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ŻYCIE I BĄJKI BENEDYKTA HER'IZA 

Benedykt Hertz urodził się dawno, dawno temu 7 VI 1872 r. 

w Warszawie, którą dzisiaj można już tylko zwiedzać na kartach "Lalki" 

Bolesława Prusa oraz książek samego Hertza -"Na taśmie 70 lecia" 
i "Ze wspomnień Samowara". Warszawa wtedy "już była duża, bardzo 

duża, miała przeszło 300 tyś. mieszkańców i zaczęto nawet wznosić 

dla nich drapacze chmur aż trzy piętra mające". Benedykt razem 

z rodzicami i rodzeństwem jeździł na podmiejskie majówki do ... Parku 

Łazienkowskiego. Mając 8 lat tj. w 1880 r. Hertz zaczął brać żywy udział 

w życiu sztubackim dzieciarni warszawskiej. Był chłopczykiem "kusym, 

pękatym", którego w klasie przywano Samowarem. Z rówieśnikami 

urywał się na wagary na Saską Kępę pełną "karuzeli, huśtawek, 
koncertujących katarynek i rozmaitych bud z ósmymi cudami świata''. 

A w czasie długich, trwających czasami nawet i miesiąc przerw 
wielkanocnych biegał na Plac Ujazdowski gdzie "w płóciennych budach 

występowali klowni, magicy i siłacze; były panoramy, lustra, dziwadła, 

cyrk pcheł i tym podobne cuda". Działo się to w czasach wzmożonej 

rusyfikacji młodzieży polskiej. Jako syn powstańca styczniowego, 
zesłańca na Sybir oraz jako bratanek komunarda paryskiego Hertz 

wyrastał w atmosferze patriotyzmu. Edukację uzupełniał na tajnych 

tzw. Uniwersytetach Latających, których schronieniem często bywał 

dom jego rodziców. 
Po przedwczesnej śmierci ojca 17-letni Benedykt musiał podjąć 

pracę aby utrzymać osieroconą liczną rodzinę. Blisko 11 lat później, 

kuszony możliwością urzędniczego awansu w carskiej Moskwie, 

wykazał patriotyczną wstrzemięźliwość i z żoną wyjechał za granicę 

kształcić się w Zurychu oraz w Paryżu. Równocześnie kontynuował 

swą twórczość literaćką, rozpoczętą jeszcze w 1894 r. Jako radykalny 

dziennikarz w l 905r. wrócił na stałe do kraju i rzucił się w wir walki 

rewolucyjnej w Warszawie. W latach 1906-1915 wraz z żoną mieszkał 

w Wilnie gdzie m.in. został współorganizatorem tygodnika 

3 



"Przegląd Wileński" walczącego z polskim nacjonalizmem w obronie 

praw Litwinów i Białorusinów. W 1915 r. wrócił do Warszawy. Drukował 

felietony, satyry i bajki w "Robotniku" i innych lewicowych pismach 

dwudziestolecia. "Tzw. przewrót majowy - raczej jego następstwa -
podminował moją wiarę w Piłsud~kiego, którego dotąd uważałem za 
spadkobiercę Traugutta" - wspominał później. II wojnę światową 

początkowo przetrwał w swym domu w Podkowie Leśnej zaszywając 
się w żmudną pracę nad popularną "kieszonkową" encyklopedią 

literatury polskiej. Od VI 1941 r. ukrywał się w Warszawie . Tu 
Hertzowie przeżyli powstanie. Po wojnie nastąpił renesans twórczości 

Benedykta Hertza. Staruszek autor doczekał się znacznych nakładów 
swych książek. Zmarł we śnie 31 X 1952 r., ukończywszy pracę nad 

"Antologią bajki polskiej". Bajkę właśnie - ze wszystkich gatunków 

literackich - Hertz ukochał najbardziej. Sam pisał świetnie rymowane 
bajki. Stanowią one kronikę obyczajową, społeczną i polityczną 

półwiecza od 1900 r. Bohaterami bajek Hertza są przeważnie 

zwierzęta symbolizujące określone cechy charakteru: osioł-głupiec, 
wół-pracownik, lis-oszust, lew-władca itd. Cała owa bajkowa menażeria 

fyje zgodnie z naturą, którą autor podpatrzył jeszcze w dzieciństwie 
na wycieczkach or~izowanych w szkole przez swego ulubionego 

nauczyciela - zafascynowanego przyrodą Adolfa Dygasińskiego. 
W jowialnym, niskim, otyłym Hertzu skumulował się ogromny 

potencjał twórczej energii, który eksplodował m.in. w teatrze, 
kabarecie i radiu. Wprawdzie w pomroce dziejów dramaturgii polskiej 

przepadł jego publicystyczny "Dr Zygmunt Łomski", gdzieś zapodziały 

się wodewilowe "Córy skonfiskowane" i operetkowa "Legionistka", 

ale w legendzie artystycznej dwudziestolecia przetrwała pamięć 
o Hertzu - tekściar~u, konferansjerze i wykonawcy w teatrzykach 
"Miraż", "Czarny kot", "Qui pro quo". Jednak z największą radością 
podczas swej matuzalemowej aktywności Hertz bawił i uczył 

dzieciarnię . Z licznych książek dla maluchów /m.in. "Przygody 
Magdusi", "Henryś", "Bażant złocisty" I. Najwiekszy rozgłos przyniósł 

mu "Taśtaś"- bezpretensjonalna opowiastka o kaczątku, które na 
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chwilę zgubiło się s~ej mamie i samodzielnie poznaje tajemnice 
podwórkowego świata. Napisał też kilkanaście sztuk, z myślą o wy
korzystaniu ich przede wszystkim w teatrzykach szkolnych/ stąd mała 
obsada i proste dekoracje/. Sztuki te spopularyzowała przed wojną 
wędrowna grupa aktorów, w której występował sam Hertz. "Grał -
wspomina córka Magdalena Arska - różnych królów migdałowych, 
dziadków i misie. Był w tym teatrze aktorem farsowym. Lubił szeroki 
śmiech i groteskę". Miał metodę aby ogarnąć swym wpływem całą 
widownię. Mawiał: "Wybierasz oczami najmniejsze dziecko w ostatnim 
rzędzie i mówisz do niego i dla niego. Wtedy wszyscy, którzy siedzą 
pomiędzy tobą a nim, słyszą cie: dobrze". Prywatny dziecięcy teatr 
Hertza i jego przyjaciół szczególnie uaktywnił sic: w latach 1924-1928 
w stol~cy. Łodzi i przede wszystkim na prowincji. 

Hertza unieśmiertelnił "Czupurek" - jego pierwsza sceniczna baj
ka dla dorosłych i dla dzieci. Córka pisarza, streszczając intrygc:, 
zasugerowała jej współczesne żądło: "W okresie powojennego głodu, 
gdy· chłopi bógacili się, sprzedając żywność po paskarskich cenach, 
nowobogacka pani Kwoka postanawia swego synka, swawolnego 
parobczaka Czupurka, _nauczyć wielkoświatowych manier bażancich. 
I .. ./ Po wielu perypetiach zjawia się prawdziwy Bażant, który 
w niepozornym ptaszku rozpoznaje prawdziwą bażantkę. Jednym 
słowem - nowa wersja Kopciuszka". Prapremiera "Czupurka" 
przygotowana przez Antoniego Piekarskiego odbyła się 13 I 1922 r. 
w Reducie Juliusza Osterwy ze Stefanem Jaraczem w roli Koguta. 
Kostiumy zaprojektował znakomity rysownik i karykaturzysta Kazimierz 
Grus. Były to sylwety człowieka~ptaka z dużymi ptasimi łbami na głowie 
i ptasimi kuperkami na siedzeniu. Te ptasie atrybuty wykonano na 
zasadzie drucianych abażurów obszytych materiałem. Dowcipną 
i wesołą dekorację wymyślił Witold Małkowski /złotawy horyzont 
przypominający prześwietlony słońcem łan zboża oglądany z "kurzej 
perspektywy'', na tym tle stał wysoki, w proporcji do aktorów grających 
drób, sfatygowany płot śmiejący się oczyma sęków, ubrany tradyqjnie 
w gliniane garnki/. W Reducie zagrano około setki spektakli 
"Czupurka". Jeden z nich zaszczyciła swoją obecnością marszałkowa 
Piłsudska z córkami. 

JJ 
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Wielka ma.la rola Jaracz.a 

Jaracz w "Czupurku" grał rolę Koguta. ( ... ) Była to rola bez tekstu. 
O ile inne postacie "drobiowe", zwłaszcza Kwoka, były dość gadatliwe, 
o tyle Kogut, taki Dulski w kurniku, odzywał się tylko "ko-ko-ko". I tu 

podziw budziJaraczowski kunszt Te trzy dźwięki były tak napełnione 
różnorodnymi treściami, zdziwieniem, niezadowoleniem, zniechę
ceniem, że wyrażały znakomicie wszystkie reakcje zahukanego 
małżonka. Ta epizodyczna rola, w przedstawieniu jednak trochę 
marginesowym, była maleńkim arcydziełem. ( .. . )Jak świetnie miał 
wystylizowany "koguci" chód, jak grzebał nogą i pochylał się szukając 
ziaren.jak przekrzywiał głowę, aby w niebo spojrzeć. ( ... ) On pracował 
nad każdą rolą przede wszystkim dla własnej satysfakcji. Przynajmniej 
takie się odnosiło wrażenie. Obserwowałam go, gdy przychodził do 
damskiej garderoby, gdzie było jedyne za kulisami wielkie lustro 
sięgające podłogi i jak w tym lustrze kontrolował kostium, próbował 
"kogucich" kroków i krygował się "po ptasiemu", uśmiechnięty, 
rozbawiony swą metamońozą, mimo uciążliwego kostiumu. ( ... )Jego 
koguci strój był oczywiście zdobny we wspaniały kolorowy ogon, który 
rozpięty na drucianym rusztowaniu, był w taki sposób przymocowany 
do kostiumu, że biedny Jaracz musiał przez cały czas trwania 
przedstawienia stać, bo konstrukcja nie pozwalała mu usiąść . 

Hanna MaBwwska 

6 

ŚMIECH SUŁTANA 

Sułtan miał duże wydatki -

podwyższyć kazał podatki. 

Wzywa wezyra. 

- Jak tam sprawa stoi: 

czy płacą poddani moi? 

Wezyr padł na kolana 

- O, wielki sułtanie! 

Gdzie się obrócić - skargi, narzekanie„. 

Mówią, że rządzisz za drogo, 

że już ledwo dychać mogą. 

- He, he! - zaśmiał się sułtan - tyle gadasz. Na co? 

Pytam, czy płacą? 

- Ha, płacą. 

- Ogłoś dekret z ojczyzną przez wszystkie przypadki: 

będziemy do podatków doliczać dodatki. 

Minął miesiąc. Wezyra znowu sułtan woła. 

- Co słychać? 

- Płacz, monarcho, słychać dookoła. 

- Lecz płacą? 

- Płacą, panie, ale z jakim jękiem„. 

- He, he! - zaśmiał się sułtan - sercem, widzę, 

{miękkiem 

obdarzonyś. Strzyż wełnę mimo beku owiec. 



Daninę dodatkową dekretem zapowiedz. 

A wydaj rozkaz derwiszom: 

niech z Koranu stosowne cytaty przepiszą. 

Trzeci raz wezyr staje przed obliczem pana. 

- Czy ma wola wykonana? 
Danina dodatkowa wedle statystyki 

jakie daje nam wyniki? 

- Bankructwa, egzekucje, samobójstw też nie brak. 

Niejeden dawny bogacz wygląda jak żebrak. 

- He, he! - zaśmiał się sułtan - ale piastry płyną?„. 

- Ha, kapaniną. 

- Ogłoś dekret (lecz pomnij: Ałłach et caetera): 

za zwłokę podwyższony procent się pobiera. 

Poszedł czas jakiś. Sułtan znów ciekawy, 

jak stoją sprawy? 

- Wezyrze, czyś ogłosił już wszystkie dekrety? 
- Ogłosiłem, monarcho 

-No i cóż? 

- Niestety„. 

- Płaczą? 

-Nie. 

- Jak to? 
- Donoszę mi beje, 

że kraj nie był tak wesół już od wielu lat. 

-Co mówisz? 

- Prawdę, panie: twój naród się śmieje 

Tu sułtan zbladł. 

1936r. 
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TOMEK GROCHOCZYŃSKI 

Znak zodiaku - Barani 
Charakter - choleryczny! 
Poczucie humoru 

D„U„Ż„EEEEEI 
Rodzina-żonaJoanna 

(jeszcze z nim wytrzymuje!??;\ 
dzieci (niepełnoletnie) Zu
zanna i Mateusz. 

Hobby - wędkarstwo. 
Lubi - piwo i spać. 
Bardzo dobrze gotuje. Spe

cjalność: ryby, mięsa i sałatki 
wszelkie! 

Rok temu rzucił palenie 
i przytył 1 o kg. 

Przynależność partyjna - nie 
należy.„ 

Motto życiowe - "TO CO 
JEST, - jest początkiem i koń
cem wszelkich poszukiwań". 

Postać historyczna. Zapisał się w dziejach Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. Zelwerowicza jako student, magister sztuki 
/1970/, pierwszy laureat nagrody rektora Tadeusza Łomnickiego dla 
absolwenta uczelni przyznawanej za osiągnięcia artystyczne w czasie 
pierwszych dwóch lat pracy zawodowej /1972/, wykładowca walk 
scenicznych. Pierwszy szermierz PWST. Szablę przejął po swoim 
mistrzu - nieodżałowanym, legendarnym profesorze Sławomirze 
Lin~ner~e. Po studiach, wymigując się od noszenia halabardy 
w ~toryrns ze s.to:eczn~ch teatrów, Tomek W}jechał do Poznania aby 
m.m. przywdz1ac kostmmy Don Luisa w "Niewidzialnej kochance" 
Calderona, Bryndasa i Kwicołapa w "Cudzie mniemanym, czyli 
Krakowiakach i Góralach" Bogusławskiego, amanta Sylwiusza 
w "Słudze dwóch panów" Goldoniego. Nie ukrywa, że tak naprawdę 
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to egzamin aktorski zdał w "Zemście" Fredry podczas scenicznego 
pojedynku swego Papkina z Cześnikiem Kazimierza Wichniarza. 
Wrócił do Warszawy~ Od jesieni 1973 do kwietnia 1982 był w zespole 
"Rozmaitości" Andrzeja Jareckiego. Zgodnie z nazwą teatru 
posmakował wszelakiego repertuaru od współczesnej komedii 
bułgarskiej "Styczeń" Radiczkowa do farsy "Zajmij się Amelią" 
Feydeau i klasycznego "Poskromienia złośnicy" Szekspira. Aby sobie 
jeszcze bardziej urozmaicić aktorski życiorys młody aktor gościnnie 

zawitał do Operetki w charakterze hr. de Rochefort /w musicalu 
"Trzej muszkieterowie" Czubatego/. OdJareckiego poszedł do Olgi 
Lipińskiej władającej teatrem "Komedia". Wpadł w wir roztańczonych 
i ~ozśpiewanych widowisk pani dyrektor /'Ja się nie boję braci Rojek", 
"Smiechowisko", "Kram z piosenkami"/. Potem na pieć lat /1985 -
1990/ zasiadł na dyrektorskim stolcu Teatru im. Szaniawskiego 
w Płocku, aby zamiast siebie lansować innych utalentowanych twórców. 
Reżyserię traktuje jako dopełnienie zawodu aktorskiego. Uważa, że 
praktyka, przewyższa teorię i dlatego nie "zrobił" dyplomu reżysera. 
Ma na swoim koncie wiele sukcesów reżyserskich. Robił "Łotrostwa 
Skapena" Moliera i "Igraszki z diabłem" Drdy. Wcale nie uważa, że 
Fredro się zestarzał i jest w złym humorze. Postanowił zrealizować 
~szystkie jego sztuki. Zrobił już "Z~zędność i przekorę", "Damy 
I huzary'', "Ciotunię", dwukrotnie "Sluby panieńskie" i "Zemstę". 
Wkrótce zaczyna próby "Intrygi naprędce" w teatrze gnieźnieńskim. 

Należy mu się o·rder Uśmiechu za bzika na tle teatru dla dzieci 
i młodzieży. Chętnie przychyliłby im nieba, a jeszcze chętniej widziałby 
ich na widowni swego wymarzonego Teatru Młodego Widza /gdyby 
marzenia stały się jawą dzięki jakimś czarodziejom-sponsorom/. 
Milusińskim sprawił dotychczas wiele radości takimi widowiskami jak 
m.in. "O ślicznych kwiatkach i strasznym potworze" Odrowąża z muz. 
Rymarza, "Małpet cyrk" Radulskiego, Wolskiego i Nowackiego, 
"Mupetty jadą do Pacanowa" Klimowskiego, "Pierścień i Róża" 
Thackereya, czy "W naszym domu straszy" i "Przygody Podróżnika 
Pipsa" (obydwie komedie kryminalne napisane przez St. Friedmanna). 
Jako inscenizator ceni dowcip, tempo, rytm i przede wszystkim aktora 
i jego pracę. Może dlatego, że "dawno, dawno temu będąc" małym 
Tomkiem poznał siłę aktorskiej sztuki gdy mama zabierała go do 
teatru na Stanisława Jasiukiewicza, Opalińskiego, Eichlerównę, 
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Leszczyńskiego, ĆWiklińską C'Z'f wielu innych, o których dziś można 
tylko poczytać. 

Może dlatego, że na studiach miał jeszcze szczęście zetknąć się 
z takimi indywidualnościami jak m.in . Zofia Małynicz, Janina 
Romanówna, Stanisława Perzanowska, Zofia Mrozowska, Ludwik 
Sempoliński, Jan Świderski, Aleksander Bardini, Kazimierz Rudzki, 
Marian Wyrzykowski, Tadeusz Łomnicki ... 

Chętnie jeździ w tak zwany "teren". "Tam są ludzie, którzy chcą 
jeszcze pracować. Społeczności lokalne, sami nie wiecie co posia
dacie" - twierdzi po współpracy z aktorami Płocka, Grudziądza, 
Wałbrzycha, Kalisza. 

Próby "Czupurka" Hertza w Teatrze im. Osterwy utwierdzają go 
tylko w tym przekonaniu. 
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Po wystawieniu w Krakowie 

Mickiewiczowi pomnika-
( O czem wieść aż do dziennika 

Apoteoza 

Dostała się bydlęcego) - leśni redaktorowie, 
Pozazdrościwszy ludziom genialnych wielkości, 
Zaczęli szperać w zwierzęcej przeszłości: 
Czy też się nie da i wśród czworonogów 

Odnaleźć jakich półbogów. 

Ankieta wykazała - zwłaszcza wśród młodzieży, 

Że się kanonizacja Lwu tylko należy. 
Zatem - ku dostojnego chwale nieboszczyka -

Wielkie ludowe zwołano zebranie; 
Więc czy osoba domowa, czy dzika, 
Ma równie wolny wstęp na nie. 

Tłum się zbieg~, no i mowy. 

Choć Lwa zna większość jeno ze słyszenia, 
Każdy swe uwielbienie chce pięknemi słowy 

Rozgłosić - i po swojemu ocenia. 

Wieprz, gdy głos zabrać wypadło, 
Zaręcza, że majestat bogaty był w sadło. 
Baran, potęgę kłów obchodząc z dala, 

Wełnę lwiej grzywy zachwala. 
Wół dokumentnie tłumaczy zebranym, 
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Że gospodarzem Lew był zawołanym; 
A ojcem jakim, a mężem, to rzadko. 

Wreszcie ozwie się Pudel: 
- Z cyrkową czeladką 

Przyglądałem się kiedyś,jak skakał przez koła. 
Co za uległość, wierność! „ . Pan mu: hop! zawoła -
On hop! -już na drugiej stronie: 
-A miał,jakja- rzekł Osieł- kitkę na ogonie!„. 

Odtąd kult sławnego zwierza 
Wśród bydła wciąż się rozszerza. 

* 

A legenda Lwa coraz podobniejszym czyni 
Do wielbiących go osłów, do pudla, do świni„. 
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HENRYKGOŃDA 

Sufler 
ALINAJASZAK 

Inspicjent 
MAł..GORZATABIGELMAJER 
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ZBYSZEK RYMARZ 

Znak zodiaku - Lew. 
Rodzina - siostra, bratowa, 
wszyscy prajaciele, zawodowi 
i "cywilni" sąjego dziećmi. 

Hobby - kolekcjonowanie 
starych n1:1t, płyt i filmów. 

Lubi - fin de siecle i dwu-
dziestolecie międzywojenne 

- podróżować 
- oglądać archiwalne filmy 
- pracować /"może to 

głupi nawyk"- żartuje/. 

Niewiele brakowało, a ten niespotykanie dobry człowiek zostałby ... 
stomatologiem. Mógł też mieć dyplom filologa. Cóż kiedy od naj
młodszych lat jednak zakochany jest w muzyce i teatrze. Jeszcze jako 
dziecko odchorował nawet śmierć wielkiej artystki przedwojennych 
kabaretów Zuli Pogorzelskiej. Odbywał studia muzyczne w czasie wojny 
w Warszawie, po wojnie w Poznaniu. Tam też w 194 7 r. został pianistą 
w prywatnej Komedii Muzycznej za dyrekcji Zbigniewa Szczerbo
wskiego. Potem był Teatr Polski, a w 1951 r. powrót do rodzinnej 
Warszawy i nieustająca współpraca z teatrami /Powszechnym, Ate
neum, Ludowym, Ziemi Mazowieckiej/. W 1958 r. doszły do tego 
wykłady interpretacji piosenki na Wydziale Wokalnym Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Chopina w Warszawie. Jest pionierem TVP. Na 
początku lat 50-tych uczestniczył w pierwszych eksperymentalnych 
emisjach programu telewiz;jnego. 

JR 

Kapituła Orderu Uśmiechu powinna spalić się ze wstydu, że do 
tej pory nie uchonorowała Zbyszka za umuzykalnienie trzech /jak do 
tej pory/ pokoleń Polaków. Wraz zJolantą Gall należał do pierwszej 
ekipy, która w 1952 r. weszła z programami edukaąjnymi do szkół 
/inauguraq:jny program - "Zaczarowany tornister" wg Benedykta 
Hertza/. Mniej więcej w tym samym czasie ruszył Teatr Przed
szkolaczek. W latach 1964-66 prowadzili satyryczny teatr dla dzieci 
"Wiercipięta". Potem ze swoimi programami przenieśli się do kawia
rni "Nowy Świat". 

Od 1958 r. Zbyszek prowadził autorski telewiajny teatrzyk piosenki 
dziecięcej "Wiolinek". W ciagu 12 lat przez programy "Wiolinka" 
przewinęło się szereg dzieci, z których część rozpoczęła potem dorosłe 
kariery aktorskie a nawet baletowe. Ostatnio piosenki "Wiolinka" 
nagrał popularny duet "Komiki", dołączając do pokażnego grona 
propagatorów kompozytorskiej twórczości Zbyszka /m.in. Mieczysław 
Czechowicz, Rena Rolska, "Karaty", Teresa Lipowska, Agnieszka 
Kossakowska, Barbara Rylska, Stanisława Celińska czy Barbara 
Krafftówna i Jarema Stępowski, których Zbyszek namowił do 
śpiewania/. Obok piosenek Zbyszek skomponował muzykę do wielu 
widowisk teatralnych dla dorosłych i dla maluchów /m.in. "Dom 
otwarty" wg Bałuc~iego, "Historia Damy Kameliowej" wg Dumasa
syna, "O ślicznych kwiatkach i strasznym potworze" Odrowąża .. ./. 

Jako kompozytor, kierownik muzyczny, autor opracowań 
muzycznych a przede wszystkim jako osobowość - znany i mile 
wspominany w teatrach całej Polski. Sam mile wspomina współpracę 
z takimi reżyserami jak: Barbara Fijewska, Bogusława Czosnowska, 
Ewa Kołogórska, Andrzej May, Zygmunt Hubner, Tomasz Gro
choczyński, Cezary Karpiński... Osobiście też reżyserował /m.in. "Tylko 
we Lwowie" - Teatr im. Siemaszkowej w Rzeszowie, "W ogródku 
Eldorado" - Estade Sloienne/. Pierwszy raz W}jechał za granicę w latach 
50-tych z zespołem ~olejarzy do CSRS. Od tej pory zdążył już być nie 
tylko w USA i Kanadzie, ale nawet w Tunezji. Od 1989 r. jest częstym 
gościem w Londynie. Zaproszenie prezesa tamtejszego ZASP-u - Ireny 
Delmar do przygotowania muzycznego spektaklu "Niech no tylko 
zakwitną jabłonie" Osieckiej w reż. Barbary Fijewskiej, owocuje 
kabaretem założonym wspólnie z aktorskim małżeństwem Krystyna 
Podleska-Janusz Szydłowski. Kabaret "Od A do Z" gra teksty autorów 
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przedwojennych, Konarskiego /Ref-Rena/, Hemara, Gro
dzieńskiej, Jurandota, a polonijna publiczność angielska ogląda 
Zbyszka jako aktora w skeczach, konferansjera i akom-paniatora. 

Wielokrotnie los rzucał go do Lublina. Pierwszy raz trafił tu z 
rodzicami w 1939 r. jako wojenny tułacz. Po wojnie wpadał tu 
odwiedzić siostrę i szwagra, wielokrotnie prajeżdżał z koncertami. 
Jeżeli tylko mógł wyrywał sie do teatru. Pamięta Andrzeja 
Stockingera i Mieczysława Czechowicza jeszcze jako chórzystów 
Operetki. Wspomina Wiesława Michnikowskiego, Zosię Stefańską, 
Marię Górecką, Maksymiliana Chmielarczyka, Masię Karchowską, 
Piotra Suchorę ... Kazimierz Braun proponował mu stanowisko 
kierownika muzycznego. Ostatnio przyjechał do Lublina 
zaproszony przez Cezarego Karpińskiego do współpracy przy 
"Damach. i huzarach" w Teatrze Muzycznym jako wybitny 
specjalista od interpretacji tekstów wokalnych. Teraz przed 
wojażami do Australii skomponował przeróżne tanga, bostony, 
foxtroty itp. retro-rytmy do "Czupurka" Hertza. Gdy na próbach 
zasiadał do pianina - drób i inne zwierzęta ze spektaklu Tomka 
Grochoczyńskiego jadły mu z ręki. 
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Małpa człeka małpująca, 

Osiołek, 

Koziołek, 

Miś dusza tęskniąca -
uradzili wspólnie, że się 

da koncert w lesie. 

KWARTET 

Zliczyli się na palcach ... Rychtyk kwartet z nas. 
Znaleźli altówkę, bas, 

pierwsze skrzypki, drugie skrzypki 
i usiadłszy w cieniu lipki 

artystyczna brać 
zaczęła grać. 

Ale uu! ojej! co to za muzyka? 
Małpa aż uszy zatyka. 

-. Stójcie! -woła - nie wychodzi ... 
Trzeba się przesiąść inaczej. 

Niech z basem Misio dobrodziej 
siąść naprzeciw Kozła raczy; 

ja sama zaś usiądę naprzeciwko Osła. 
Zaraz W}jdzie muzyka piękna i podniosła. 
Przesie4li się, smyczkami uderzyli z siłą ... 

Lecz rozpacz, bo sięjakoś ni_c nie poprawiło. 
- Przepraszam - ryknie Osioł - już wiem. Lepiej będzie, 

gdy usiądziemy wszyscy w jednym rzędzie. 
Idąc za tą mądrą radą, 
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nutywjednym rzędzie kładą ... 
Zagrali. 

Kakofon ja - dalej. 
Tu już zaczęły się kłótnie. 

Nagle widok Słowika spory wszelkie utnie. 
- Rzeczozn:awco - wołają kochany artysto l 
poradź, jak mamy usiąść, żeby zagrać czysto? 

a na to Słowik: - O, moi kochani, 
by uprawiać muzykę, trzeba się znać na niej. 

A wy siadajcie,jak chcecie: 
muzykantami nigdy nie będziecie. 

Jest to bajka Kryłowa. Nie robię sekretu. 
Ale 

zgadzała się wszak doskonale 
z niejedną rekonstrukcją u nas gabinetu. 
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IREK SALWA 

Znak zodiaku - Lew 
Rodzina - żona /jeszcze ta 

pierwsza/ Anna, synek /najuko
chańszy/Kubuś, zazdrosny, że 
tata kocha wszystkie dzieci 

Hobby - konie, budowa wła
snego domu 

Lubi - piwo, pracę na świeżym 
powietrzu, filmy dla dzieci 

Przynależność partyjana - nie 
należy 

Marzenia - rzucić palenie ale 
nie przytyć /jak dotąd idealna 
waga 85 kg przy 185 cm wzrostu/ 

- zamienić Wartgurga na 
BMW 

Gdyby komuś w Lublinie wpadło do głowy założyć Towarzystwo 
Przyjażni Polsko-Czeskiej wówczas Irek byłby idealnym kandydatem 
na przewodniczącego. Do tej pory z nostalgią wspomina on swe 
wszechstronne studia na wydziale scenografii Akademii Sztuk 
Artystycznych /DAMU I w Pradze. W 1984 r. "wybornie" zrobił 
dyplomową scenografię do "Próby adaptacji" Irosława Szymańskiego. 

Było to w Teatrze im. Osterwy w Lublinie, z którym Irek związał 
się etatem po powrocie do kraju, dwa lata wcześniej. Ten związek 
trwa do dziś, chociaż -co tu kryć- zdarzały się Irkowi gościnne wypady 
do innych teatrów i miast /Opole, Białystok, Gdańsk, ł:.ódź, Zielona 
Góra/. W rodzimym teatrze współtworzył widowiskowe scenografie 
Marcina Stajewskiego /"Opera za trzy grosze" Brechta/ i Andrzeja 
Markowicza /"Białe małżeństwo" Różewicza, "Mandat" Erdmana, 
"Betlejem polskie" Rydla/. Samodzielnie pracował do tej pory przy 
realizacjach kameralnych /"Poobiednie igraszki" Mahieu, "Ła
weczka," Gelmana, "Brudne ręce" Sartre'a/. Aranżował oprawę 
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plastyczną monodramów Joanny Morawskiej /"Worek Judaszów", 
"Wesołe miasteczko" I i Moniki Tybylewskiej /"E- jak Elektra"/ . 

Powyższy zestaw scenografii uzupełnia jeszcze jeden tytuł - "Baśń 
o zaklętych braciach" Szwarca. Tą realizacją w 1982 r. Irek zaczął swoją 
wędrówkę po niesamowitym świecie Fantazji. Jej plonem jest impo
nujący dorobek młodego scenografa w dziedzinie teatru dla dzieci, 
a ściślej dla wszystkich, którzy mają niepohamowaną wrażliwość 
dziecka. Irek uwielbia pracę w teatrze lalkowym, która gwarantuje 
mu swobodę twórczej inwencji i jednocześnie zmusza do dyscypliny 
plastycznego myślenia. "Tu nie ma rzeczy niemożliwych" - zapala się. 
Szczególnie ceni sobie działalność w Teatrze Lalki i Aktora im. 
Andersena za dyrekcji Tomasza Jaworskiego, gdzie zaprojektował 

scenografie do sztuk reżyserowanych przez dyrektora /"Opatrzności 
Boskiej dzieło" , "Don Zan" I oraz Tadeusza Wierzbickiego /"Pan 
Twardowski" I i Jerz~go Binkowskiego /"Klonowi bracia"/. Toma
szowi Jaworskiemu też ta współpraca musiała przypaść do gustu skoro 
zaprosił Irka gdy objął Teatr "Miniatura" w Gdańsku do powtórki 
"Opatrzności ... " i opracowania scenografii "Słowika" wg Andersena. 

Scenografie Irka są różnorodne stylistycznie. Każda nowa realizacja 
to przede wszystkim nowe wyzwanie dla jego wyobraźni. Największym 
jej sukcesem jest scenografia do "Klonowych braci". Miejscem akcji 
spektaklu uczynił tu Irek pień starej wierzby, będącą wielofunkcyjną 
metaforą lasu-domu-świata. Wewnątrz tej monumentalnej "lalki" 
poruszały się maleńkie kukiełki wzorowane na ludowej rzeźbie 
w drewnie. Z tą smutną brunatno-zieloną nadrealistyczną wizją nie 
ma nic wspólnego inna interesująca praca Irka- pudełko barokowego 
teatru w "Opatrzności Boskiej dziele" - lśniące bielą, złotem 

i lustrzanymi płaszczyznami. W "Słowiku," natomiast odwołał się on 
do sztuki Dalekiego Wschodu - do starej japońskiej techniki teatralnej 
bunraku /lalki animowanej przez kilku zakapturzonych aktorów 
w czerni/ oraz do chińskiej architektury i malowideł - z ich lekkością, 
delikatnością i finezją barw. 

Pracując nad "Czupurkiem" cieszył się jak dziecko, że może 
nareszcie trochę popsocić w swoim teatrze i zabawić się w kolorową 
przebierankę. Najwiekszą jednak frajdę sprawiło mu to, że mocą 
swego scenograficznego ołówka może znajomych powa.7..nych aktorów 
zamienić w ... rozbrykane zwierzęta. 
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NAUKA DUDKA 

Chcąc posiąść wokalną sztukę, 

raz Dudek do Słowika poszedł na naukę. 
Mama Dudkowa bowiem powtarzała stale: 
"Uczyć się warto tylko u mistrza lub wcale" . 

. - Nie święci garnki lepią - rzekła więc do Dudka -
nauka będzie i łatwa, i krótka, 

byleś przyglądał się bacznie, 
skoro słowik śpiewać zacznie. 
Więc notuj dobrze w pamięci, 
jak on dziobek otwiera, 
jak on główką kręci, 
i powtarzaj każdy gest, 
bo to wszystko ważne jest. 

Poleciał Dudek, odszukał Słowika 
i w tajemnice kunsztu jego wnika: 
przygląda się, jak on robi, 
gdy ton bierze przeciągły lub na tryl go drobi... 
Skończył śpiewak, więc Dudek do matki powraca. 
- Skorzystałeś, syneczku? Jak tam poszła praca? 
Czy śpiewasz już jak Słowik? 

- Niezupełnie, mamo. 
Ale ogonkiem machać już umiem tak samo; 

1923r. 

27 



ZAKAZ 

W słynnej dotad Pińszczyźnie przed wieloma laty 
Mieszkał pan bardzo bogaty, 
Co miał psiarnię olbrzymią. 

Charty, wyżły, dogi, 
Najrozmaitszej barwy, wielkości i siły -
Wesoło, ale zgodnie tutaj z_ sobą żyły, 
Nie doznając niewygód, głodu, ani trwogi ... 

Bo i psiarnia to była!.. Istny raj psiej braci: 
Żarcia - choć się udławić, roboty nic prawie -
Służyło się czasami ku pańskiej zabawie, 
Ale w służbie wesołej nikt ducha nie traci. 

~o też wzajemnpść ustępstw tak była uznana, 
Ze pan cenił psią wolność, psy słuchały pana; 

Zbroił pies który - starczała przestroga, 
Bez batoga. 

Była zgoda. Aż raptem, jak w pogodę grom, 
Padł zakaz: ogonami wara merdać psom. 

Według bowiem cyrkularza -
Machanie chwostem - drwiny z batoga wyraża. 
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] akiś czas psy słuchały pańskiego rozkazu.' 
Lecz wkrótce: czy duch psiarni zmienił się od razu, 
Czy też ją podjudziła oponentów klika ... 

Dość, że posłuch stopniowo słabnie i zanika; 
Stąd wynikają kary, z nich zaś kłamstwo, zdrada, 

I dawna zgoda przepada. 
Więc pan duma: „Oczywista, 
Psom potrzebny moralista". 

Przybył, przemówił, nazwał różne winy, 
Na złe, dobre, wzorowe rozdzielił psie czyny, 
I dowiódł, że moralność obecnie upada. 

Wtem szczeknie jeden z brysiów: 
- Łatwa, panie, rada: 

Zamiast prawić morały, cnót bronić kijami, 
Pozwólcie nam legalnie merdać ogonami. 
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W przygotowaniu: 

Aleksander Fredro 

PAN JOWIALSKI 

Reżyseria - Romana Próchnicka 

Scenografia - Teresa Ponińska 

Premiera 

październik 1993 
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«ALF• GRAF,, 

OFERUJEMY SWOJE USŁUGI 
W ZAKRESIE DRUKU 
TECHNIKĄ OFFSETOWĄ I TYPOGRAFICZNĄ: 
• bloków typu: 

KP, KW, Pz, Wz, Faktura, Rachunek, Paragon itp. · 
• etykiet 

• wywieszek cenowych 
• bloczków kelnerskich 

• kart pracy 
• kart drogowych 

• recept 
• kart gor11czkowych 

• druków reklamowych 
• afiszów, zaproszeń ślubnych, 

wizytówek i innych druków 
oraz 

SPRZEDAŻ DRUKOW GOTOWYCH OGóLNEGO UŻYTKU 

Krótkie terminy realizacji e ceny konkurencyjne 

Zapamiętaj _nasz adres: 

LUBLIN, UL. KOŚCIUSZKI 4, TEL. 215-12 

Zapraszamy PT Klientów 
do składania zamówień ~ 
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Kierownik techniczny - PIOTR KRAWCZVK 

Kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej - ElżbietaParadowska 

krawieckiej 1Tl{Skiej - Stanisław Iwanek 
fryzjersko perukarskiej - Ewa Rzepa 
stolarskiej - Jerzy Ostrowski 
ślusarskiej - Ewaryst Socha 
akustycznej - Krzysztof Duński 
plastycznej - Ewa.Litwiniuk 

Światło - Edward Ciechoński 
Dźwięk - Janusz Cieślik, Krzysztof Duński 
Brygadier sceny - Andrzej Gawroński 

W programie wykorzystano cytaty książek Benedykta Hertza - „Bajki i satyry„ 
/Czytelnik 1957 /i „Na taśmie 70-lecia„ /PIW 1966/ oraz Hanny Małkowskiej -
„Teatr mojego życia,, /Łódź 1976/ i córki pisarza Magdaleny Arskiej - „Wilki dobre 
i nie dobre„ /Czytelnikl988/. 

&dakcja programu - JERZY JASIŃSKI 
opracowanie graficzne - IRENEU~Z SALWA 

opracowanie techniczne i skład - Sł.A WO MIR PYI'KA 
Druk: Lubelska Drukarnia ALF - GRAF 



Teatr im.Juliusza Osterwy w Lublinie 
ul. Narutowicza 17 tel. 242- 44, 229-35. Fax 207 - 27 

Biuro Organizacji Widowni 
prajmuje zamówienia na sprzedaż 

biletów indywidual!1ych i zbiorowych. 
Czynne: poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00. Tel. 244- 36. 

Kasa biletowa czynna codziennie z W}'.jatkiem poniedziałków 
w godz. 12.00- 19.00, przerwa 14.00- 14.30. 

Tel. 244-36 

Cena 1 O. OOO zł. 


