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Są książki, które bardzo lubimy. Czy
tamy je nie jeden raz i nie dwa, wyobra
żamy sobie osoby w nich występujące, 

przywiązujemy się do nich jak do naj
lepszych przyjaciół i chcielibyśmy zoba
czyć je nie tylko na ilustracjach nieru
chome i zawsze takie same, ale zobaczyć 
je w ruchu, w działaniu, usłyszeć ich 
głos, przeżyć z nimi ich przygody wesołe 
i smutne, razem z nimi śmiać się i pła
kać. 

Do takich książek należą : W pustyni 
i w puszczy - Henryka Sienkiewicza, 
Baśń o krasnoludkach i sierotce Marysi -
Marii Konopnickiej, Książę i żebrak -
Marka Twain'a, wiele baśni Andersena 
i wiele innych arcydzieł literatury świa
towej, a między nimi osobliwa książka 

angielskiego autora Williama Thackeray'a 
(czytaj: Tekereja) pt.: Pierścień i Róża 

Książka przez to jest osobliwa, że przy 
czytaniu jej doskonale się bawią małe 

dzieci, dzieci starsze, młodzież i dorośli. 

Każdy w tej książce może znaleźć coś dla 
siebie. Młodsze dzieci będą śledziły przede 
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\Vszystkim przygody jej bohaterów. Star
sze i młodzież zastanowią się jeszcze nad 
moralną, pedagogiczną stroną książki, 

nad wartością nauki, charakteru ludzkie
go, bezinteresowności , dobroci, które są 

więcej warte niż wszystkie czarodziej
skie dary dobrych wróżek - dorośli znaj
dą w tej książce ostrą satyrę na rządy 
monarchiczne, na dwory królów, niewier
ność i niewdzięczność schlebiających kró
lom dworaków i na pożądanie władzy, 

do której pewni ludzie dochodzą przemo
Cq nie vvahając się przed wojnami i zbrod
nią . 

Autor Pierścienia i róży urodził się w 
1811 roku - zmarł w 1863, a więc żył 

przed stu laty. 

Oprócz Pierścienia i rozy napisał wie
le innych książek, ale tylko tę jedną 

przeznaczył dla dzieci, sam ją zilu
strował bardzo zabawnymi karykaturami 
i przeznaczył ją do odgrywania w tak 
zwanej pantomimie. Ale pantomima to 
jest widowisko bez słów, podobnie jak 
balet, który tylko w geście, wyrazie twa
r zy aktora, w tanecznym ruchu i muzyce 
pozwala zrozumieć treść sztuki i intencję 
autora. 

Ten, kto przystępu j e do opracowania 
scenicznego książki już napisanej, zazwy-
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czaj bardzo tę książkę lubi i tak samo Jak 
wy chciałby zobaczyć na scenie całą his
torię opisaną w książce . . 

Opracowanie sceniczne zostało dokona
ne na podstawie angielskiego oryginału 

Pierścienia i róży. Powieść Thackeray'a 
bardzo ładnie przetłumaczyła na język 

polski Zofia Rogoszówna. Rogoszówna 
nie tylko ją przetłumaczyła, ale i spolsz
czyła, to znaczy niektórym osobom wy
stępującym w powieści dała inne imio
na i nazwiska - polskie. 

Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli usłyszy
cie ze sceny, że hrabina, którą Rogoszów
na dowcipnie nazwała Gburią-Furią, na
prawdę nazywała się Gruffanuff, kapitan 
Zerwiłebski - to kapitan Hedzoff, a mi
nister Mrukiozo nazwany jest przez auto
ra Glumboso. 

Autor opracov;ania scenicznego zosta
wił nazwiska oryginału, zachowując tak
że bez zmiany imię głównego bohatera 
książki, księcia Giglio (czytaj Dżiljo), 

który u Rogoszówny nazywa się - Lu
lejka. 

Może są dzieci, które nie czytały jeszcze 
książki Thackeray' a pt.: Pierścień i róża . 
. Jeżeli im się będzie podobało przedsta
\.vienie \V naszym teatrze, jeżeli b ę dą 

współczuli losom biednej Różyczki i okra-
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dzianego z tronu księciu Gigho, jeżeli 

ubawią się przygodami księcia Bulby 
i Angeliki (czytaj Andżeliki) - niech 
czym prędzej po powrocie z t eatru po
starają si ę o egzemplarz książki , która 
na pewno znajduje się ' "' niejednej biblio
tE:ce szkolnej - i przeczytaj ą tę powieść 
jednym tchem od „deski do deski" . 

6 

Książę B uibo po przegra ne j bitw ie 
pod Bombarda rą. 
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PIOSENKA RÓŻYCZKI 

Nad różanym kwiatem 

Słowik śpiewa. nocą, 

Różyczki, siostrzyczki 

Przyjdźcie mi z pomocq. 

La, la, la, la., la, la, 

Siostry moje róże, 

Z wa.szych miękkich płatków 

Dobry los wywróżę. 

Zle malej sierocie 

Na ogromnym świecie, 

Może coś o szczęściu 

Piękne kwiaty wiecie. 

La, la, la„. 

-o:c--
- ~-

Różyczka. wypędzana z pa.la.cu 



PIOSENKA GIGLlA 

Co mi korona, co mi tron, 
Gdy mam dwadzieścia lat! 
Piosenka dźwięczy din - dan - don -
Przede mną caly świat! 

Co mi korona, co mi tron, 
Gdy w dłoni droga dlań! 

Serce mi bije din - dan - don -
Jak rozhukany koń! 

Podnoszę puchar, co mi tron, 
Zlota korona i trzos! 
Kryształ podzwania din - dan - don -
Piję za szczęsny los! 

ŚPIEW STUDENTÓW 

Smierć tyranom, śmierć despotom, 
Niech wolności płynie śpiew! 

Za nią mężnie i z ochotą 
Wytoczymy własną krew. 

Za. spełnienie naszych trudów, 
Za zerwanie pęt i krat ~ 
Za braterstwo wszystkich ludów, 
Za szczęśliwy, wolny świat! 

J~ 

-

KAPITAN HEDZOFF 
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KSIĄŻĘ BULBO 

W programie umieszczono reprodukcje orygi
·nalnych i.lustracji autora „Pierścienia i róży" 
W. M. Thackeray'a. 
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Pruski. mur - adaptacja sceniczna L. Budrec
kiego I. Kanickiego, wg powieści W. Zalewskiego, 

T. Rittner: Don Juan 

TEATR MŁODZIEŻOWY „WIDZIADŁO" 

wg. W. M. Trackeray'a: Pierścień i róża 
opracowanie sceniczne K. Jeżewskiej 
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L. M. Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza 

Z. G. „Tarnka", Zakł. nr l , W-wa. Zam. 753 /67, T-G. 
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