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KROL I DWORZANIE 

KROLESTWA PIOSENKI I MUSICALU W GDYNI 

składają serdeczne podziękowania 

za pomoc w przygotowaniu premiery 

musicalu „Ja kocham Rózię!" 

Zaprzyjaźnionym Królestwom: 

PHZ BALTONA 

CHIPOLBROK 

EL-GAZ 

EN ERGO BLOK-WYBRZEŻE 

PSM C. HARTWIG 

MORSKA AGENCJA W GDYNI 

MORSKI PORT HANDLOWY 
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NAVIMOR 
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Jego Ekscelencja Minister, Mark iz Mrukiozo 
i Wielki Kanclerz Baron Fifistrozo. 

Bajka tylko dla Dzieci... i Dorosłych 

wg „Pierścienia i Róży" Williama M. Thackeray'a 
w tłumaczeniu Zofi Rogoszówny 

Libretto - Paweł BINKE 

Muzyka i piosenki - Andrzej KORZYŃSKI 

Aranżacja - Ryszard ŁADA 

Realizatorzy: 

Reżyseria - Jerzy GRUZA 

Kierownictwo muzyczne - Barbara CZARKOWSKA 

Scenografia - Łucja i Bruno SOBCZAKOWIE 

Choreografia - Bogdan JĘDRZEJAK 

Asystenci reżysera - Katarzyna CYGAN. Andrzej ŚLEDŹ 

Asystentka scenografów - Dagmara UDYMOWSKA-GRECKA 

TEATR MUZYCZNY W GDYNI 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Jerzy GRUZA 



William Makepeace Thackeray 
D ~11-1 ssJ) 

Jeden z najwybitnieiszych przedstawicieli realizmu krytycznego 
w literaturze angielskiej XIX wieku. 

W młodości studiował prawo, malarstwo, podróżował po Euro
pie. Zaczął pisać w wieku 40 lat. Początkowo publikował w róż
nych czasopismach opowiadania humorystyczne, parodie i groteski. 
W formie szkiców satyrycznych ogłaszanych w piśmie "Punch" 
ukazała się też "Księga Snobów". 

Najwybitniejszą powieścią Thackeray'a jest "Targowisko próż
ności", ukazujące obraz Anglii po wojnach napoleońskich. Sporą 
popularnością cieszą się również powieści "Historia Henryka Es
monda", "Dzieje Pendennisa" i "Rodzina Newcome'ów" (zawiera
jące elementy autobiograficzne). 

Dzieła Thackeray'a charakteryzują się znakomitym stylem, połą

czonym z dużą wrażliwością uczuciową. 
Światową sławę zdobyła baśń dla dzieci i dorosłych "Pierścień i 

Róża" (1855) z rysunkami samego autora. Jest to opowieść o za
czarowanym pierścieniu i róży, które swych kolejnych posiadaczy 
czynią pięknymi i godnymi miłości. 

Wielki Mistrz Orderu Bry1lanto11Je/ Dyni, Wielki Książę Akrobatonii, 
Kara Fara-i\ifurii i następca tronu Krymtatarii - Krófe11Jicz Bulbo. 

?JW. REZYSERA: k 
Kochane Dzieci, muszę się Wam przyznać, że kie4Jś, dawno, dawno te

mu bardzo brzydko się zachowa/em - i do dzisiq/ żaltiję tego postępku. 
Opowiem Wam o tym. 

W Ameryce jest taki zwyczq/, że na Christmas czyli na nasze Boże 
Narodzenie, dzieci przygotowtiją w szkołach, klubach i domach przedsta
wienia teatralne. Jedno z nich widziałem w dalekiej Kalifornii, gdzie słoń
ce, brak śniegu i wspaniała zieleń drzew w niczym nie przypominają pol
skiej Gwiazdki. 

Bylo to przedstawienie „Pierścienia i Róży" wedlug baśni angielskiego 
pisarza W.M. Thackeray' a. 

To przedstawienie spodoba/o mi się tak bardzo, że natychmiast przeczy
ta/em tekst sztuki ... i już nig4J pożyczonego egzemplarza nie odda/em. 
Wspominq/ąc to, do tej pory się rumienię. 

Razem z Andrzejem Korz)'ńskim, który wymyśli/ slawne,go Franka 
Kimono i napisał muzykę do "Pana Kleksa", postanowiliśmy i my przygo
tować gwiazdkowe przedstau1ienie. Tak powstała nasza wersja znanej opo
wieści o "Pierścieniu i Róż/' - nqpieru1 dla kina i telewizji, a teraz dla 
teatru. 

A ponieważ w Polsce obchodzimy Boże Narodzenie inaczej niż w sło
necznej Kalifornii, to i nasza historia - Różyczki, Lulejki, Bulby, An
geliki, królów i książąt - będzie trochę inna. 

Tak samo czarodziejskie i tq/emnicze sq je4Jnie Pierścień i Róża, cho
ciaż, jak mówi Czarna Wróżka,jeżeli ktoś kocha nie trzeba mu czarów i 
zaklęć. Ten, kogo kochamy prawdziwie jest dla nas nqpiękniejszy i najlep
szy - bo mi/ość czyni cuda,jest najpotężniejszą Wróżk.q. 

Jerzy Gruza 

Lulejk.a i Rózia - Stefan Każuro i Katarzyna Figura 



"iteść muslcalu~ 
Akt I 

Król Paflagonii, Walorozo XXIV otrzymuje list od 
króla Krymtatarii, Padelli I, zapowiadający przyjazd 
jego syna, księcia Bulby. Bulbo przyjeżdża aby poz
nać królewnę Angelikę. 

Do pałacu króla Walorozo przychodzi Czarna Wróż
ka, która pragnie uczestniczyć w weselu Bulby i An
geliki. Nie zostaje jednak wpuszczona przez odźwier
nego Gburiana, którego za karę zamienia w kołatkę. 

W pałacu mieszka książę Lulejka, bratanek króla 
Walorozo. Jest chory i opuszczony przez wszystkich 
a opiekuje się nim jedynie, zakochana w nim od daw
na, służąca Rózia. Ona też mówi Lulejce o przyjeździe 
Bulby. Zazdrosny, zakochany w królewnie ~ulejka 
kłóci się z Angeliką, która zrywa ich zaręczyny. An
gelika wyrzuca pierścionek, który dostała od Lulejki i 
w tej samej chwili traci jego miłość. 

Pierścionek znajduje wszechwładna ochmistrzyni 
dworu, hrabina Gburia-Furia. Wkłada g'o na palec i 
zamienia się w młodą damę. 

Czarna Wróżka daje księciu Bulbie zaczarowaną ró
żę, dzięki której zdobędzie on uczucie Angeliki. 

Lulejka, oczarowany nagłą urodą Gburii-Furii wyz
naje jej miłość. Hrabina, korzystając z okazji, wyłu
dza od niego podstępem przyrzeczenie małżeństwa i 
zadowolona, że jej plan się powiódł, oddaje pierścio
nek Rózi. 

Urokowi Rózi ulegają Bulbo, Lulejka i król Waloro
zo. Królowa, Angelika i Gburia-Furia, zazdrosne o 
~ózię, wypędzają biedną dziewczynę z pałacu. 

Król Walorozo i Królowa - Bernard Latfysz i Kr)'Styna Tk.acz 

Akt li 

Król Walorozo rozkazuje ściąć głowę Lulejce aby 
pozbyć się rywala. Kapitan Zerwiłebski, przekonany 
że chodzi o Bulbę, prowadzi księcia na plac egzeku
cji, skąd w ostatniej chwili ratuje go Angelika. Bulbo 
ofiarowuje jej różę. 

Lulejka ucieka. Spotyka Czarną Wróżkę, która na
mawia go do nauki i walki o odzyskanie królestwa. 
Lulejka rozpoczyna naukę. . 

Rózia przybywa do Krymtatarii gdzie zostaje roz
poznana jako królewna Różyczka, następczyni tronu 
opanowanego podstępnie przez Padellę. Różyczka 

zbiera wojsko i wyrusza aby obalić uzurpatora, ale 
zdradzona przez Brodacza Pancernego, któremu od
mówiła swej ręki, dostaje się w ręce Padelli. Padella 
skazuje ją na śmierć. 

Tymczasem Lulejka po ukończeniu studiów, przy 
pomocy Zerwiłebskiego i wiernych wojsk zrzu.~a z 
tronu Walorozo. Lulejka zostaje królem Paflagon11. 

Dowiedziawszy się o skazaniu ukochanej Różyczki 
proponuje Padelli jej wymianę na księcia Bulbę. Pa
della odmawia. Żołnierze po raz drugi prowadzą Bul
bę na śmierć. W tym momencie zjawia się u_ratowa~a 
przez Czarną Wróżkę Różyczka i egzekucja z~staje 
wstrzymana. Różyczka oddaje zaczarowany pierścio
nek Bulbie aby mógł odzyskać miłość Angeliki. 

w tym czasie wojska Krymtatarii napadają na Paf
lagonię ale zostają pobite, a uzurpator Padella zosta
je pozbawiony władzy. 

Lulejka i Różyczka przygotowują się do ślubu. 

Przeszkadza im Gburia-Furia, żądając aby Lulejka 
ożenił się z nią. Nieszczęśliwy Lulejka decyduje się 
spełnić obietnicę. Do ślubu Lulejki z Gburią-Furią n~e 
dopuszcza jednak Czarna Wróżka, która odczarowuje 
Gburiana, męża hrabiny. 

Lulejka i Różyczka, bardzo szczęśliwi, biorą ślub .... 
a potem żyją długo i szczęśliwie. 

LP'aforozo, stmy grzesznik, upad/ plackiem jak naleśnik, 



Gdzie są króla okulary. 

Gdzie są króla okulary? 
Czy w jadalni, poczekalni 
Czy w piwnicy, czy w kaplicy 
Może w pralni, przechowalni 
Może król je zgubił w łóżku 
Sprawdź czy leżą pod poduszką 
Może wpadły przy obiedzie 
Do półmiska między śledzie. 

Szukaj tu, szukaj tam 
Król nie może szukać sam. 
Czy to dowcip, czy to czary 
Gdzie są króla okulary? 

Czy w karecie, w toalecie 
Może w jego gabinecie 
Przeszukajcie przyodziewek 
Wszystkich pałacowych dziewek 
Czuję, że je znów znajdziecie 
U tej .... jak jej tam .... no wiecie. 
To Elwira jaśnie panie 
Król z nią dzisiaj jadł śniadanie . 

Co tu błyszczy nie do wiary 
To królewskie okulary. 

Szukaj tu, szukaj tam 
Król nie może szukać sam. 
Czy to dowcip czy to czary 
Tu są w bucie okulary! 
To nie dowcip, to nie czary 
Chłopak znalazł okulary. 

I 

„ 

Gb11ria110 - lł?"f!iciecb (xgan i Czarna IV'różk.a - Zdzislallla Specbt 

„Pierścień i Róża" to opowieść o szczególnym, nacechowanym 
filozoficznie doświadczeniu, jakiego dokonuje centralna w utworze 
postać - Czarna Wróżka. Otóż pełniąc przez wieki funkcję istoty 
uszczęśliwiającej ludzi zorientowała się w pewnym momencie, że 
owo wzbogacanie odbywa się jedynie w sferze materialnej, w du
chowej zaś postępuje ubóstwo. Upada moralność, dobro straciło 
barwy, panoszą się zaś - i procentują - głupota, nikczemność, za
chłanność . Co więcej , ona sama znalazła się w ślepej uliczce: by 
utrzymać swą pozycję, musi dawać coraz więcej . Tak oto świetlana 
idea dobrej wróżki przynoszącej dary, krzewicielki dobra zmieniła 
się we własne przeciwieństwo. I Czarna Wróżka postanowiła spró
bować antytezy: dwojgu narodzonym w królewskich pałacach 

dziedzicom tronu, Różyczce i Lulejce, ofiarowała na dalsze życie je
dynie odrobinę cierpienia. Skutki tej terapii okazały się potem na
dzwyczajne, wręcz zbawienne - i o tym właśnie opowiada Thac
keray. 
„Historia Lulejki i Bulby z piosenkami", E. Dolińska, Film 1. 03. 87 

Bulbo - Zb~r,11ie1v ZamacboJ1Jski 



Kapitan Zerwi/ebski - Ludwik BejJoit 

Urok musicalu Gruzy polega między innymi na przednim humo
rze. Do dowcipnych, na ogół, tekstów napisał Andrzej Korzyński 
muzykę stylizowaną, w której rozpoznajemy już to persyflaż manie
ry wykonawczej znanych wokalistów dyskotekowych, innym ra
zem, jak w przypadku piosenki marszowej wojaków kapitana Ze
rwiłebskiego („Ważne - to czyny odważne"), parodię kołobrze
ska-festiwalowych rymów i rytmów. Ironia aktualizowanej warstwy 
słowno-muzycznej „Pierścienia i Róży" nadaje tej baśni filmowej 
znamiona współczesności przez co musical trafi łatwiej do zwła
szcza młodzieżowej widowni. Usiłując trafić do współczesnych gu
stów estetycznych widza, Jerzy Gruza nawiązał do znanych wzor
ców i doświadczeń. W sposobie kreowania wrogiego Lulejce i Rózi 
świata Krymtatarii mamy do czynienia z groteskowym kolażem ar
chetypów kulturowych. Rząd girls fikających rytmicznie nogami 
jest z klasycznych amerykańskich musicali; zbroje Brodacza Pancer
nego i czarnych rycerzy Padelli - są z „Gwiezdnych wojen", a pies 
w hełmie szczekający ludzkim głosem - tak! tak! - zapewne z oni
rycznych sekwencji Russellowskiego „Malhlera". 

„ W krainie czarów", A. Horoszczak, Ekran 19 luty 1987. 

Brodacz Pancen'.y - Jan11sz Reu1iński 

„ 

Lu lejka 

Bulbo 

Rózia 

Angelika 

Gburia-Furia 

Czarna Wróżka 

Walorozo XXIV 

Królowa 

Padella I 

Kapitan Zerwiłebski 
Mrukiozo 

Gburiano 

Brodacz Pancerny 

WHO l'S WHO? 

- ·prawowity władca Paflagonii, którego 
niegodziwy stryj pozbawił dziedzictwa. 
Lekkomyślny i dobroduszny, interesuje 
się tylko zabawami i polowaniem, ale 
zmienia się pod wpływem Czarnej Wróżki 
i miłości do Rózi. 

- książę krymtatarski, syn króla Padelli I. 
Trochę za gruby, za bardzo piegowaty i 
potulny. Ma zaczarowaną różę, dzięki 
której zdobędzie miłość królewny Angeli
ki i podziw dworzan. 

- służąca w pałacu króla Walorozo. Piękna 
i dobra. Kocha Lulejkę, a ją kochają 
wszyscy. Stanie się to przyczyną . wielu 
kłopotów, z których ją może wybawić je
dynie szczęśliwy traf. 

- jedyna córka króla Walorozo. W oczach 
najbliższych uchodziła za najpiękniejszą 
najlepszą i najbardziej wykształconą pan
nę Paflagonii i sąsiednich królestw. Jest 
to jednak zasługą zaczarowanego pierś
cienia, a nie jej talentów i pracowitości 
których nie ma zbyt wiele. 

hrabina, wszechwładna ochmistrzyni 
dworu. Brzydka i niemłoda. ale bardzo 
ambitna. Na dworze boją się jej z powo
du złego charakteru i skłonności do in
tryg. Gburia-Furia pragnie zostać królo
wą. 

- żyje na pograniczu królestwa Paflagonii z 
Krymtatarią. Jest właścicielką tajemniczej 
czarodziejskiej różdżki. Lubiła dawać 
swym chrześniakom niezwykłe prezenty. 
Są wśród nich zaczarowany pierścień i 
cudowna róża, a także odrobina cierpie
nia. 

- król Paflagonii. który ukradł koronę swe
mu bratankowi Lulejce. Lubi jeść, pić i 
skazywać ludzi na śmierć. myśląc. że jest 
to najlepszy sposób rządzenia państwem. 

- żona Walorozo. Lubi plotki, modne stro
je, pochlebstwa i grę w karty. Lubi także 
Lulejkę, ale nie na tyle, by go obronić 
przed gniewem króla. 

- okrutny król Krymtatarii, który podstępnie 
usunął z tronu prawowitego władcę, ojca 
królewny Różyczki. 

- służbista, wierny żołnierz Paflagonii. 
- szambelan króla Walorozo. Jego ulubio-

ne zajęcie - to kradzież pieniędzy. 
- złośliwy i nieuprzejmy odźwierny pałacu. 
Mąż Gburii-Furii. 

- groźny i dumny rycerz krymtatarski. 
Uwielbia się żenić. 
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Augelika - Katarzyna CJigan 

O Pani. jesteś moim snem. 

O Pani, jesteś moim snem 
Urok twoich cnót oczarował mnie. 
Masz wszystko co trzeba 
By mnie oszołomić 
Rzucić na kolana 
Niewolnikiem zrobić! 

Śliczne uszka 
Białą rączkę 
Nosek słodki 
I usteczka 
A te nóżki 
I kolanka 
A te oczy 
Kto w nie spojrzy 

do słuchania 
- do głaskania 
- do kichania 
- do śpiewania 
- do tańczenia 
- do klęczenia 
- gwiazdy dwie 
- kocha się. 

Gburia-Furia i Książę Lule;ka - lł/anda Dembek i Stefan Każ11ro 

Zostanę królową. 

Zostanę królową, zostanę królową 
Choć miałabym przebić ten mur własną głową 
Ten papier gwarancją jest mojej korony 
Lulejko mym mężem - trenujcie ukłony. 

W pas mi się kłaniać 
I schodzić mi z drogi 
Codziennie mi dawać na obiad pierogi 
Robić co lubii! 
Robić co każę 
Krawcy i szewcy 
Kupcy i piekarze. 
A ja was będę reprezentować 
Otwierać, uświetniać, zaszczycać, przyjmować 
Witać i żegnać, nagradzać i karać 
A wy za to w zamian musicie się starać 
Nie smucić król'owej 
Uśmiechać się stale 
Będę wam urządzać 
Bale-festiwale, bale-festiwale ... 

Zostanę królową, zostanę królową 

Choć miałabym przebić ten mur własną głową. 
Ten papier gwarancją jest mojej korony 
Lulejko mym mężem - trenujcie ukłony! 

Gburia-Furia - Eu1a K11cufis 

Zdjęcia pochodzą z filmu „Pierścień i Róża"" w reżyserii Jerzego Gruzy 



Żołnierz posłusznym być musi. 

Posłusznym żołnierz być musi 
Wroga wyszukać i zdusić 
Twe szarże i gwiazdki nieważne 
Ważne są czyny odważne. 

Jeść zupę z menażki 

Choć zupa iest z kaszki 
Leżeć w na niocie 
Lub czołgac się w błocie 
Pędzić na wroga 
Choć boli cię noga 
Gdy chce ci się spać 
Na warcie masz stać. 

Rozkaz królewski jest mądry 
Wypełnia go żołnierz porządny 
Ściąć łeb czy dwa - nieważne 
Ważne są czyny odważne. 

Ranić do krwi, choć krew cię mdli 
Strzelać z armaty, gdy w uszach brak waty 
Leżeć w namiocie 
Lub czołgać się w błocie 
Pędzić na wroga 
Choć boli cię noga 
Kłuć, walić, bić 

By król nasz mógł żyć. 

Nieważne słońce czy słota 
Gdy czeka żołnierska robota. 
Ściąć łeb czy dwa - nieważne 
Ważne są czyny odważne. 

Komendant-Kapitan Zenvilebski i IFalorozo XXT V . 

Aniołku, Rybko. Perełko. 

Aniołku, rybko, perełko 
Pączusiu. sałatko, bułeczko 
Będę Twoim niewolnikiem 
Dam Ci ptasie mleczko. 

Ależ książę tak nie można 
Jam służąca niezamożna. 
Ależ książę nie wypada 
Takie rzeczy opowiadać. 

Chcę być Twoim Bul-Bulkiem 
Ty będziesz Bulbiną 
Zrywam z Angeliną 
Słodka ma dziewczyno. 

Ależ książę ..... 

Aniele mój 
Szkandelę rzuć 
Weź ze mną ślub 
Weź ze mną ślub. 
Aniele mój 
Rozłączy nas 
Już tylko grób 
Już tylko grób. 

Książę Bulbo i Baron Safandullo 



Żegnaj słodkie życie. 

Żegnaj słodkie życie 
Żegnaj piękny świecie 
Wyznam co lubiłem 
Nim mnie zabijecie. 
Proste przyjemności 
Codzienne radości. 

Nie wstawanie, długie spanie 
Popijanie, w karty granie 
Zagryzanie, przekąszanie 
Oraz czkanie i chrapanie 
($cian w pałacu podpieranie 
i nałogom uleganie) . 

Zegnaj słodkie życie, 
Żegnaj piękny świecie 
Wyznam co lubiłem 
Nim mnie zabijecie. 
Proste przyjemności 
Codzienne radości. 

Rąk nie mycie, żarcie , tycie 
Próżnowanie, much łapanie 
Palcem w bucie wywijanie 
Tych paznokci obgryzanie 
(oraz ćpanie i mlaskanie 
i wszystkiego olewanie). 

Żegnaj słodkie życie 
Żegnaj piękny świecie 
Wyznam co lubiłem 
Nim mnie zabijecie. 
Proste przyjemności 
codzienne radości . 

B"lbo p rowadzotl)' przez grenadierów na egzekmję. 

W rozwoju angielskiej baśni literackiej baśń wiktoriańska stanowi faz~ 
przejściową pomiędzy baśnią folklorystyczną a późniejszymi wybitnymi 
kreacjami baśniowym i Wilde'a, Kiplinga i Barriego. ( ... )Baśń magiczna 
(Miirchen) stanowi w europejskim kręgu kulturowym główny i najbardziej 
rozpowszechniony typ baśni folklorystycznej. 

( .. . )Przykłady kształtowania świata fikcji literackiej według folklortystycz
nego Miirchen stanowią między innymi następujące baśnie wiktoriańskie: 
„The King of the Golden River" J . Ruskina, „ The Rose and the Ring'" W.M . 
Thackeray'a oraz „ Granny"s Wonderful Chair'" F. Browne. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż najbardziej charakterystycznymi 
cechami Miirchen (występującymi w największej ilości jego literackich eg
zemplarzy) jest przebieg fabularny od szkodzenia do zwycięstwa i szczęśli
wego zakończenia oraz element magiczny (postać czarodziejska, motyw 
magii i zaklęcia) . 

( ... )Natomiast wśród elementów poetyki Miirchen, użytych obficie w 
„The Rose and the Ring" W.M. Thackeray'a rolę zdecydowanej dominanty 
uzyskuje baśniowe prawo hiperbolizacji. Przejawia się ono zarówno w dzia
łaniach postaci (Bulbo kładzie trupem 1 O tys. olbrzymów; Lulejka kocha się 
bez pamięci w księżniczce Angelice itd.), jak i przede wszystkim w ich cha
rakterystyce opartej na ostro zarysowanych kontrastach-niezwykła pię 
kność księżniczki Angeliki; nadzwyczajna dobroć biednej Różyczki; wspa 
niałe stroje pięknej księżniczki wobec łachmanów przysłowiowego baśnio 
wego kopciuszka, jakim jest Różyczka; niesłychane bogactwo królewskiego 
pałacu wobec ciemnoty i biedy ludu; generalnie schematyczna i jednoz
naczna charakterystyka postaci sugerowana ich imionami (Seriozo, Waloro
zo, Bombastino, Mrukiozo itp.). 

(.„)Akcja „The Rose and the Ring" zawiera typowy dla Miirchen sche
mat fabularny, połączony z działaniem baśniowego prawa wyrównującej 
sprawiedliwości; szlachetny i dzielny Lulejka zwycięża (walka i zwycięstwo 
dobrego bohatera nad złym antagonistą); zły Gburian zamieniony zostaje w 
kołatkę do drzwi; dumni i próżni Angelika i Bulbo oraz obaj źli królowie zo
stają ukarani (ukaranie złych bohaterów oraz antaoonistów bohatera). 

Nos na kwintę, mina struta-oto kara i pokuta. 
Walorozo XXI V i Padella I w Zakonie Braci Biczowników. 



Przebiegiem akcji „ The Rose and the Ring" rządzi magiczna przyczyno
wość wprowadzona przez postać czarodziejskiej wróżki (magiczny pomoc
nik) . W opowiadaniu występują również charakterystyczne dla Miirchen 
przedmioty wyposażone w moc czarodziejską (środki magiczne) : zaczaro 
wana torebka, czarodziejska róża i pierścień . Dodajmy jeszcze, że opowia
danie zawiera delikatną stylizację narracji na folklorystyczną gawędę 
(wyeksponowanie sytuacji narracyjnej ; bezpośredni zwrot narratora do ad
resata) , i że akcja jego umieszczona jest w miejscu i czasie przypominają
cym baśniowe „nigdy i nigdzie" (sugerują to quasi-realne nazwy krain
Krymtataria Rimbombamento, Paflagonia oraz stwierdzenie narratora, że ak
cja opowiadania miała miejsce przez 10-20 tys. lat). 

Humor w „ The Rose and the Ring" związany jest z czarodziejskimi 
przedmiotami (róża i pierścień), które mają moc upiększania ich właścicieli 
(ważność obu tych motywów w całym opowiadaniu podkreśla jego tytuł) . 
Humor występuje dzięki zestawieniu normalnych właściwości magicznych 
tych przedmiotów z niecodziennymi i nieoczekiwanymi sytuacjami , w któ
rych to działanie następuje-takie bowem są zaloty Lulejki do mającej cu 
downy pierścień, szkaradnej ochmistrzyni Gburii- Furii i zakochanie się obu 
królów (Waloroza i Padelli) w mającej potem ów pierścień Różyczce, do 
której wzdycha też zresztą z miłości stary puchacz i kot małżonki więzien
nego dozorcy. („. ) 

Humorystycznej transformacji ulegają też w „The Rose and the Ring" 
charakterystyczne dla baśni motywy krzywdy bohatera oraz działania praw 
wyrównującej sprawiedliwości. Oto bowiem narrator humorystycznie przed 
stawia krzywdę wyrządzoną księciu Lulejce, wielokrotnie powtarzając w 
tekście opowiadania, iż minister Mrukiozo skradł mu: 

„(„ .)Dwieście siedemnaście tysięcy milionów dziewięćset siedemdzie
siąt osiemkroć sto tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć dukatów i 
trzynaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy" -

humorystycznie funkcjonuje zestawienie dokładnego, co do grosza wyli
czenia tej sumy z jej ogromem. Element humoru wprowadza też Czarna 
Wróżka, która posługując się środkiem magicznym i działając w myśl prawa 
wyrównującej sprawiedliwości baśniowej, zamienia dumnego lokaja Gbu 
riana w rączkę od dzwonka. A oto jak relacjonuje jego dalsze losy: 

„Człowiek o sercu zimnym jak żelazo-zamienił się w żelazną rączkę od 
dzwonka i dzwonil-dzwonił-dzwonil„. zębami z zimna. (. . .)w czasie 
długich, zimowych nocy sople lodu zwisały z jego żelaznego, potężne
go nosa. A gdy przyszło lato i gorące, upalne dni - wielki, wspaniały 
nos rozgrzewał się pod żarem słońca i piekl okropnie. (.„)Innym razem 
zajęła się nową rączką od dzwonka posługaczka pałacowa. Przyszła i 
szorowała nos Gburiana piaskiem i popiołem długo, długo, póki nie za
czął pięknie się świecić i błyszczeć w promieniach słońca („.). Raz 
znowu podochoceni przechodnie zapragnęli zemścić się na nieznośnej 
głowie, która na nich wybałusza/a szkaradne ślepia i pokiereszowali łeb 
Gburiana porządnie scyzorykami i laskami. Wreszcie księżna kazała 
pewnego razu cale drzwi orzem;i/ować." 
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Ghuriano choć się k rz tusi , choć się jąle.a-w rączkę z mienia się od dz 11Jon!e.a . 

(. „ ) Element humoru zawiera również dokonana przez narratora prezenta
cja głównych bohaterów „ The Rose and the Ring ", którymi jak na baśń 
przystało. są królowie, księżniczki i książęta. stanowiący uosobienie wszel
kich możliwych cnót. Charakterystyka ta opiera się na wyolbrzymieniu zalet 
postaci, co nie jest spotykane w tej skali w baśni folklorystycznej . Oto dla 
przykładu autor przedstawia zalety księcia Bulbo: 

„ Wlada (Bulbo) wszystkimi językami świata, śpiewa bosko, gra na 
wszystkich instrumentach i komponuje opery. Ostatni jego utwór był 
grany tysiąc razy w królewskim nadwornym teatrze, a atrakcją najwięk
szą sztuki był balet, w którym autor produkował się osobiście." 

(.„)A oto inny przykład - waleczność króla Walorozo była tak wielka i 
powszechnie znana, iż : 

„ W każdym mieście wzniesiono z najwyższego rozkazu na jego cześć 
bodaj jeden pomnik; portret jego ozdabiał wszystkie wystawy składów 
papieru. Dawano królowi przydomki: Walorozo Chrobry, Walorozo 
Wielki, Walorozo Niezwyciężony ". 

(. „ )Jednakże równocześnie tenże sam narrator rysuje w „ The Rose and 
the Ring " całkowicie odmienne od opisanych portrety tych postaci : ów 
dzielny Bulbo, przewróciwszy się z krzesła tronowego ryczy jak bezradne 
niemowlę; król Walorozo przegrał w swoim życiu wszystkie wojny, zaś jako 
władca odznaczał się nadzwyczajnym wprost obżarstwem; dzielnie mu w 
tym sekundował cały dwór królewski ( „. ) Połączenie w tej samej charakte
rystyce peanów na cześć dzielności i wspaniałości bohaterów z ukazaniem 
ich faktycznego tchórzostwa, obżarstwa czy też lenistwa wyzwala efekt 
śmieszności polegający, jak wiemy, na niewspółmiernym i nieoczekiwanym 
zestawieniu niepasujących do siebie zjawisk (aspektów charakterystyki po
staci, postępowania bohatera i sytuacji, w jakiej się znalazł. itp.). 

(„.)Należałoby dodać, iż heroikomiczny sposób charakterystyki obejmuje 
nie tylko głównych bohaterów, lecz również i drugorzędne postacie „ The 
Rose and the Ring ''. Oto wszystkie znane ze swej szlachetności . dzielności i 
wierności królowi rody państwa Krymtatarii noszą imiona o skojarzeniach 
ogrodniczych - Szparagino, Pomidorini, Buraczelli, Kalrepi, Kapustiani i 
wreszcie sam ród królewski - Kalafiore. Najwyższym natomiast uhonoro
waniem męstwa i dzielności jest w obu tych państwach nadanie orderu 
Brylantowej Dyni lub Złotego Ogórka. Wydaje się, iż dokonana dzięki tym 
imionom i motywom lokalizacja świata przedstawionego „The Rose and the 
Ring" w ogrodzie warzywnym, w zestawieniu z sugesti ą heroizmu, bogac-, 
twa, wspaniałości i godności jego mieszkańców, daje efekt heroikomiczny. 
Heroikomika jest w tym opowiadaniu ściśle związana z pompatycznością 
stylu narratorskiej relacji . 

(„.)Wszechwładnie panująca w „The Rose and the Ring" zasada hiper
bolicznej prezentacji świata fikcyjnego nadaje postaciom tego opowiadania 
rysy karykaturalne . Taki bowiem charakter uzyskuje brzydota Angeliki po 
pozbyciu się przez nią magicznego pierścien i a (jest ona zezowata. ruda, os 
powata, utyka na lewą nogę, ma jedno ramię wyższe od drugiego i trzy 
wstawione zęby) oraz Bulby po zgubieniu magicznej róży . ( „ .)Dodajmy, iż 
hiperbolizację tę podkreślają ilustracje, które wyolbrzymiają brzydotę posta
ci. Niczym wreszcie innym jak tendencją do przerysowania i karykaturaliza
cji charakterystyki postaci należałoby tłumaczyć nadawanie im tak jednoz
nacznie brzmiących imion, jak: minister- Mrukiozo, król-Walorozo. króle
wicz- Bulbo, poeta-Bombastini, zmarły król Seriozo, ochmistrzyni-Gbu
ria-Furia, lokaj-Gburian, kucharz-Rondelino, fechmistrz-Zerwiłebski , le 
karz-Pigulini , szambelan-Safandullo, doktor-Incognito oraz rektor 
Omniscino. 

Opisaliśmy powyżej zjawisko humorystycznej transformacji typowych dla 
baśni motywów (element magiczny, wyrównująca sprawiedliwość, krąg 
królewskich postaci) . Stwierdziliśmy też, iż humor w „The Rose and the 
Ring" jest efektem współdziałania dwóch czynników: nieoczekiwanego i 
niewspółmiernego zestawienia motywów i sytuacji oraz hiperbolicznego 
sposobu ich odnarratorskiej charakterystyki. Wskazaliśmy także, iż hiperbo
liczna prezentacja świata fikcyjnego prowadzi do nadania mu rysów karyka
turalnych i heroikomicznych. W związku z opisanymi zjawiskami nasuwa się 
wniosek, że w tekście „ The Rose and the Ring" Thackeray'a doszło do 
przedstawienia konwencji baśniowych w krzywym zwierciadle komizmu i 
karykatury, dzięki czemu utwór ten można określić mianem baśni łiumory
styczno- parodystycznej . 

„Angielska baśń literacka epoki wiktoriańskiej. 

W. li.rajka PWN 1 l:l81 



Rym do Rózia ... 

Rym do Rózia będzie . buzia 
albo lepiej piękna nózia. 
Piękna buzia oraz nózia 
To pasuje mi do Rózia. 

Ja kocham Rózię. cudną słodką buzię 
Kocham nad życie jej prześliczną nózię . 
Gdy widzę Rózię, jej prześliczną buzię 
To wtedy śpiewam. kocham Rózi zgrabne nózie. 

....... 
u 
ttS ... Rym do Rózia będzie nózia 

albo lepiej piękna buzia. 
Rózia, buzia oraz nózia 
Nie pasuje mi do huzia. 

c:: 
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Jak kocham Rózię, cudną słodką buzi'ę 
Wielbię nad życie Rózi piękną nózię 
Gdy widzę Rózię, słodką . piękną buz· 
To wtedy śpiewam, kocham Rózi sł dką nózię . 

Rym do Rózia . . ..... . .. . itd . 

Mistrz Lorenzo Gwazdrani, nadwonry malarz i Angelika. 
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