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RYSZARD RUSZKOWSKI 

1856 - 1898 

Dziesięć lat temu na scenie Teatru Komedia odbyła się premie
ra jadzi wdowy. Grano ją prawie 300 razy! Oczywiście, w wersji 
przygotowanej przez Juliana Tuwima. Nazwisko poety przylgnęło 
już tak do różnych utworów tego gatunku (np. Porwanie Sabinek, 
tołnierz królowej Madagaskaru), że często zapomina się nawet 
o autorach pierwowzoru. W przypadku Jadzi wdowy był nim 
Ryszard Ruszkowski. Ongiś bardzo popularny autor, wyspecjali
zowany dostawca licznych komedii, fars, ktotochwil granych 
przez parę dziesiątków lat na scenach polskich. Uprawiany przez 
niego gatunek twórczości należał do tzw. dramatu popularnego, 
pisanego na użytek szerokich kręgów publiczności, która wów
czas - w drugiej połowie dziewiętnastego i na początku dwu
dziestego wieku - bardzo upodobała sobie rozrywkę teatralną 
w takim właśnie wydaniu. Autorów takich jak Ruszkowski 
było sporo: m.in. Feliks Szober, Adolf Abrahamowicz (pisał 

sztuki i wspólnie z Ruszkowskim), Stanisław Dobrzański, Fran
ciszek Darowski (znany pod pseudonimem Dominik), Zygmunt 
Przybyl~ki, a nieco później - Konstanty Krumłowski i Stefan 

Turski. 

Ryszard Ruszkowski z zawodu aktor i śpiewak był założycielem 
całej dynastii teatralnej, której ostatni przedstawiciel, Woj
ciech Ruszkowski, zmarł niedawno. Występował w teatrach 
Krakowa i Lwowa. Był aktorem komediowym. Znał więc dobrze 
tajniki sceny i wiedział, jaki typ humoru jest najchętniej odbie
rany przez widzów i jak sprostać zamówieniu teatrów na utwory 
rozrywkowe. Napisał ich też sporo. Chociaż ambicje literackie 
nie były wygórowane, potrafił je zrekompensować żywym zmys
łem scenicznym, aktorskim wyczuciem sceny, niezawodnym 
efektem sytuacyjnym, podpatrzonym zapewne w tylu innych 
farsach i krotochwilach, prezentowanych w ówczesnych tea
trach. Właśnie sceniczność tych utworów, ich bezpretensjo
nalny żywioł komediowy, a przy tym i zabawny koloryt obycza
jowy sprawiły, że tak długo opierały się działaniom czasu i wzrasta
jącym wymaganiom widza. 

Już dziś nie mogłyby jednak im sprostać w swej pierwotnej 
postaci. Ale stały się wdzięcznym materiałem dla widowiska 
muzycznego. „Na polskim gruncie - mówił zaraz po wo1n1e 
Adam Grzymała-Siedlecki - powstał zupełnie nowy typ komedii 
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JERZY JURANDOT 

muzycznej. U nas właśnie ujawniono, że szereg dawnych fars 
naszych i obecnych, daje się świetnie od m łodzi t, gdy się 
je wydatnie skróci, nieco przefasonuje, a nade wszystko zao
patrzy elementem muzyki i śpiewu". W tej odmłodzonej formie 
warto zatem pokazać dziś na scenie i Wesele Fonsia. 

Jak swego czasu Tuwim, tak i Jerzy Jurandot :z:nany jest z licz
nych i często grywanych adaptacji, jak choćby Pani prezesowa, 
Dobrze skrojony frak, Rodzinka. Długoletn i e doświadczenie drama
topisarskie Jurandota, autora znanych komedii, takich jak m.in. 
Takie czasy, Dziewiąty sprawiedliwy, Pamiątkowa fotografia, cie
szących się dużym powodzeniem u publiczności po:z:woliło mu 
i na kanwie Wesela Fonsia stworzyć widowisko spełniające wyma
gania współczesnej popularnej rozrywki. Mówi Boy, że sztuka ta 

należała do „jednej z popularniejszych niegdyś krotochwil, na 
której bawiło się kolejno kilka pokoleń. Czy mamy sądzić, że 
tych kilka pokoleń składało si ę :z: samych kretynów1 To by była 
niesprawiedliwość, a zwłaszcza brak uszanowania: wszak ci 
rozbawieni niegdyś słuchacze to byli nasi wujowie i ciotki, nasze 
babki i dziadki. (.„) Ale faktem jest, że nasz smak trochę się od
mienił, że nasze podniebien ia stały się delikatniejsze .. . " Chodzi 
zatem o to, żeby - jak podkreśla dalej Boy - dziś „nawet sła
bizny sztuki, przefiltrowane przez czas, zyskały nową siłę ko
mizmu i aby ich starzyzna stała się wdziękiem staroświecczyzny". 
Takie właśnie zadanie postaw ili sobie adaptatorzy krotochwili 
Ruszkowskiego - Jurandot i Wasowski tworząc swój „wodewil 
retro''„ 
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RYSZARD RUSZKOWSKI 

WESELE FONSIA 
wodewil retro 

w adaptacji i z piosenkami 

JERZEGO JURANDOTA 
Z ll' "JZykq 

JERZEGO W] SOWSKl1EGO 

OSOBY 
Eufemia Kurnicka, wdowa 

Wanda, jej córka . . . 

HELENA BORTNOWSKA 

IRENA KAREL 
AGNIESZKA 
FITKAU-PEREPECZKO 

Anastazja Kurnicka, wdowa . 

Pola, jej córka 

Kazimierz 

Kropski 

DANUTA GALLERT 
BARBARA STl;PNIAK 

YHANNA O'Jł.~ZTYNOWICZ 
JOLANTA RUSSEK 
. JERZY„ WOŹNIAK 

V TADEUSZ SOMOGI 

Alfons zwany Fonsiem, jego syn. BOGUSŁAW koPROWSKI 

Mrozik, rządca . . BOGUMIŁ KŁODKOWSKI 

Dorowski, aktor 

Małgosia, pokojówka 

. WITOLD KAŁUSKI 
ZDZISŁAW SŁOWIŃSKI 

Y ELŻBIETA DMOCHOWSKA 
tJ MARIA SZADKOWSKA 

Rzecz dzieje się w Kurnicy, majątku Kurnickiej, w latach dwudziestych 

1 
Reiyseria: LECH OJCIECHOWSKI 

Scenografia: ANDRZEJ SADOWSKI 

Kostiumy przy współpracy MAŁGORZATY ZAŁUSKIEJ 

Choreografia: HENRYK RUTKOWSKI 

Opracowanie wokalne: ROMANA KREBSĆWNA 

Araniacja: ROMAN CZUBATY 

Kierownictwo muzyczne: ROMAN CZUBATY STANISŁAW 
ZIELIŃSKI 

Dyrygenci: ROMAN CZUBATY, STANISŁAW ZIELIŃSKI 

Asystent reżysera: TADEUSZ SOMOGI 

Inspicjenci: HENRYK ZANDECKI 

Sufler: BRONISŁAWA SZWARC-BRONIKOWSKA 



W REPERTUARZE 

Zdzisław Skowroński 

W CZEPKU URODZONA 
komediofarsa w 3 aktach 

reży.seria: Krystyna Sznerr 
scenografia: Hanna Volmer 

Stefan Wiechecki Wiech 
CAFE~ „POD MINOGĄ" 

libretto: Jan Majdrowicz 
teksty piosenek: Kazimierz Winkler 
muzyka~ Marian Lida 
aranżacja: Roman Czubaty 
ins~enizacja i reżyseria: Tadeusz Cygler 

Perre Barillet i Jan Pierre Gredy 
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 

przekład: Anna F.rąckowicz 
reżyseria: Przemysław Zieliński 

dekoracje: Mariusz Chwedczuk 
kostiumy: Xymena Zaniewska 

Jerzy Rakowiecki i Jerzy Wittlin 
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 
według bajki Braci Grimm 

muzyka: Frank Churchill 
inscenizacja i reżyseria: Romuald Szejd 
scenografia: Jerzy Napiórkowski 



KASA BI LET O W A 

Kasa biletowa 
czynna Jest codziennie w godz. t~tS i t6-t9 

w niedzielę w godz. t7- t9 
tel. 33~7, 33·S8-80 

zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuJe 
Biuro Organizacji Widowni 

ul . Sierpecka 1 w godz. ~t3 
tel . 33-4~. 33-68-80 

Wdni powszednie przedsprzedai biletów 
prowadzą równlet kasy teatralne: 

SPATiF al. Jerozolimskie 25 w godz. t~tB 
tel. 2t-93 lt-94-54 

WPT Syrena, ul. Krucza t6/22 
w 1odz. t~t7.30 

w soboty t~tS.30 
tel. 25-72-0t 

DZIAŁ TECHNICZNY 
Kierownik techniczny 
Tadeusz Wo:tnlca 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej - Hallnafrelek 
krawieckiej męskiej - Henryk Kupis 
perukarskiej - Aleksandra Glinka 
modelarni 
malarni 
stolarn i 
ślusarn i 

oświetlenia 

brygadier 
elektroakustyk 
tap icer 

- Stefan Magnuszewski 
- Henryk Paliu 
- Mieczysław Kober 
- Zygmunt Smyk 
- Andrzej Bochenek 
- Eugenluu Żyliński 
- Andrzej Zag6rskl 
- Tadeusz Nowak 

Opracowanie gr-aficzne: Marek Dobrowolski 

Wydawca: TEATR KOMEDIA 

Cena programu : S.00 
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