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William Makepeace Thackeray

Od

Reżysera

(1811-1863)

Jeden z najwybitniejszych pnedstawicieli realizmu krytycznego w literatune ilngielskiej XIX wieku.
W młodości studiował prawo, malarstwo, podróżował
po Europie. Zaczął pisać w wieku 40 lat. Początkowo
publikował w różnych czasopismach opowiadania
humorystyczne, parodie i groteski. W formie szkiców
satyrycznych ogłaszanych w piśmie „Punch" ukazała się
też „ Księga Snobów".
Najwybitniejszą powieścią

wisko

próżności", ukazujące

Thackeray' a jest „Targoobraz Anglii po wojnach

napoleońskich. Sporą popularnością cieszą się również
powieści

„Historia Henryka Esmonda", „Dzieje Pendennisa" i „Rodzina Newcome' ów" (zawierające elementy autobiograficzne).
Dzieła

Thackeray'a cherakteryzują się znakomitym stylem, połączonym z dużą wrażliwością uczuciową.
Światową sławę zdobyła baśń dla dzieci i dorosłych
„Pierścień

i

Róża" (1855)

z rysunkami samego autora.
Jest to opowieść o zaczarowanym pierścieniu i róży,
które swych kolejnych posiadaczy czynią pięknymi
i godnymi miłości.

W programie zamieszczono rysunki autora sztuki
Williama Makepeace Thackeray' a.
4

Kochane dzieci, muszę się Wam przyznać, że kiedyś
dawno, dawno temu bardzo bnydko się zachowałem i do dzisiaj żałuję tego postępku .
Opowiem Wam o tym.
W Ameryce jest taki zwyczaj, że na Christmas, czyli
na nasze Boże Narodzenie, dzieci przygotowują w
szkołach, klubach i domach przedstawienia teatralne.
Jedno z nich widziałem w dalekiej Kalifornii, gdzie
słońce, brak śniegu i wspaniała zieleń dnew w niczym
nie pnypominają polskiej Ciwiazdki.
Było to przedstawienie „ Pierścienia i Róży" według baś
ni angielskiego pisana W. M. Thackeray' a.
To pnedstawienie spodobało mi się tak bardzo, że natychmiast pneczytałem tekst sztuki„ . i już nigdy poży
czonego egzemplarza nie oddałem . Wspominając to,
do tej pory się rumienię.
Razem z Andnejem Konyńskim, który napisał muzykę do „Pana Kleksa" i do wielu, wielu innych filmów
postanowiliśmy i my pnygotować naszą wersję znanej
opowieści o „Pierścieniu i Róży" - najpierw dla kina
i telewizji, a teraz dla Was.
A ponieważ necz dzieje się w teatne, to i nasza historia - Różyczki, Lulejki, Bulby, Angeliki, królów i ksią
żąt - będzie trochę inna .
Tak samo czarodziejskie i tajemnicze pozostaną jedynie
Pierścień i Róża, bo jak mówi Czarna Wróżka, jeżeli
ktoś kocha, nie tneba mu czarów i zaklęć. Ten kogo kochamy prawdziwie jest dla nas najpiękniejszy i najlepszy
- bo miłość czyni cuda. Jest najpotężniejszą wróżką.

Jerzy C,ruza
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Treść

Akt li

musicalu

Aktl
Król Paflagonii, Walorozo XXI\/, otrzymuje list od
króla Krymtatarii, Padelli I, zapowiadający przyjazd
jego syna, księcia Bulby. Bulbo przyjeżdża aby pomać
królewnę Andgelikę.

Do pałacu króla Walorozo przychodzi Czarna Wróżka,
która pragnie uczestniczyć w weselu Bulby i Angeliki.
Nie zostaje jednak wpuszczona przez odźwiernego
(iburiana, którego z.a 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 dawna, służą
ca Rózia. Ona też mówi Lulejce o przyjeździe Bulby.
Zazdrosny, zakochany w królewnie Lulejka kłóci się z
Angeliką, która zrywa ich zaręczyny. Angelika wyrzuca pierścionek, który dostała od Lulejki i w tej samej
chwili traci jego miłość.
Pierścionek

majduje

wszechwładna

ochmistnyni dwo-

ru, hrabina (iburia-Furia. Wkłada go na palec i zamie-

nia

się

w

młodą damę.

Czarna Wróżka daje księciu Bulbie zaczarowaną różę,
której zdobędzie on uczucie Angeliki.
Lulejka, oczarowany nagłą urodą (iburii-Furii wyznaje
jej miłość. Hrabina, korzystając z okazji, wyłudza od
niego podstępem przyrzeczenie małżeństwa i zadowolona, że jej plan się powiódł, oddaje pierścionek Rózi.

'<ról Walorozo rozkazuje ściąć głowę Lulejce aby poz·ć się rywala. Kapitan Zerwiłebski, przekonany, że
izi o Bulbę, prowadzi księcia na plac egzekucji, skąd
ltniej chwili ratuje go Angelika. Bulbo ofiarowu>ę.

cieka. Spotyka Czarną Wróżkę, która nama'lauki i walki o odzyskanie królestwa. Lulej1 naukę.

·a do Krymtatarii gdzie zostaje rozpoznaa Różyczka, następczyni tronu opano, przez Padellę. Różyczka zbiera wojs1lić uzurpatora, ale zdradzona przez
'. któremu odmówiła swej ręki,
'i. Padella skazuje ją na śmierć.
·kończeniu studiów, przy po·rnych wojsk zrzuca z tronu
·Iem Paflagonii.
ukochanej Różyczki proksięcia Bulbę. Padella
' prowadzą Bulbę na
;ę uratowana przez
1 zostaje wstrzy1ierścionek Bulw tym czasie
~ ale zostają

v władzy.

dzięki

0

rzeszka~ z nią.
· nicę.

1ak
"a

Vrokowi Rózi ulegają Bulbo, Lulejka i król Walorozo.
Królowa, Angelika i (iburia-Fuńa, zazdrosne o Rózię,
wypędzają biedną dziewczynę z pałacu.

6
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~ról

Walorozo rozkazuje ściąć głowę Lulejce aby poz·ć się rywala. Kapitan Zerwiłebski, przekonany, że
i:zi o Bulbę, prowadzi księcia na plac egzekucji, skąd
1tniej chwili ratuje go Angelika. Bulbo ofiarowu-

Król Paflagonii, Walorozo XXIV, otnymuje li
króla Krymtatańi, Padelłi I, zapowiadający p
jego syna, księcia Bulby. Bulbo przyjeżdża ab·

'ę.

cieka. Spotyka Czarną Wróżkę, która nama'lauki i walki o odzyskanie królestwa. Lulej-

królewnę Andgełikę.

Do pałacu króla Walorozo przychodzi Cza·
która pragnie uczestniczyć w weselu Buł'
Nie zostaje jednak wpuszczona pm'
Cjbuńana, którego za karę zamienia \\

1 naukę .

·a do Krymtatarii gdzie zostaje rozpoznaa Różyuka, następczyni tronu opano-

, przez Padellę . Różyuka zbiera wojs:ilić uzurpatora, ale zdradzona przez
', któremu odmówiła swej ręki,
'i. Padella skazuje ją na śmierć.
·kończeniu studiów, przy po,,, . 'mych wojsk znuca z tronu
'·1 · ,, .'Iem Panagonn.
..
,,,,„
.
,,
1
;fj~
., •„,
ukochanej Różyczki pro,· ' · i .
księcia Bulbę. Padella
' prowadzą Bulbę na
i ę uratowana pnez
:i zostaje wstrzy'ierścionek Bulw tym czasie
' ale zostają

W pałacu mieszka książę Lulejka, ·
rozo. Jest chory i opuszczony pn
je się nim jedynie, zakochana
ca Rózia. Ona też mówi L•
Zazdrosny, zakochany w J
Angeliką, która zrywa ir·
ca pierścionek, który eł
chwili traci jego miło:

~ ·:·,•\

Pierścionek

znajd•
ru, hrabina Cjb1
nia się w młor'
Czarna W
dzięki ktf
Lu lejka
jej m
ni er
Io

y władzy.
0

rzeszka~ z nią.
' nicę .

1ak
"a
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Król Paflagonii, Walorozo XXI\/, otrzymuje li
króla Krymtatarii, Padelłi I, zapowiadający p·
jego syna, księcia Bulby. Bulbo przyjeżdŻ<ł ab·
królewnę Andgelikę.

Do pałacu króla Walorozo pnychodzi Cza·
która pragnie uczestniczyć w weselu Bul'
Nie zostaje jednak wpuszczona przr
Cjburiana, którego za karę zamienia \\
W pałacu mieszka książę Lulejka,
rozo. Jest chory i opuszczony prz
je się nim jedynie, zakochana
ca Rózia. Ona też mówi L•
Zazdrosny, zakochany w J
Angeliką, która zrywa ir.
ca pierścionek, który cl
chwili traci jego miło1
Pierścionek majd•
ru, hrabina Cjb1
nia się w mło/

Czarna W
dzięki ktf
Lulejkc
jej w
nie'
le

'Wie[f(j 'l(anderz 'Baron 'Jifistrozo
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Akt li
Król Walorozo rozkazuje ściąć głowę Lulejce aby pozbyć się rywala. Kapitan Zerwiłebski, przekonany, że
chodzi o Bulbę, prowadzi księcia na plac egzekucji, skąd
w ostatniej chwili ratuje go Angelika. Bulbo ofiarowuje jej różę.
Lulejka ucieka. Spotyka Czarną Wróżkę, która namawia go do nauki i walki o odzyskanie królestwa. Lulejka rozpoczyna naukę.
Rózia przybywa do Krymtatarii gdzie zostaje rozpoznana jako królewna Różyczka, następczyni tronu opanowanego podstępnie przez Padellę. Różyczka zbiera wojsko i wyrusza aby obalić uzurpatora, ale zdradzona przez
Brodacza Pancernego, któremu odmówiła swej ręki,
dostaje się w ręce Padelli. Padella skazuje ją na śmierć.
Tymczasem Lulejka po ukończeniu studiów, przy pomocy Zerwiłebskiego i wiernych wojsk zrzuca z tronu
Walorozo. Lulejka zostaje królem Paflagonii.
Dowiedziawszy się o skazaniu ukochanej Różyczki pro·
ponuje Padelli jej wymianę na księcia Bulbę. Padella
odmawia. Żołnierze po raz drugi prowadzą Bulbę na
śmierć. W tym momencie zjawia się uratowana przez
Czarną Wróżkę Różyczka i egzekucja zostaje wstrzymana. Różyczka oddaje zaczarowany pierścionek Bulbie aby mógł odzyskać miłość Angeliki. W tym czasie
wojska Krymtatarii napadają na Paflagonię ale zostają
pobite, a uzurpator Padella zostaje pozbawiony władzy.
Lulejka i Różyczka przygotowują się do ślubu. Przeszkadza im Cjbuńa-Furia, żądając aby Lulejka ożenił się z nią.
Nieszczęśliwy Lulejka decyduje się spełnić obietnicę.
Do ślubu Lulejki z Cjburią-Furią nie dopuszcza jednak
Czarna Wróżka, która odczarowuje Cjburiana, męża
hrabiny.
Lulejka i Różyczka, bardzo szczęśliwi, biorą ślub.„
a potem żyją długo i szczęśliwie.
11

Who is Who?
prawowity wladca Panaeonii, którego niegodziwy
stryj pozbawił dziedzictwa. Lekkomy śl ny i dobroduszny, interesuje się tyl ko zabawami i polowaniem, ale zmienia się pod wplywem Czarnej Wróż
ki i milości do Rózi.

Lu lejka

Bulbo

krymtatarski, syn króla Padclli I. Troch ę za
gruby, za bardzo piegowaty i potulny. Ma zaczarowaną różę, dz ię ki której zdobędzi mil o~ć królew ny
Angeliki i podziw dworzan.

Rózia

slużąca

t,liP rlfa tla.f ti'rOŹeeie 1ra 1r1~ Jrill'!f"Owa6, eo tł/llM t,.t-

bok.ttAw,,.

ksi ążę

w palacu króla Walorozo. PięknJ i dobra.
a ją kochają wszyscy. Starne się to
przyczyną wielu klopotów, z których j ą m oż e wybawić jedynie szczę~liwy traf.
Kocha

Lulejkę,

Angelika

jedyna córkJ króla Waloro zo. W oczac h najbliż
szych uchodzila za najpiękniejszą, najl epszą i naj bardziej wyksztalcon ą pannę rana.~onii i s.is iednich
królestw. Jest to jednak zasłu gą zac za rowanego
p1erk icnia, a nic jej tJlcntów i pracowitości , których
nie ma zbył wiele.

Ciburia-Furia

hmbinJ, wszechwladna ochmistrzyni dworu. Brzydka i niemłoda , ale bardzo ambitnJ. Na dworze boją
się jej z powodu złe go chdrakteru i skłonn ości do intryg. Cjburia-FuriJ pragnie zostać królow~ .

Czarna

lijMt dl"Ma

io w!fdbl"ai1r1ó. ;orl;mv1'e, albo /11J/l"O.f1'6 o aatoraf!I .fwo1ei alabio"!l°i

Wróżka

żyje

na pograniczu królestwa Panagonii z KrymtJJest właściciclk.i ta1emniczej czarodziejskiej
różdżki. Lubiła dawa ć swym chrześniakom niezwykle prezenty. S,1 wśród nich zaczarowany pierścień i cudownJ róża , a także odrobina cierpienia.
tarią.

Walorozo XXIV

król Panagonii, który ukradl koronę swemu br.itankowi Lulejce. Lubi jeść, pić i ska zywać ludzi na
śmierć, myśląc, że jest to najlepszy sposób rządzenia
państwem.

Królowa

żo na Walorozo. Lubi plotki, modne stroje, pochlebstwa i grę w karty. Lubi także Lulejkę, ale nic na
tyle, by go obronić przed gniewem króla.

Padella I

okrutny król Krymtatarii, który pods t ę pnie usuną!
z tronu prawowitego władcę, ojca król ewny Różyczki.

Kapitan

Zerwiłebski

Mrukiozo

slużbista,

wierny żolnierz Panagonii.

szambelan króla Walorozo. Jego ulubione

zajęcie

to

kradzież pieni ędzy.

Ciburiano
Brodacz Pancerny

zło~liwy

i nieuprzejmy
(iburii-Furii.
Rroźny

odżwierny ił,a łacu. Mąż

'

i dumny rycerz krymtatarski. Vwielbia

się

żenić.
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Król- oświadczyny

Najpiękniejsza z pięknych
Nie myśl o młokosie,
Zostaw gołowąsa,
Myśl o przyszłym losie.
Spójrz łaskawym wzrokiem
Na monarchę swego Chociaż w średnim wieku
Jeszcze przystojnego

Zostanę królową

Zostanę królową, zostanę królową
Choć miałabym przebić

ten mur własną
Ten papier gwarancją jest mojej korony,
Lulejko mym mężem - trenujcie ukłony.

,
Ach, zaklinam, przestań
Wasza Wysokości,
(/dybyż to słyszała
Żona Wielmożności

'

głową.

W pas mi się kłaniać
I schodzić mi z drogi,
Codziennie mi dawać na obiad pierogi.
Robić co lubię,
Robić co każę,
Krawcy i szewcy,
Kupcy i piekarze.
A ja was będę reprezentować,
Otwierać, uświetniać, zaszczycać, przyjmować.

Zanim się obejny
z ciepłego łoża
Przez okno wychlupnie
W milczącą toń morza,
Tu przy moim boku
Zabłyśniesz jak gwiazda.
Pójdź w me ramiona,
A z Królową basta!

Witać i żegnać, nagradzać i karać .
A wy za to w zamian musicie się starać
Nie smucić królowej
Uśmiechać się stale
Będę wam urządzać
Bale-festiwale, bale-festiwale„.

Już

1

•

Zostanę królową, zostanę królową

'
I
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Choć miałabym przebić ten mur własną
Ten papier gwarancją jest mojej korony,
Lulejko mym mężem - trenujcie ukłony.

głową.
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(idzie są króla okulary

(idzie są króla okulary?
Czy w jadal ni, poczekalni!
Czy w piwnicy, czy w kaplicy?
Może w pralni, przechowalni,
M oże król je zgubi! w łóżku.
Sprawdź uy leżą pod poduszką.
Może wpa dły przy obiedzie
Do półmiska między śle dz ie.
Szuka j tu, szukaj tam,
Król nie może szukać sam.
Czy to dowcip, czy to czaryl
(idzie są króla okulary?
Czy w karecie, w toalecie ?
Może w jego gabinecie.
Przeszukaj ie przyodziewek
Wszystkich pałacowych dziewek.
Czuję, że je znów znajdzie
V tej„. jak jej tam„ . no wiecie.
To Elwira jaśnie panie,
Król z nią dzisiaj jadł śniadanie .
Szukaj tu, szukaj tam,
Król nie może szukać sarn.
Co tu błyszczy? N ie do wiary To królewskie okulary.
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Bulbo Aniołku,

rybko,

oświadczyny

Żołnierz posłusznym być musi

perełko,
'lSłusznym żołnierz być

Pączusiu, sałatko, bułeczko.

Qga wyszukać i zdusić.
~rże i gwiazdki nieważne,

Będę

Twoimi niewolnikiem,
Dam Ci ptasie mleczko.

są

Ależ książę,

Jam

tak nie

można.

„
Ależ książę,

nie wypada

Takie neczy

opowiadać.

czyny

odważne

Jeść zupę

służąca niezamożna.

I love you.

Chcę być Twoim

musi,

z menażki,
Choć zupa jest z kaszki,
Leżeć w namiocie
Lub czołgać się w błocie.
Pędzić na wroga,
Choć boli cię noga.
(idy chce ci się spać
Na warcie masz stać.

Bul-Bulkiem,

Ty będziesz moją Bulbiną.
Zrywam z Angeliną,
Słodka ma dziewczyno
Ależ książę„.

Aniele mój
Szkandelę nuć.
Weź

ze mną ślub.
Weż ze mną ślub.
Aniele mój
Rozłączy nas
Już tylko grób.
Już tylko grób.

"'·'

18

'Wtc[kj 5\iist:rz Orderu 'Bryfantowej 'I>tj11i, Wtdkj 1\,>Utżę
Jl.Kro6atonii, Xfira-'fara-:Nfurii i następca trotiu 1(rymtatarii'l([óuwic.z 13 u(6o
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Bulbo Aniołku,

rybko,

oświadczyny

Żołnierz posłusznym być musi

perełko,
1słusznym żołnierz być

Pączusiu, sałatko, bułeczko.

">ga wyszukać i zdusić.
-.zarże i gwiazdki nieważne,
są czyny odważne

Będę

Twoimi niewolnikiem,
Dam Ci ptasie mleczko.
Ależ książę,

Jam

służąca

tak ni'
niez;-

Jeść zupę

z menażki,
zupa jest z kaszki,
Leżeć w namiocie
Lub czołgać się w błocie.
Pędzić na wroga,
Choć boli cię noga.
(jdy chce ci się spać
Na warcie masz stać.

Choć

I love you.
Ależ ksią-

Takie rz
Chcę być

musi,

Twoim Bul-Bulkiem,

Ty będziesz moją Bulbiną.
Zrywam z Angeliną,
Słodka ma dziewczyno

'J(,5Utię
'

'Buf6o

CT>aron Safarufuffo

-, ...

'
Aniele mój
Szkandelę rzuć.
Weź

ze mną
Weź ze mną
Aniele mó'

śl

Rozłączy

Już
Już
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Bulbo Aniołku,

rybko,

oświadczyny

Żołnierz posłusznym być musi

perełko,
Posłusznym żołnierz być

Pączusiu, sałatko, bułeczko.

Wroga wyszukać i zdusić.
Twe szarże i gwiazdki nieważne,
Ważne są czyny odważne

Będę

Twoimj niewolnikiem,
Dam Ci ptasie mleczko.
Ależ książę,

Jam

służąca

tak ni·
niez;

Jeść zupę

z menażki,
Choć zupa jest z kaszki,
Leżeć w namiocie
Lub czołgać się w błocie.
Pędzić na wroga,
Choć boli cię noga.
Cjdy chce ci się spać
Na warcie masz stać.

I love you.
Ależ ksi<r'
Takie rz
Chcę być

musi,

Twoim Bul,Bulkiem,

Ty będziesz moją Bulbiną.
Zrywam z Angeliną,
Słodka ma dziewczyno

Bitwa

Aniele mój
Szkandelę rzuć.
Weź

ze mną
Weż ze mną
Aniele mó'

śl

Rozłączy

Już
Już

tylk
ty'

Naprzód wiarusy,
niech żyje król!
Nie są nam straszne
Rany i ból.
Precz stąd dzikusy,
Nikczemne plemię
Co napadacie
Na naszą tiemię
Rwij, bij, tnij,
Duś, gryź, rąb.

'Xjimendant - 'l(apita Zcrwi{e6skj i 'Walm-ozo X.XIV
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Oko za oko, ząb za ząb!
Szarp, drap, wal,
Łam, tłucz i pal.
Pięść na pięść, stal na stall

Spalić czarownicę

Inspicjent
HENRYK ZANDECKI

Spali ć cza rownicę,
Brać ją

na tortury,

Vtopić prze klętą,

Dobra ć si ę

Koordynacja pracy artystycmej
KRYSTYNA PILC

Dźwięk

do skóry

ANDRZEJ ZAQÓRSKI
WŁADYSŁAW WASILEWSKI

Ciebie tylko chcę
I królestwo twoj e
Chcecie mni e obrzydzić,
Ja się was nie boj ę .

Światło

ZBIQNIEW ALAMA
TOMASZ WAWER

Kierownik Sceny
QVRDEK

WŁADYSŁAW

Kierownik Pracowni Perukarskiej
TERESA QVRDEK
Pracownia Modelarska
JERZY ZALEWICZ
Opracowanie graficzne programu
ANDRZEJ LEWCZVK
Opracowanie komputerowe programu
SYLWIA MAŃKA
Kierownik Działu Organizacji Widowni
Promocji i Reklamy
EWA PIETRVSZKIEWICZ
tel. /fax 33-96-1 O

:A(ps na l(_wintę, minastrota - oto !(ara i pofQita
'WaLOrozo XX !'li i Palfdla I w Zal(smie 'Braci 'B iaownil(śiw
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Kasa biletowa czynna
od wtorku do soboty w godz 10-14 i 16-18
w poniedziałek w godz. 10-15
w niedzielę w godz. 15-18
oraz zawsze na godzinę przed przedstawieniem
tel. 33-68-80, 33-40-66
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Po prostu
MERCEDES I
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Nowa E-klasa
Kwiaciarnia „Sejmowa"
00-902 Warszawa
ul. Senacka 1
tel. 694-20-68

Warszawa ul .

Młynarska

27

I

tel. 632 39 72
-

/__

-

-

0 5-082 ZIELON K I (Gm . Sta r e Babic e ) ul. O s iedlowa 90
to l.lfa>< 0 (2) 722 92 89 ,
tel. komórkowy 0-90 226 OOO

,,SOhiesław

Z.asada Centrum" S.A.

Warszawa, ul. Omulewska 27

M ATERIAŁY

POLIGRAFICZNE

tel. 0-22161 o 90 20, fax 0-22'61 O 82 60
Warszawa, ul. Królewska 2
tel. 0-22/261 491, fax 0-221635 95 70

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA STAŁĄ WSPóŁPRACĘ

DRUKARNIA

ALPRINT

O1-366 Warszawa
ul. Oświatowa 16
tel. 665 26 15

