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WILLIAM M. THACKERAY 

Historia życia Williama Makepeace Thackeraya jest 
godna powieści przygodowej i może dlatego pewne 
własne doświadczenia pisarz przerzuci/ na karty swoich 
książek . Stalo się też tak w Pierścieniu i róży , co może 
u czytelnika wywołać zdziwienie , jeśli się zważy, że 
powieść Jest pisana jak baśń . 

William M. Thackeray urodził się 18 lipca 1811 roku 
w Kalkucie jako syn brytyjskiego urzędnika skarbowego, 
czyli "collectora'', inaczej - poborcy. Ojciec już w 181 5 
roku osieroci/ Williama, zostawiając mu na przyszłość 
wcale przyzwoity majątek. Matka. jedna 
z najpięknieszych kobiet w Kalkucie . wyszła drugi raz za 
mąż i sześcioletniego chłopca wysiała do Anglii, by 
pobierał nauki w tamtejszych public schools, czyli 
elitarnych szkołach z internatem , w których 
obowiązywały bardzo surowe metody wychowawcze. 
Praktyczni.e całkowicie osierocony William wyrastał 
w nie zaspokojonej tęsknocie za sercem matki, 
kształtując w sobie cechy wrażliwości, delikatności 
i pewnego pogodnego smutku związanego z postawą 
rezygnacji. Tak skonstruowana osobowość nie 
przysłużyła mu się dobrze w kontaktach ze światem 
szkoły . w którym obowiązywały twarde rygory gry we 
współzawodnictwie o miejsce w społeczeństwie . 

Znaczenia symbolicznego nabiera fakt. że z jednej 
z bójek szkolnych wyszedł ze złamanym nosem , który 
już do końca życia trochę go szpecił . 

Podjął studia w Cambridge . lecz porzucił je po roku, 
obciążony dodatkowo długami. Podobnie zakończyły się 
nauki w Weimarze. Wyzwolony z rygorów szkoły szukał 
urody życia przede wszystkim w licznym i kosztownym 
towarzystwie. Topniejący majątek próbował ratować grą 
hazardową, czym całkowicie doprowadził się do ruiny. 
W tym czasie zbierał jednak inne bogactwo -
obserwacje ludzkich zachowań i charakterów i potrafił 
wykorzystać je z całym satyrycznym temperamentem. 
W czasie pobytu w Paryżu , przymuszony sytuacją 
finansową, zaczął publikować w wielu pismach 
i magazynach, często ozdabiając swoje prace literackie 
własnoręcznie wykonanymi rysunkami. 
W 1836 roku ożenił się. Był to tragiczny związek, gdyż 
żona w cztery lata później zapadła na ciężką chorobę 
umysłową. Thackeray bardzo przeżył rozstanie z nią, 
kiedy musiała odejść do zakładu psychiatrycznego. 

Był jednym z najwybitniejszych pisarzy epoki 
wiktoriańskiej , drugim po Karolu Dickensie, z którym 
często go zestawiano, zarzucając mu przy okazji 
niedostatek witalności i pisarskiej finezji. Po 
opublikowaniu w prasie ogromnej ilości opowiadań , 

parodii i grotesek zadebiutował Księgą snobów 
(1846-47), napisaną - jak sam podkreślił- "przez 
jednego z nich". Największą jego powieścią było 
Targowisko próżności (1848) przedstawiające Anglię 
w okresie wojen napoleońskich (nb. - miał szczęście 

widzieć Napoleona na Wyspie Św. Heleny 
spacerującego po ogrodach w Longwood). Wiele 
z własnych swych przygód, szczególnie z okresu 
początków kariery literackiej, zawarł w Dziejach 
Pendennisa (1849-50). Największym powodzeniem 
czytelniczym cieszyła się Rodzina Newcome 'ów 
(1853-55) , w której pisarz sportretował typowego 
angielskieg-o gentlemana. Pisywał również powieści 
historyczne (Historia Henryka Esmonda - 1852) oraz 
rozprawy o literaturze angielskiej (znakomite studium 
Humoryści angielscy w osiemnastym wieku - 1853). 
W 1855 roku powstała opowieść Pierścień i róża czyli 
Historia Lulejki i Bulby. I w tym utworze Thackeray nie 
zwolnił się z obowiązku satyryka drwiącego z ludzkich 
małostkowości, co widoczne jest w sposobie 
portretowan ia niektórych bohaterów, w tym nawet 
amantów. Z tą różnicą , że w powieściach realistycznych 
pozostawi/ ludzi samych sobie; tutaj dał im szansę , 

wprowadzając ich w krainę czarów. Z mocy magicznego 
pierścienia i róży korzystają c1, którzy potrafią , pozostali 
przepadają. A wygrywają ci, dla których pierścień i róża 
są symbolami miłości i wierności, symbolami 
pomocnymi w życiu a nie tylko darami wróżki. 
Już tylko ta powieść - mądra i pełna uroku - jest 
wystarczającym pretekstem, by przypomnieć pisarza 
zmarłego 23 grudnia 1863 roku w Londynie . 

Paweł Gabara 



PIERŚCIEŃ I RÓŻA 

Pierścień i róża , 
róża i pierścień. 
W kwiat i obrączkę 
zaklęty czar. .. 
Na ludzkie troski, 
na wielkie szczęście -
możnego losu 
przedziwny dar. 
Gdy ci nad głową 
niebo się chmurzy, 
kiedy się wszystko 
wymyka z rąk -
pytaj pierścienia , 

poradż się róży , 

a świat się cały 
odmieni w krąg! 

Cokolwiek ci nie powie świat 
i jaka krzywda w drzwi zastuka -
nie wokół siebie winnych szukaj , 
a raczej w sobie - swoich wad ... 
Los to odbierze, to znów da„ . 
Raz ma się wszystko, a raz nie 
Wystarczą pracowite ręce . „ 
I to jest cała prawda ta! 

Pierścień i róża, 
róża i pierścień -
na naszych losach ważyły się . 
Chcecie - to wierzcie, 
chcecie - nie wierzcie. 
Prawda czy bajka, 
a któż to wie? 
Jeśli masz serce -
małe czy duże , 

czy jesteś dzieckiem, 
czy masz sto lat -
możesz w nim znaleźć 
pierścień i różę 
i możesz nimi 
obdzielić świat! 

MIŁOŚC NIE PYTA, SKĄD POCHODZISZ 

Nieważne - kim ty jesteś , 

moja piękna. 
Twe serce mego serca 
słyszy głos. 

Zabłysłaś w mym niebie 
gwiazdką szczęścia . 

Na mojej drodze cię postawił los. 
Zmieniłaś barwy moich dni 
i wszystko mówi mi, że to ty!„. 

Miłość nie pyta, skąd pochodzisz, 
jaką pozycję w świecie masz. 
Miłość jak dziki ptak się rodzi , 
ma jedne oczy, jedną twarz. 
Błądzisz myślami w chmur powodzi , 
na strunach deszczu pieśni grasz„. 
Miłość nie pyta, skąd pochodzisz 
i to jest właśnie sekret nasz. 

Nie umiem cię nie kochać, mój ty książę . 

Od dzisiaj całkiem nowe 
serce mam. 
Niech teraz los przychylny 
Io rozwiąże, 
uprości jakoś , co zagmatwał sam. 
Nie będę już niczego kryć 
i niech się sianie - co ma być! 

Miłość nie pyta, skąd pochodzisz„ . 



POSŁUSZEŃSTWO U ŻOŁNIERZA 

Gdy był ci ze mnie mały brzdąc -
a dzisiaj - jaki wzrost -
mój dobry papa, brodę trąc , 
powiedział do mnie wprost: 
Cokolwiek w życiu spotka cię , 

nie musisz mędrcem być -
żołnierzem zostań, staraj się 
z maksymą moją żyć . 

Posłuszeństwo u żołnierza -
najważniejszą rzeczą, 

bez tej cnoty armie leżą 
lub zmykają precz. 
Gdy do boju przyjdzie ruszyć 
i wojować fest -
żołnierz musi być posłuszny, 
bo żołnierzem jest! 

Gdy pierwszy raz kochałem się, 
panienka rzekła mi: 
Nad życie ja uwielbiam cię , 

lecz rąk nie oddam ci. 
Tyś biedny jak kościelna mysz, 
a inny złoto ma: 
Wynocha, panie , stąd - a kysz! 
Wyszedłem cicho sza ... 

Posłuszeństwo u żołnierza ... 

W żołnierskim trzosie hula wiatr, 
jak sito dziury ma. 
Dlatego żołnierz bardzo rad, gdy ktoś talara da. 
Za złotem w piekło gotów pójść , 

ma wrogów choćby stu. 
I powie dawcy: Wodzu mój! 
I służyć będzie mu. 

Posłuszeństwo u żołnierza 

Wydanie książkowe Pierścienia i róży William M. Thackeray 
opatrzył własnoręcznie wykonanymi ilustracjami oraz tzw. żywą 
paginą, którą w tym przypadku stanowiły zamieszczane na 
górze każdej strony dowcipne rymowanki, komentujące na 
bieżąco treść opowieści . Niektóre z nich, pełne dystansu do 
przedstawionych wydarzeń , mają zgoła uniwersalny charakter 
i zastosowanie. Dlatego cytujemy kilka przykładów 
spolszczonych przez Włodzimierza Lewika. 

Tak z pierścienia, jak i róży 
Czasem kłopot bywa duży . 

Nic ci lekarz nie pomoże , 

Jeśli nie chcesz dostać w skórę, 
Nigdy w życiu nie bądż gburem. 

Gdy z serduszkiem coraz gorzej . 

To nieładnie, moje dzieci , 
Gdy kto szczęście rzuca w śmieci. 

Prawda mądra i niezbita, 
Nim podpiszesz - wprzód przeczytaj. 

Czasem - rzecz to dowiedziona, 
Lepszy topór, niż zła żona. 

Trudno, słowo raz się rzekło . 
Najpierw ślub - a potem piekło . 

Zwycięstw z góry nie prorokuj. 
Niźli wojna - lepszy pokój . 



Piszą o ... "Panu Tadeuszu" 

Henryka Wach-Malicka 

POWRÓT DO DOMU 

(„ .) Najbardziej nośną teatralnie jest 
scena uczty, idealnie skomponowana 
i pełna wewnętrznej dramaturgii, dzięki 
postaci Gerwazego, dumnie 
i z godnością zagranego przez 
Kazimierza Siedlaczka. Zabawną 
przeciwwagę do poważnego tonu 
wprowadza obrazek toalety Zosi, której 
Lidia Chrzanówna nadaje (w całym 
widowisku) wiele ciepłej zwyczajności 
i uroku. („.) Bardzo przekonująco, 
dostojnie choć z odrobiną przekory, 
zagrał Sędziego Rudolf Moliński, pięknie 
parafrazujący wiersz Mickiewicza. 
Podobali się także Bogdan Kokotek 
w roli Tadeusza (zbytnio może jednak 
spoufalony z widownią) oraz Dariusz 
Piekarz jako Hrabia. Groteskowy portret 
Telimeny (mało w niej zostało 
z petersburskiej damy) stworzyła Maria 
Kuśmierczy k, wiernego Protazego -

Witold Rybicki. Zdecydowanie nie 
podobał mi się występ wiedźm, 
rozbijający klarowność obrazu i słabo 
umotywowany. 
Inscenizacja Wojciecha Jesionki jest 
ważnym etapem w życiu Sceny Polskiej 
i jej publiczności, która, choć protestuje 
przeciw nazywaniu siebie Polonią, to 
przecież miotana jest wieloma 
sprzecznościami typowymi dla środowisk 
emigracyjnych. Poprzez dzieło literackie 
Teatr proponuje jej (i sobie) rozmowę 
o hierarchii wartości, o racjach wyższego 
rzędu, o sztandarze, pod którym warto 
ocalić jedność wywiedzioną ze wspólnej 
przeszłości. 

Katowice, 12. 11. 1991 nr 218 

-

"PAN TADEUSZ" Z CIESZYNA 

(„.) 

Wiele osób wybierających się na "Ostatni zajazd 
na Litwie" miało pewne opory. Wszak niewiele 
widziało się udanych adaptacji tego poematu. 
Zostali oni jednak mile rozczarowani, zarówno 
aktorzy na czele z tytułowym Panem Tadeuszem -
Bogdanem Kokotkiem oraz Gerwazym, w którego 
wcielił się Kazimierz Siedlaczek, jak i reżyser 
przedstawienia stanęli na wysokości zadania. 
Jesionka osiągnął nawet coś, co wydaje się 
nieosiągalne - oddał na scenie specyficzną 
muzyczność poematu Mickiewicza, nic przy tym 
nie zatracając z wartkości akcji. Miły to prezent dla 
krakowskiej publiczności. 

(war) 

Kraków, 3. 12. 1991, nr 279. 

Piszą o ... "T.ristanie i Izoldzie" 

Henryka Wach-Malicka 

POETYCKI ROMANS 

"Tristan i Izolda" na Scenie Polskiej Teatru 
w Czeskim Cieszynie zapada w pamięć bardzo 
pięknymi obrazami plastycznymi, w które wpisano 
burzliwe dzieje nieszczęśliwych kochanków. Urodę 
tego przedstawienia podkreśla przede wszystkim 
oprawa scenograficzna, z dominującym akcentem 
połyskliwej bieli jedwabnej materii. W teatralnej 
umowności będzie ona żaglem Tristanowego 
okrętu, wzburzoną falą morską i wystawnością 
królewskiego łoża. Na scenie pojawią się jeszcze 
tylko ozdobny tron i drzwi, którym przypisano 
różnorodne funkcje. 
(„.) 
Reżyser unika dosłowności: w przedstawieniu 
dominuje symbol, skrót myślowy, prostota, wielki 
margines niedopowiedzenia. Ma ono też piękny, 
poetycki klimat, wspomagany świetną muzyką 
Zbigniewa Siwka. Prosty zabieg, polegający na 
wprowadzeniu do monologów komentarza 
odautorskiego, nadaje widowisku rozlewność 
rycerskiego eposu i pozwala na wprowadzenie 
wątków pobocznych. Klimsza czuje rygory sceny, 
komponując swoje obrazy na wzór starych 
malowideł. 

Katowice, 4. 3. 1992, nr 45. 
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