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~s~ l Lul•jko 
Angelika 

Różyczka 

Bulbo 

Ghuria Furia 

C1.arna Wróżka 

Król Walorozo 
Królowa 

Bombastini, Drwal 

Zerwiłehski 

Mrukizo 
Gburiano 

Krt'il Padelli 

Paliwoda, Lokaj 

Bałagufa 

Król Krymtatarii, Dwonanin, Lew 
Król Palflagonii, 

Królowa Krymtatarii, Dama Dworu 
Królowa Paflagonii, Dama Dworu 
Kat, Dworzanin 

Żona Drwala, Dama Dworu 
Brodacz Pancerny 
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- WOJCIECH KOŚCIELNIAK 
-JOLANTA FRASZYŃSKA 
-MONIKA BOLLY (gościnnie) 

- ROBERT GONERA 

- HALINA ŚMIELA-JACOBS0:\1 

-MAŁGORZATA OSTROWSKA 

- BOGUSŁAW DANIELEWSKI 

- KRYSTYNA KROTOSKA 

- FERDYNANU MATYSIK 

- WOJCIECH ZIEMIAŃSKI 
- IGOR KU.JA WSKI 

- CEZARY KUSSYK 

- ANDRZEJ MROZEK 
-ADAM CYWKA 

- MARIUSZ KILIAN (PWST) 

- WOJCIECH DĄBROWSKI 

- KONRAD IMIELA (PWST) 

-ALDONA STRUZIK I LENA KORPUSSENKO 
- ELŻBIETA CZAPLIŃSKA 
- ALBERT NARKIEWICZ 

- JADWIGA SKUPNIK I EW A KAMAS 

- ANDRZEJ WOJACZEK 

Korepetycje muz)'Czne - ANURZE.J GĄSIENIEC 
Przygotowanie wokalne 
solistów i chóru - WŁODZIMIERZ SZOMAŃSKI 

Muzyka~ wykonaniu zespołu muzycznego pod dyrekcją WŁODZIMIERZA 
SZOMANSKIEGO z udziałem Spirituals Singers Band 

Asystent reżysera 

Asystent scenografa 

Asystent choreografa 

Inspicjent 

Sufler 

Nagrania 

Reali1.acja dźwięku 

- ELŻBIETA CZAPLIŃSKA 
- BARBARA KOTYS 

- LENA KORPUSSENKO 

-.JANUSZ ŁOZA 

-MAGDALENA KABATA 

- HUBERT BREGULLA 

- HUBERT BREGULLA, 
- MACIEJ KABAT A, 

- WOJCIECH SKORUPA 

- KAZIMIERZ PIĄTEK 

I l 
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WILLIAM M. THACKERAY 

William Makepeace THACKERAY urodził się w Kalkucie 
18 lipca 1811 roku. Jego ojciec był urzędnikiem angielskim w 
Indiach. Kiedy zmarł, pięcioletni William Thackeray został prze
wieziony do Anglii. Tutaj uczył się, studiował, potem pracował 
jako dziennikarz i wydawca. Dużo podróżował, przede wszystkim 
po Europie (Francja, Włochy, Niemcy). Jako pisarz dał się poznać 
w 1848 roku, gdy wydał Księgę snob6w, będącą swego rodzaju 
rejestrem typów ludzkich . Okazało się, że autor jest doskonałym 
obserwatorem ludzkich postaw i demaskatorem fałszyv.rych, pre
tensjonalnych zachowa1i. Napisał wiele realistycznych powieści, z 
których za najwybitniejszą uważane jest Targowisko próżnofci. 
Nakre§lił w niej panoramę wyższych warstw społecze1istwa an
gielskiego w epoce wojen napo/eofiskich. Po serii odczytów w 
Anglii i Ame1yce Thackeray odniósł wielki triumf artystyczny 
powieścią hist01yczną Historia Henryka Esmonda. Jednak nie 
tylko powieści realistyczne, jak Targowisko, czy historyczne, sta
nowiły domenę twórczości Thackeray' a. Ten, często porównywany 
z Dickensem auto1~ pisał książki autobiograficzne (o swoich latach 
uniwersyteckich), obyczajowe (o czasach mu współczesnych) i 
niezwykłe opowie§ci dla młodych czytelników, jak Pierścień i róża. 

Pierścień i różę z rysunkami Autora wydało w 1990 roku 
Wydawnictwo Dolnośląskie we Wrocławiu. 
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O „Pierścieniu i róży" 

Ze Wstępu do dzieł Thackeraya, 1879 

P ierścieli i róża nie jest polityczną satyrą, mimo że jedna z 
postaci jest księciem Krymtatarii. Baśń ta jest wybuchem czystej 
radości i śmiechu, bez morału. Dzieci małe i duże mogą rozpocząć 
zabawę spokojnie, ponieważ nikt nie upokorzy ich, nie wezwie 
na środek klasy i nie każe odpowiadać z zadanej lekcji. Występują 
w bajce dwaj książęta, dwie księżniczki i dwa czarodziejskie 
przedmioty, nagradzające szczęśliwych posiadaczy nieskończoną 
pięknością i miłością otoczenia. 

Jeżeli Angelika zgubi różę albo Bulbo - pierścień, nie warto 
raczej liczyć na domowe szczęście tej królewskiej pary. Spokój 
publiczny Paflagonii i Krymtatarii może zostać ponownie zabu
rzony. Lecz wielkoduszny Lulejko własną ręką pozbawia ukochaną 
zaczarowanego klejnotu i znajduje ją równie ładną bez jego 
magicznego wpływu. Tak więc pan Thackeray składa głęboki 

ukłon Prawdziwej Miłości, najstarszej ze wszystkich czarodziej
skich sztuk. Nie będziemy niesprawiedliwi wobec czytelników i 
nie opowiemy im, zanim przeczytają książkę, jak biedna mała 
Rózia tańczyła przed Ich Wysokościami w jednym buciku, ani 
jak, dzięki temu jednemu pantofelkowi, prześladowana Różyczka 
odzyskała swój tron, nie powiemy o zadurzeniu księcia Lulejki 
w groźnej starej hrabinie Gburii-Furii, ani też o magicznej torbie, 
która zapewniała mu wszystko, czego chciał, od pasty do butów 
po bitewną zbroję. Lecz nie mamy wątpliwości, iż każdy, kto nie 
czytał Pierścienia i róży, dowie się z przyjemnością, że Pan 

I 
Thackeray rozdziela poetycką sprawiedliwość bez drżenia ręki -
że wygnańcy odzyskują swoje miejsce, a uzurpatorzy wysłani są 
w podróż. 

~~ 
Małgonata Ostrowska 

(Czarna Wróżka) 
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[ ... ] 

Myślę, iż naj~wietniejszą ze wszystkich książek, jakie zalicza się do 
burleski, jest Pierście1i i róża. Napisana, by bawić dzieci, w tym samym 
duchu powinna być czytana. A jednak sądzę, że nie można przeczytać 
jej , nie mając przed oczami zamyślonej i życzliwej twarzy autora, który 
kochał dzieci. Jego rysunki, ilustrujące opowieść, pokazują, podobnie jak 
niezliczone portrety rozrzucone po jego książkach, jak ogromnie był 

wrażliwy na piękno dzieciństwa. ~ 
Zaryzykuję twierdzenie. że książę Bulbo - przy całej niezaprzeczalnej 

słabości, o jaką niewątpliwie można by oskarżyć tego młodego gentlemana, 
jest moim ulubionym literackim bohaterem. Nie był piękny, ale jestem 
pewien, że był dobry. 

Blackwood' s Magazine. styczeń 1885. 

„Jeżeli Zabawa jest dobra, to Prawda jest jeszcze lepsza, 
a najlepsza ze wszystkiego jest Miłość. " 

W.M. Thackeray, 
Księga snobów. 

.\ 
I 
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Karol Dickens 
o autorze 
„Pierścienia 1 róży". 

Wspomnienie opublikowane w Comllill Magazine 
w lutym 1864 roku. 

Pierwszy raz ujrzałem go prawie 28 lat temu, kiedy za
proponował, że zostanie ilustratorem jednej z moich wcześniejszych 
książek . Po raz ostatni widziałem go na krótko przed Bożym 
Narodzeniem w Atenaeum Club, powiedział mi wtedy, że przez 
trzy dni leżał w łóżku , że miał ataki zimnych dreszczy, „które 
całkowicie pozbawiły go sił do pracy" - i, że planuje wypróbować 
nowe lekarstwo, jakie ze śmiechem opisał. Był bardzo radosny i 
wyglądał pogodnie. W nocy, tej samej doby, umarł. 

Długa przerwa, jaka oddziela oba te dni, wypełniona jest w 
mojej pamicci chwilami, kiedy był porywająco ekstrawagancki, 
łagodny i poważny, czarujący wobec dzieci. Mogę przypomnieć 
sobie zaledwie dwóch czy trzech ludzi z tłumu , którzy byliby 
bardziej wzruszający niż on, gdy zjawił się nieoczekiwanie w 
moim pokoju oznajmiając, jak to parę fragmentów z pewnej książki 
zmusiło go wczoraj do płaczu i, jak to poszedł na obiad, „ponieważ 
nie mógł sic oprzeć" oraz, że musi podobne fragmenty z kimś 
przedyskutować . Nikt nie może być bardziej niż ja pewien wielkości 
i dobroci tego serca, które ujawniło prawdę o sobie. 

_,,,, 

! Mieliśmy różne zdania. Myślę , że za bardzo udawał, że pragnie I 
być poważny i pozornie zaniżał wartość swojej pracy, której nie 

~- · u -~~~~ł-~~a równą sztuce, w której pokładał zaufanie. 

~ · --- - -- · ~ ~ 

r-::k. poruszajac te tematy~ nie czyniliśmy tego z=.~l 
I Pamiętam dokładnie, jak zanurzał we włosach dłonie, dreptał 

wkoło i śmiał się, by zakończyć dyskusję. 

Znaleziono go 24 grudnia 1863 roku. Leżał cichy i spokojny 
jakby spał. Miał dopiero 53 lata. Był tak młody, że matka, która 
błogosławiła jego pierwszy sen, mogła pobłogosławić i ostatni. 

W jasny, zimowy dzień, przedostatni dzień starego roku, złożono 
go w grobie w Kensal Green, aby obrócił się w proch, do jakiego 
powróciła jego śmiertelna cząstka. [ ... ] 

* Karol Dickens (1812-1870), pisarz angielski, autor Klubu Pickwicka. 
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J eś/i nie chcesz dostać w skórę, 
nie bądź gburem. 

* 

nigdy ::.~1 W.M. Thackeray 

Anthony Trolloppe o Thackerayu: 

Jego talent był tak wielki, że osądzać go można jedynie przez 
porównanie z literaturą na najwyższym poziomie. 

Thackeray rozpoczął karierę pisarską jako eseista 1 Jego po
dejście do literatury było podejściem urodzonego eseisty. Jego 
styl, elegancki, zmienny, modulowany, opierał sic na pisarstwie 
osiemnastowiecznych eseistów. 

Thackeray, człowiek w średnim wieku, znający świat i pozba
wiony złudzeń, rozmawia z czytelnikami. „to - mówi - ... jest 
życie, jakie znam." 

* A. Trolloppe (1815-1882), pisarz angielski 

* Charlotte Bronte : 

[Thackeray] nie miał wiedzy nabytej ze studiów, lecz to, co 
wraz z nim przyszło na świat - wrodzony geniusz. Nie mam 
wątpliwości, że właśnie on sprawił, że Thackeray jest tak odmienny, 
co być może przyczyniło mu szczególnych trosk i walk w życiu, 
ale teraz sprawia, że jest pisarzem wyjątkowym. 

* Ch. Bronte (1816-1855), angielska powieściopisarka 

Tiumaczenia: AGNIESZKA BIHL 

r 11 
·. S~MACIEJ WOJTYSZKO l Muzyka: ZBIGNIEW KARNECKI 

PIOSENKA FINAŁOWA 

Odrobina cierpienia odmienia, 
Daje ból, lecz i moc zrozumienia, 
Daje smutek, tęsknotę i pustkę, 
Przykre dni, myśli złe i nieufne. 
Nocny koszmar, pragnienie niemiłe, 
Chęc~ odwetu, bezradny wysiłek, 
Ale słychać też głos, ktÓl)' szepcze: 
Bądź wytrwały, jutro będzie lepsze! 
Bądź wytrwały i nie daj się złamać, 
Przyjdzie czas, przyjdzie losu odmiana, 
Jeszcze spojrzysz na wszystko inaczej, 
Bądź wytr.vały, to tak wiele znaczy, 
I choć teraz mi ciężko i źle. 

Powiedz życiu zawsze „ tak" nigdy „ nie"! 
Dobm wróżko, dobrze wiesz, 
Czasem słmlce, czasem deszcz, 
Czasem błoto, czasem pył, 
Czasem całkiem braknie sił, 

Czasem krzywda, czasem płacz, 
Ciężko trzymać jasną twarz. 
Raz na czubku, raz na dnie, 
Trzymaj się! Nie dajmy się! 
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l 
Odrobina cierpienia odmienia, 
Uczy żyć mimo lęku i drżenia, 

Daje miarę niedoli i troski, 
Całkiem nowe podsuwa ci wnioski. 
Jakaś wartość upada i blednie, 
Za to inna zwycięża niezmiennie 
I odzywa się głos, który nuci; 
Bqdź wytrwały, a szczęście powróci. 
Nawet nie wiesz, co jeszcze cię czeka, 
Jaka radość z daleka uśmiecha 

' 
Zamiast zrzędzić lub szlochać bezradnie, 
Bqdź wyawały - przeszkoda upadnie. 
I choć teraz ci ciężko i źle, 

Powiedz życiu zawsze „ tak", nigdy „ nie". 

• 

Ze Zbiorów 
Działu o k 

o umentacji 
ZGZASP 

Zastępca dyrektora: KAZIMIERZ BUDZANOWSKI 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 

Za<>tępca kierownika d/s eksploatacji: BOLESŁAW BAŃSKI 

Gł. rekwizytor: JERZY LASKOWSKI 
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Kierownicy pracowni: 
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