic:rnym, pu1' si walv w Pul-Ąe 
1k me „,;pólki autor kie". Ruszkow:;ki por!i:ielil sil,' więc· :-w: mi późnic j
:;z~·mi sul-resarni, zwła,zcza w począt~rn ·ym okr, ie twórczoki z kome
cEupbarwm Adolfem Abrahamowiczem. Spól":i ta ok "'lł i T
wym i owocnym prr.t>d<;ięwzięciem. Aktor i litPrat. Tru·!no o barJ..:::ej d'J· 
bl'ane i pomysłowe . tadło. 

,,)L!ż z grzee7.Wl~ci", „Teść", „Oddn it•\• żonc", „. Ti hi ':1·i" · ~ 'cl" 
innyt'h - to sztuki, z któryrh 7.wlasz<Tl ,,)[ ·1ż z gT'C 7.TIO '.ci" n rzez dlu"il' 
Jata br..wily do łez publiczność wszystkich chyba te:itrów Polski. 

Z:ichi,?cony powodzeniem, pr7.y~tl).pil P..u .ka 1· ·ki ,!o pl'an· sa nod„icl
nej. Pisze szereg utwori>1v, z których pr;,cde w ·zyst:dm „J.:1dzia wchwa" 
i .. Wesele Fnnsin" wytnyrnały próbe cza<;u (70 lat) i do dnb dzL 'cj;;.zc„, 
maj·J '"' ych zanrzysiężonych wielbiricli i :<ta łych C'ntuz ia ti' w. Inne' ~z tuki 
jak „Pospolite Ruszenie", „Florek". ,·si·•żr;> P"n" i .ic"ZCZC' kilka - po~zb' 
rr.cz<'i w zapomnienie i nie cie„zyły się specjalnie dlugotrwalyrn powo
d='eniC'm. 

,,,\,"cselc Fon!'ia" - to znana z wielu wzorów „lrn.n~d·l pJm •le ". 
Komizm sytuacyjny, wynikający ? licznych nieporozum1en - w oparciu 
o hog-<:.hJ galerię typów schyłkowców-ziemian i ich nieodlac nyt·h sateli
tów „pisarzy", „rządców" i zblazowanych kuzynków, okraszonv hezt.ro<;
kini humorc m autora - dał rozbawionej wi1lowni, nicfrasobliw~ n1<az.ię 
do ~p('dzenia wieczoru na podg-111-daniu znanych o<;obiście, c~y z wid.:cnia 
„odwh·<lzających" miasta - wiejskich „mamutów". 

'l'ak było wówczas - w Jatach osicmdzic ·iatych. Jrl- mamv n·1 Pll
na tę sztukę - my, widzowie z roku piQĆ'dziesiątcgo ?:t:,,udzie, którym d!!nc 



było doczekać się dni sprawiedliwości społecznej, dni, w których nie może 
być nawet mowy o be~myślnym, głupim i zawsze szkodliwym wałkońskim 
żyC'iu różnych „kurnickich". 

Jakie korzyści dać może dzisiejszemu widzowi śmieszna historyjka 
fajtłapy Fon ·ia i przedstawiciela lumpenproletariatu - Mrozika w ro
dzinnej rezydencji Kurnickich 7 

Kto~ może powiedzieć - „przede wszystkim to - co dała ta kome
Jy jka mojej pra.babci - dwie godziny zdrowego (zawsze) i be~reten

jonalnego śmiechu". Będzie w tym tlużo słuszności. Po godziwej pracy, 
a w te zbroimy się dziś wszyscy, można pozwolić sobie na śmiech „pra
babci". 

Ale czy tylko - to? Nie! Nie, bo i śmiejąc się można się uczyć. 
Przyj rzyjmy się ro~miarom tych wszystkich „dramatów i tragedii" 
w s1.tuce Ruszkowskiego. Postarajmy się uzmysłowić sobie, że przecież 
ci lut.Ldc wówczas żyli tak naprawdę, że właśnie takimi „dramatami" 
zaprzątali sobie głowy i że z takich „tragedii" musiała się zrodzić, jak 
dziei1 po nocy - dzisiejsza jasna rzeczywistość, a odetchniemy z ulgą, że 
hohater z·; pPed chwilą oglądani na scenie zmieścić się już mogą tylko 
w ranrnch teatralnej satyry, i tylko w świetle sztucznego światła . 
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