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KACZY BOSTON 
Ten kaczy boston 

jest dziś dla ciebie 
Posłuchaj tylko, 

jak pięknie gra 
Każda z kaczuszek 

już się kolebie 
W znajomym tempie 
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Bo ty docenić umiesz . : 
Kiedy sprzyja dziś nam ~-- :.l !( 

Czar muzyki co trwa i co gra : __ ~ 11 ' , 

Kwa kwa kwa kwa kwa =--·: \iflll/~~• 
Bo ty pewnie zrozumiesz .: 

Będziesz wiedział już sam 
Dla kogo płynie to gorące {. . . 
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PIOSENKA 
PRZYBŁĘDY 

Podrzutkiem być, to jest nic wesołego 
Przybłędą być, to bardzo smutny temat 
Bo każdy z was ma przecież coś swojego 
A tylko ja nic nie mam, ja nic nie mam 

Nie mam miejsca w kurniku 
Za me trudy wdzięczności 
Inne ptaki nie mają 
Dla mnie nawet litości 
Nie mam wcale przyjaciół 
Bezpiecznego schronitenia 
Ani siostry czy brata 
Nie mam nawet imienia 
Nie mam prawa mie1; również 
Odrobiny radości 
Pewnie także nie będlę 
Miała szczęścia w miłości 
Tylko jedno pociesza 
Mnie sierotę niebogę: 
Mając przecież tak mało 
Chyba mniej mieć nie mogę . 
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Drodzy mali obywatele naszej Rzeczpospolitej Pol
skiej, zasiedliście oto w Teatrze Królewskim Króla Stani
sława Augusta Poniatowskiego, nieszczęśliwego bardzo, 
ostatniego naszego monarchy. Dawno, bo dwieście lat 
temu, sam król otworzył cudowny teatr pod niebem. 
Zbudował ten piękny Pałac na Wodzie, zbudował Ła
zienki; sprowadził malarzy i architektów najwspanial
szych z Włoch. Za jego rządów stworzono polskie 
szkolnictwo, szkołę oficerską, uchwalono sławną Kon
stytucję 3-ego Maja, o której na pewno słyszeliście , no 
i ufundował nam też Polski Teatr Narodowy. 

O matce swojej tak pisał: Ta prawdziwie niepospolita 
niewiasta, nie tylko wyuczyła mnie sama połowy wszyst
kiego, co zwykle pozostawia się nauczycielom, ale nadto 
starała się zahartować i podnieść duszę moję. Ja sam jako 
dziecko byłem bardzo prawdomówny, bardzo posłuszny 
rodzicom. („.) Poza tern wzrostu byłem bardzo małego 
(uwaga mali chłopcy!!) przysadzisty byłem, niezgrabny 
i chorowity. Patrzcie, moi mili, i takie chuchro niezgrabne 
i chorowite wybrane zostało na króla polskiego! 

Matki wasze, na pewno, jak jego matka królewska, 
starają się o was. Bądźcie więc prawdomówni, bądźcie 
posłuszni a wyrośniecie„ . może i na króla polskiego! 

Kiedy ja byłem w waszym wieku, we Lwowie, 
w którym się urodziłem i mieszkałem, wujek mój, wziął 
mnie kiedyś do wspaniałego lwowskiego teatru i tam 
zobaczyłem właśnie CZUPURKA pana Benedykta Hert
za, który tak mnie wtedy zachwycił, że postanowiłem go 
dziś wam pokazać. 

Bawcie się więc dobrze! 

Wasz przyszywany 
Wujek Adam 

Dyrektor Królewskiego Teatru 
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Kiedy przed 70 laty odradzała się Polska pan Benedykt Hertz 
napisał bajkę żeby rozbawić dzieci i przestrzec dorosłych przed tym, 
co niezbyt mu się w tej nowej Polsce podobało. 

Zrobił to w bardzo zabawny sposób, tak, żeby mówiąc prawdę, 
nikogo przy okazji nie urazić. 

... wiadomo każdemu dziecku, 
że za Ezopa Bydło ryczało po grecku; 
a wieku XVII wilk rozmawiał z kózką 
mową francuską 

Przyczyna jasna: urok ma kultura 
dla wilka, kozy, ba! nawet dla knura. 
Toż gdy zaświtał i nam okres lepszy, 
ileż po polsku dzisiaj chrząka wieprzy! 
ileż to cieląt w batorówkach bryka! 
ileż działaczek ród wiedzie z kurnika!. .. 
Słowem - zajrzeć do chlewu, obory, kurnika -
wszędzie kultury naszej wpływ przenika. 
Gdyby tak spojrzeć uważnie wokoło 
toż istne zoo! 
To nic nowego. Dziś w telewizorze 
wszystkich pan Wolski zabawia. 
Jak może. 
Tu lud skromniejszy 
Jeszcze bez urzędów, 
lecz już dla siebie domaga się względów. 
I chociaż śmieszą nas wieku trzy czwarte, 
ich perypetie są uwagi warte. 
Bowiem tak czasem wyłania się sfora 
postaci które straszą nas. 
Z telewizora. 
Więc się nie dziwcie, że z tych oto desek 
przemówi dzisiaj kaczka, kwoka, piesek; 
że to i owo powiedzą i gęsi . 
Słuchajmy ich uważnie - będziemy uczeńsi: 

będziem wiedzieli, jak się przenaturza 
dziś duch podwórza. 
Wszystko, co tu wnet ujrzycie, 
to szczera prawda, to życie. 
Zresztą, osądźcie sami - akt już się zaczyna. 
Kurtyna! 

PIOSENKA FINAŁOWA 

Gdy ktoś wkłada cudze piórka 
I nadrabia miną gęstą 
To się staje bardzo często 
Pośmiewiskiem dla podwórka 
Więc posłuchaj przyjacielu 
Jest to bardzo śliska droga 
Jeśli pragnie ktoś do celu 
Łatwo dojść na cudzych nogach 

Zanim kurczak w to uwierzy 
Że bażantem się kreuje 
Lepiej niech wpierw popróbuje 
Być kogutem jak należy 

Bardzo często miłość matki 
W końcu w gardle staje ością 
Gdy wychować chce swe dziatki 
Wręcz na przekór ich zdolnościom 

Nie ma przecież nic zdrożnego 
W tym, że ktoś jest inny nieco 
Czemu mieć go za byle-co 
Uważając za gorszego 

Warto było i Przybłędzie 
Rzucić czasem dobre słowo 
Zwłaszcza, że od dzisiaj będzie 
Młodą panią bażantową 

Gdy wrócicie już do domu 
Pracy, szkoły i podwórek 
Spójrzcie czasem czy Czupurek 
Nie pokaże się tam komu 

Gdy nie zbraknie mu zapału 
To nie szczędząc starań wielu 
Wykreuje się pomału 
Twoim szef em przyjacielu 

Lecz Czupurkom ciągle mało 
Wciąż na wyższą grzędę siędzie 
To ministrem nawet będzie 
Jeśliby się tylko dało 

Uważajcie więc kochani 
Bo pod hasłem demokracji 
Zostaniemy zadziobani 
Dla Czupurczych marnych racji 



BENEDYKT HERTZ 

CZU PU REK 
Reżyseria 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Scenografia - MARIUSZ CHWEDCZUK 

Kostiumy - WALDEMAR ZA WODZIŃSKI 

Choreografia - IRINA NOW AKOWSKA 

Muzyka - ANDRZEJ ŻYLIS 

Teksty piosenek - FELIKS FORBERT-KANIEWSKI 

Asystent reżysera - Robert Tondera 

Inspicjent - Agnieszka Sobieraj 

Sufler - Joanna .Wiażmin 

OBSADA 

CZUPUREK ..................................... ........... Sławomir PACEK 
KWOKA ........................................ Mirosława NYCKOWSKA 
KOGUT ......... „„„„„ ... „ ............ „ .... „„„ ..... Robert TONDERA 
WYŻEŁ ....... ..... „ ............•...............•...... „„„„„ .. „ Julian MERE 
BAŻANT .„„„ .............. .. „ .. „„ „„ .. „„„ ...... „... Robert ROZMUS 
PRZYBŁĘDA „.„„ .......... „„ ............... „„ Edyta JUNGOWSKA 
SROKA „„„„„„„„„„ .... „„„„.„ „.„„ Magdalena CWENÓWNA 
KACZOR ... „„„„„„„„.„„„.„„„„„ ...... „ .. „ .. „ „ ... Rafał SISICKI 
KACZKA „„„„„„„„ ..... „„„„„„„.„„„„„. Beata BANDURSKA 
TAŚTASIA „„„„„ .. „„„.„ ... „ ...... „„„„„ Bożena SZYMAŃSKA 
GĘŚ .. „.„„ ... „ .. „„„„„„„„„„„ .. „ •.......... „ .......... Anna WOJTON 
GĘSIOR „„„„„„.„„„ .... „„„„„„„ .. „ .... „ .. : •............. Józef MIKA 
INDOR „„„„ ... „ .... „ .. „„„„„„.„„„„„„„„. Andrzej NIEMIRSKI 
PAPUGA „„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„ .. „„ .. Małgorzata DROZD 
INDYCZKA „„„„ ......... „„„„„„„„„„„„ . Joanna KUROWSKA 
er ~I A- Mo.r1'<V IZ. A-1 i=-


