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Za poetę nigdy się nie uważałem . . 

Bajki moje, proste, dla każdego zrozumiałe, nie wymagają 
subtelnych komentarzy i wyjaśnień, dających okazję do popi
sów przenikliwośai i erudycji. 

- Demaskowanie fałszów - oto, oo było główną, świado
mą moją intencją, a poza tym wykrywanie myśli i uczuć 

wszystkim nam właściwych, lecz wstydliwie chowanych pod 
korcem. 

Tematy społeczne miały jednak w bajkach ma.ich przewa
gę nad psychologicznymi. Odsłanianie kłamstw, naświetlanie 
obłudy, ukazywanie moralizatorstwa pasibrzuchów, dobro
czynności złodziei - oto motywy najczęściej wkładające mi 
pióro do ręki. 
Choć trzymałem się ściśle wzorów klasycznego bajkopisar

stwa, miałem jednak ambicje nowatorskie. A więc przede 
wszystkim rerwałem z uśwtięconym tradycją plagiatorstwem 
bajkopisarzy, którzy (nie wyłączając takich potentatów, jak 
Krasicki i Kryłow) pełnymi garściami czerpali tematy z La
fontenowskiego skarbca, wcale nie wspominając a u tora fa
buły. Poza tym, dając obraz stosunków nie urojonych, ale 
rzeczywistych, odrzuciłem tzw. sens moralny. Nie chciałem 
nikogo łudzić, jakoby zawsze zwyciężała cnota, grzechy się 

mściły, a kara była nieuruiknionym następstwem zbrodni. 
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Osieł relikwie 

Byl to niechybnie pieTwszy Osiel w świecie. 
Dźwigal Teiikwie na gTzbiecie 
I pTZyStTojony w szkaTlaty 
KToczyl z nosem zadartym, jak paw napuszony, 
Mniemając, że to jemu oddają paklony , 
Jemu palą kadzidla i rzucają kwiaty . 
„O Ośle! - ktoś mu rzecze - co się waści 

marzy? 
Nie ciebie Lud uwielbia, lecz świętośc ołtarzy 
I choć stąpasz z wejrzeniem hardem 

i wynioslem, 
Będziesz nadal, czym jesteś : zawsze tylko 

Oslem" . 
Zbrojny w tytuly tlumie nadętych pęcherzy! 
Nie wam to lud się klania, lecz waszej odzieży. 

LA FONTAINE 

Dźwigał Osie! relikwie, a pobożnych tłumy 
Na kolana padaly przed świętymi szcz.ątkami 
I pr-Le.Służył tak lata, lat nawet dziesiątki, 
Peten zawsze powagi, godnośai i dumy. 
Wreszcie nadeszła starość, łysy był, kulawy, 
Więc mu w pewnym klasztorne dano chleb łaskawy. 

Ale raz go na jarmark wyprawily mnichy 
Po prowiant, obwiesiwszy worami pustemi ; 
Zmartwił się tym afrontem., szedł pokorny, cichy, 
A z żałości i wstydu oczy utkwfił w ziemi . 
Przebył jedną ulicę, minął jeszcze drugą, 
Nim się spojrzeć odważył w końcu na świat boży ... 
Patrzy - dziwo: tłum wiernych zmów s:ię przed nim 

korzy, 
Jakby nigdy nie przestal być świętości sługą. 
A ktoś z tłumu pamyślal: „Wdelki La Fontai!n.e'ie, 
W swoim czasie z waszmości nie la<ia był grajek. 
Ale pallr"Z, ~ zmienne - szanując twe cienie 
Przyznać musim., że dzi.ś już tr-zeba i!nnych bajek". 



Kwoka: 
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W calej ws1 odmiana. 
Spójrz - jak bogaczka wiejska dziś chodzi ubrana . 
Dawniej lazila bosa, niechlujna„. Dziś proszę, 
gdy idzie do obory nakłada kalosze, 
aż z Warszawy sprowadza gipiury, ażur,' . 

manicur jej oodzień obrzyna pazury„. 
Jest pierwszą we wsi - powtiesz„. Więc posłuchaj 

tylko, 
jakiej rozmowy świadkiem bylam tu przro chwilką. 
Chc.iala kupić letniczka od gosposi kurczę. 

Gdy cenę usłyszała chwyciły ją kurcze. 
Ohoho! - zawołała - to cena galanta. 
Dawniej za to mieć mogłam złotego bażanta! 
A pamiętasz jak hrabstwo cenili bażanty! 
Największe to podwórka były eleganty. 
Sam widzisz., kura teraz już nie to, co dawniej. 
Wobec tego, mój drogi, nie bądźmy zabawni, 
jeśli bogaczka wiejska ma dziedziczki fochy, 
to nam również wypada \vziąć ton wyższy trochy. 

fragmenty z : BENEDYKT HERTZ, 

„ CZUPUR E K " 

W „Czupurku" grałem koguta, mar~w~ę 
się teraz, iże przed wiekiem niewątpliwie 
bylem też kogutem. 

STEF AN JARACZ 
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Bajka inscenizowant't w 3 aktach 

OSOBY : 

KOGUT ...... . .. ROMAN METZLER 
KWOKA, jego żona .. ANNA MOZOLANKA 
CZUPUREK, ich syn . MARIAN DWORAKOWSKI 
KACZKA .. } KRYSTYNA BARTKIEWICZ 
GĘS ..... sąsiadki MAGDALENA KUSIŃSKA 
INDYCZKA TEOFILA ZAGŁOBIANKA 
PRZYBŁĘDA ..... GRAŻYNA SUCHOCKA 

oraz: 

BAŻANT ZŁOTY . . . WIESŁAW CELLARI 
ARA DE KAKADU .. WANDA RUCIŃSKA 
MURAT, wyżeł ... . ADAM KRAJEWICZ 

BOGU SŁ A W HUBICKI 
ZABOR, kap€lmistrz . ANDRZEJ JUSZCZYK 
SROKA . . .. . . . . . REGINA REDLIŃSKA 
LIS. . . . KAZIMIERZ KUREK 
AMOR . . . . . . . . . . STANISŁAW KRA WIEC 

JOANNA BEDARSKA, KRYSTYNA RUTKOWSKA, BEATA SOBIERAJ, JANINA SZARAFIN, 

MARIAN DROZDows4 I, HIERONIM KONIECZKA 

Scenografia: l· Reżyseria : 
RYSZARD STRZEMB~A JERZY WRÓBLEWSKI 

Choreografia: Muzyka : 
BARBARA FIJEWSKA GRZEGORZ KARDAS 

Asystent reżysera: 
MARIAN DWORAKOWSKI 

Kontrola tekstu: Prowadzenie przedstaw ienia : 
Krystyna Kozak Marian Guzek 

PREMIERA 21 MAJA 1978 r. 



„Czupurek" w Reducie 

Ok. 13.IX.1921 
Benedykt Hertz przynosi Osterwie „bajkę dla dzieci" pt. „Ba-
7.ant złocisty". Sztuka powierwna Piekarskiemu, przygarnię

temu do Reduty aspirantoWi reżyserskiemu , rozrośnie się w li 
stopadowych i grudniowych próbach w popisowe widowisko 
Reduty, wsparte dowcipnymi kostiumami Grussa, zabawną 
muzyką Krupińskiego, układem tańców wyćwiczonym przez 
Mieczyńską i Hulanicką, i dekoracjami Witolda Małkcnvskie
go; na afiszu ukaże się pod tytułem „Czupurek czyli Re
nesans podwórka". 

13.I.1922 prapremiera „Czupurka", pierwszego w Polsce \\'i
dowt.ska dla dzieci przygotowanego „z najWiększą staranno
ścią i artyzmem, jakby należało do przedstaWień normalnych 
dla starszych" - wbrew całej dotąd praktyce teatrów 
\\. przedstawieniach dzieci. („.) Widowisko wprawdzie reży

sePował Piekarski, ale Osterwa i Jaracz za<lba~i, by stało sii;
w-,wrcowym pokazem metod redutowych, włącznie z bez!nte
resownym udzialem zespołu w pracach technicznych (szycie 
kostiumów, wykonanie rek\vizytów) i włąCZJ!1:ie z przykładnym 
Jaraczem w „szeregowej" rohi bez tekstu , jaką mógłby \\'y 
konać nawet adept aktorski. 

Córki Piłsudskiego 
zaprosi! na „Czupurka" (Osterwa). Starał się sprowadzić wre 
szcie samego Piłsudskiego do Reduty; dotarłszy jakoś do nie
go - spotkał się z odmową i reprymendą, że takim głup

stwem de mu zawraca; Piłsudska z dziećmi na przedstawienie 
pr-zyszla. 

fragmenty: z JOZE~· SZCZUBLEWSK I , 

ZYWOT OSTERWY 
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W połowie stycznia wystawiono trzyaktową bajki; Benedykta 
Hertza pt „Czupurek", czyli „Renesains podwór'ka". Naturaliści , 

idealiści, ekspresjoniści, przeżywacze, mnichy teatralne. ter
cjarki, prostaczkowie, fakiry, osterwiaczk.i, limanowszczenliaki , 
czyli jak tam jeszcze inaczej radutowców przezywano, poszyli 
sobie kostiumy ptasie, zwierzęce i inne należne trzódce z wiej
sk~ego podwórka, i oto majster Jaracz wcieli! się w zawojo
wanego przez kwokę i Redutę koguta, pani Rolaindowa weszła 
w kaC'llk.ę, pani Aleksandra Rostkowska w papugę, panna Pe
rzanowska w srokę, Benda w arystokratycznego bażanta, Zdzi
towiecki w tytułowego czupurka, syna kwokU - paskarki, zaś 
Kiernicki w psa - konserwatystę, inni w inne ,,genialne 
wprost' kosiumy według projektów Kazimierza Grussa -
i w rytm f()kstootów, one-stepów na polskUch motywach przez 
W. Krupińskiego skomponowanych bawili publiczność. 

fragment z: JOZEF SZCZUBLEWSKI, 

PIERWSZA REDUTA OSTERWY 



Benedykt Hertz (1872-1952) 
Urodził się w Warszawie 7 czerwca 1872 roku . Ojciec Józef, 

patriota i powstaniec 1863 r. dwukrotlllie zsyłany za swą dzia
łalność antycarską na Sybir, wywarł ogromny wpływ na po
glądy swego pierworodnego syna. On to w 1890 r . umieszcza 
Benedykta w prywatnej, półkonspiracyjnej, „polskiej" szkole 
Hermana Benniego, gdzie wychowawcą był Adolf Dygasiński . 

Po pięatu latach szkoła ta zostaje zamknięta przez władze 
rosyjskie. Hertz kontynuuje naukę w gimnazjum Pankiewicza, 
z wszechwladntie panującym językiem rosyjskim. 

Smierć ojca w 1899 r. spowodowała, że Benedykt Hertz po
rzuca szkolę, aby podjąć pracę zarob~ową w przedstawiciel
stwie fabryk cukru Józefa hr. Potockiego. Po zapoznairuiu się 

z kulisami przemysłu rezygnuje z marzeń o studiach polite
chnicznych i kształci się uczęszczając na konsp:iracyjne wy
kłady Krzywickiego, Smoleńskriego, Mahrburga. W 1894 roku 
dostaje się na trzy miesiące do więzienia za udział w manife
stacji na cześć Kilińskiego. Swe pierwsze artykuły zamie
szcza na lamach „Prawdy" Aleksandra Swiętochowski.ego, 

a także uczestniczy w wielu koncertach na dochód tajnych or
ganizacji. 

W 1899 r. porzuca pracę zarobkową w przedstawidielstwie 
fabryk cukru i wyjeżdża wra:z z małżonką, studti'ującą medy
cynę do Zurychu. Tu słucha wykładów z ekonomii, historii, 
filowfii. Swój pierwszy pobyt w Zurychu kończy wycieczką 
do Włoch skąd przesyła korespondencje i bajki zamieszczane 
w cz.asopiS!llach takich jak: „Głos", „Naprzód", „Krytyka". 
W Paryżu zapisuje się do Wyższej Szkoły Nauk Politycznych. 
W 1904 r. sztuka Hertza „Dr Zygmunt LomSki" zdobywa na
grodę na konkursie Towarzystwa Artystycznego. Tego samego 
roku pisarz wraca do kraju i na kilka miesięcy podejmuje 
pracę redaktora w krakowskim piśmie „Naprzód" oraz uczę
szcza na wykłady fil-OZOfii w Uniwersytecie Jagiellońs!m'rn. Po
nownie wyjeżdża na krótko do Paryża, gdyż z początkiem 
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1905 r. wezwany przez redaktora „Głosu" pz:-zybywa do War
sza"'.ry i zajmuje stanowisko sekretarza w tym piśmie. 

Hertz poszukiwany przez poLicję za swą działalność rewo
lucyjną ucieka z Warszawy, zatrzymuje się w Krakowie, na
stępnie w 1906 r. przybywa do Wilna. Do 1911 r. pracuje 
w „Kw-ierze Litewskim", później zaś w wolnomyślnym tygo
dniku „Przegląd Wileński." na stanowti.sku redaktora naczel
nego. Gdy w okupowanym Wilnie Niemcy zamknęli „Przegląd 
Wileński" Hertz rozpoczął dlugą, bo trwającą od 25 września 
do 8 listopada 1915 r. podróż do Warszawy. Tu występuje w ka
baretach, recytując własne utwory satyryczne Draz zmobili
zowany przez Stefaruię Sempołowską zaczyna pisać utwory dla 
dzieci i młodzieży. Przed I wojną światową Benedykt Hertz 
miał już na swoim koncie pisarskim kilka wydań książkowych: 
„Bajki" (1903), „Szklice dramatyczne" (1910). „Bajki i saty
ry" (1911). 

W okresie międzywojennym Hertz jest felietonistą w „Ro
l>otniku", -zdDbywa również popularność jako dramaturg, jego 
sztuki grywają teatry w Warszawie, Lodzj, Lwowie, Wilnie. 

Wybuch II wojny śwjatowej zastał pisarza w Podkowie Le
śnej, gdzie mieszkał wraz z rodziną. Od 1941 roku poszukiwa
ny przez gestapo w przebraniu i pod zmienionym nazwiskiem 
ukrywa się w Warszawie. W ciężlmch chwilach terroru nie 
przerywa pracy, zajmuje się opracowywaniem kieszonkowej 
encyklopedii li tera tury. 

Po powstaniu warszawskim udaje się do Pruszkowa, pó
źllliej do Piotiikowa i tu doczekał wyzwolenia. 

W wYZWolonej Polsce współpracuje z redakcjami „N owej 
Epoki", „Szpilek", „Kuriera Codziennego", „Robotnika". Od 
1949 roku poświęca się głównie pracy literackiej. 

Od 1947 do 1952 r. pojawtiają się nowe utwory Benedykta 
Hertza: dramat „Sprzed czterdziestu lat", uscenizowana bajka 
dla dzieci „Trzewiczki szczęścia'', zbiór opowiadań dla mło
dzieży „Ze wspomnień Samowara", zhiór humoresek „Trage
die ludzi śmieszmych", „Bajki", „Bajki na scenie", opowieść 
dla młodzieży „Z dziejów terminatora", sparafrazowane bajki 
Kryłowa „Satyry", uscenizowane „Baśnie" Andersena, „Anto-
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logika bajkopisarstwa polskiego". Czeka v.rydania cykl wspo
mnień Hertza o starej Warszawie „Na taśmie 70-1.ecia" . 

Marzeniem ostatnich lat życia Benedykta Hertza było od
tworzenie plonu pisarskiego zaginionego w zawlierusze wojen
nej. Nie roążył go jednak zrealimwać - umiera 31 paździer
nika 1952 l"oku, przeżywszy 80 lat. 

i.s. 

Zamieszczone w programie projekty kostiumów: 
Kaczki, Kwoki, Koguta, Zaby autorstwa Ryszarda 
St..r~embaly. 

Kilerownik techniC1ll1y: 
KAZIMIERZ SZAL 

Brygadier sceny: 
TEOFIL SWIĄTEK 

Kiemwn.icy pracowni: 
krawieckiej damskiej: 

MODESTA WRÓBLEWSKA 

krawieckiej męskiej: 
WLADYSLA W KLIMASZEWSKI 

malarskiej: 
GAGIK ARUNTJUNJAN 

stolarskiej: 
ANTONI TROJANOWSKI 

fryzjerskiej: 
HALINA MUSIAL 

Akustyk: 
ZBIGNIEW FAC 

Rekwtialytor: 
HIERONIM GUZEK 

Szewc: 
FERDYNAND ROGUSZK.O 

Koordynator pracy artystycznej: 
LUDWIK KAMIŃSKI 

Opracowanie plasty=e: 
RYSZARD STRZEMBALA 

Redakcja programu: 
JADWIGA STURLIS 

Kasa Teatru Polskiego czynna codziennie z wyjątkiem poniedział
ków w godz. 10-13 i 16-19, w soboty w godz. 11-13 i 16-19, w nie
dziele w godz. 16-19, tel. 21-12-38. 

Kasa Teatru Kameralnego czynna codziennie z wyjątkiem ponie
działków w godz. 17-19.15, tel. 22-33-14. 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje dział organizacji wido
wni, al. Mickiewicza 2, tel. 21 -15-98. 

Cena programu 7 zl 

PZG Bydg .. zam. 1627na, nakl. l.OOO·H7, Z-8125. 





6fubiqc baAanta, 3ostawiC ca.ft) ogon i gł6wfę niesfu= 
banq 3 fawaHiem s31)i, obciqc potem i Ąac~oWGi, ba~an· 
ta 3nś Wl)prawil, Wl)C31)śtił, l}as3pifomat mu piersi cienfq 
słoninfq, posolić, oblo31)ć p(asterfami słonhtl), Aawinqc 

·w tul)smarowanl) masłem papier, obwhJ3ać grubq niciq, 
3atfnqc na ro6en i ptec gob3inę pr31) wolnl)nt ogniu, pole„ 
majqc tłustościq. ffibl) boc~ob3i, Abiqć papier i słonin(, 
niecfJnabier3e pięfnego foloru, -poqęm 3bjq( 3 roana, I03C• 

brać webług pąl)jętt)d) 3asab, pl>ło~1JE na pótmisd tar, 
abl) sie m1)bawałcaf1)m; miernie wqsfim papierem st~I)· 
fonl)m po obu stronac~ lU bfugie strAtPfi, pó~nici no~l)· 
qfami ufrl)3omanl)nt, obwinqc fonicc s3l)i i pf3l)ło31Jc bo 
niej niesfubanq, 3ac~owanq gt6Wft; ta~c pióra ogonn 
obwinql tafim samt)lll papierem pr31) osabAie, połoll)f 
gb3ie sie naleli); sfropiC masłem b~anta, i wgbaf 
qemprtbaej. 
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