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Rumcajs 

został wymyślony 

przez Vaclava Ćtvrtka i Radka 

Pilara jako bohater telewizyjnego 
serialu animowanego w listopadzie 

1967 r. Popularność filmu w ponad 

dwudziestu krajach sprawiła, że w 1970 r. 

wydano Rumcajsowe przygody w formie książkowej. 

Rumcajs, postać czysto fikcyjna, jest godnym 
spadkobiercą legendarnych zbójników, Robin Hooda 

czy Janosika. Mieszka nieopodal Jiczyna w rzacholeckim 

lesie, dokąd został wygnany za obrazę starościńskiej nogi. 

Do pamiętnego zajścia , z powodu którego skazano go na 
banicję, trudnił się szewskim rzemiosłem. Jako 

doświadczony majster dobrze wiedział, jak powinien 

wyglądać porządek na świecie. 

W stworzonym przez Ctvrtka świecie istnieje wyraźny rozłam 
na dwa porządki: sielski, harmonijny Świat natury (las rzacholecki) 

i świat cywil izacji (miasto Jiczyn), w którym rzeczywistość zostaje 
ujęta w ciasne ramy ce!?arskich, książęcych i starościńskich ustaw, 

uchwalanych wbrew rozsądkowi, nieliczących się z odwiecznymi 

prawami natury. Rumcajs, stojąc na granicy tych Światów, strzeże 

ładu panującego w rzacholeckim lesie przed zakusami władców. 

Starosta - p· 
iotr Pańczak 

nie widziałem„ . 

Doboez: Najpokorniej melduję, nic nam 

o zniesieniu jajek nie doniesiono ... 
Staroata: Co to znaczy - nie doniesiono'? 

Rrraporrrty! 

Gefrajter: Tu, najpokorniej melduję, nic nie jest 
napisane. Znaczy się, oficjalnie niniejszych jajek 
nie ma„. 

Słoneczko: Jak to nie ma, kiedy są'? 

Doboez: Ciszej tam u góry. Nie ma. Nie zaksięgowane . 

Nie istnieją . 

Starosta: Pliszek sto dwadzieścia i trzy czwarte„. 

Słoneczko: Trzy czwarte pliszki'?! 

Gefrajter: Zwyczajnie, sto dwadzieścia wymiarowych pliszek i jedna 
n iewym ia rowa . .. 

Słoneczko: Panie Starosto, hej, czy pan nie wie, 
że nie wolno zaglądać do 

ptasiego gniazda'? 

Zaj.ąc: Pliszka się wystraszy i już jajek 
nie zechce wysiadywać ... Pisklęta się 

nie wylęgną . . . 
Starosta: No to co ... Nie zaksięgowane.„ 
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