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Twórczość teatralna Grigorija Gorina zajmuje n·e współ
czesnej dramaturgii radzieckiej miejsce szczególne. W swoich zainte
resowaniach przeszłością, w ~zukaniu inspiracji w historii zdecydo
wanie odbiega od niezwykle popularnego dziś w Związku Radzieckim 
nurt u zainteresowań współczesnością, tą najbardziej dotykalną, co
dzienną, zwykłą. 

Urodził się w roku 1940, z wykształcenia jest lekarzem. W po
łowie lat sześćdziesiątych debiutował opowiadaniami i felietonami. 
\V roku 1966, wspólnie z A. Arkanowem opublikował sztukę 
„Swad'l>a na wsju Jewropu", graną u nas pod tytułem „Szklane 
wesele". W roku 1968 powstał „Bankiet'', a w 1972 - „Zapomnieć 
o Herostratesie". Sztuka ta obiegła ponad czterdzieści teatrów ra
dzieckich, tłumaczona była na język niemiecki, bułgarski, czeski 
i francuski. W Polsce również cieszyła się popularnością i znalazła 
się w repertuarze kilkunastu naszych teatrów. 

Utworem tym zapoczątkował Gorin cykl dramatów osadzonych 
w realiach historycznych. Z zainteresowań przeszłością powstała 
sceniczna opowieść o Dylu Sowizdrzale, „Fenomeny", „Prawdomów
ny kłamca", utwór oparty na biografii barona Miinchausena. 
Z fascynacji biografią Swifta i „Podróżami Gulliwera", które uzna
ne zostały za jeden z największych sukcesów wydawniczych wieku 
XVIII, a także za „najgenialniejszą i najzjadliwszą satyrę na okres 
Oświecenia i pierwotnej akumulacji w Anglii" powstał najno\vszy 
utwór Gorina, opatrzony tytułem oryginalnym „Dom, kotoryj postroił 
Jonathan Swift". 

Zarówno w tym utworze, jak i w poprzednich, historia stała się 
źródłem inspiracji, dostarczycielką wielkich indywidualności, ale 
autor ani na .chwilę nie zapomina o czasach sobie współczesnych. 
W jego utworach przeszłość miesza się z codziennością, realia z fan
tazją, a wszystko to dzieje się w scenicznej rzeczywistości, w której 
sytuuje Gorin swoich bohaterów. 

W podobnej konwencji utrzymana została opowieść o bohaterach 
„Domu, który zbudował Jonathan Swift", W owym świecie na 
wspólnych prawach egzystuje autor „Podró:iy Gulliwera", mieszkań
cy Dublina z roku 1745, dwie kobiety z którymi związany był 
Swift - Esther Johnson i Vanessa Vanhomrigh, a także mieszkańcy 
Krainy Liliputów i Olbrzym Gloom. 

W utworze Gorina ostatnie lata życia Swifta i jego opus magnum 
stają się bliskie oszalałej rzeczywistości końca XX wieku. 

Początkowo Gorin zamierzał napisać scenariusz do filmu telewi
zyjnego, ale z biegiem czasu tekst zaczął się przeradzać w utwór 
dramatyczny. Sztuka opublikowana została w kwietniu 1983 roku 
w miesięczniku „Tieatr". 
-Prapremierę „Domu, który zbudował Jonathan Swift" przygoto
wał Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, gdzie utwór opatrzony 
został tytułem oryginalnym. 
W realizacji katowckiej wykorzystana została inna, autoryzowana 
wersja tytułu - „Ostatnia podróż Jonathana Swifta". 

EM 

JONATHAN S\:VIFT 

Zawsze odnosiłem się z nienawiścią do narodów, zawodów, 
v:spólnot wszelkiego rodzaju i zawsze całą miłościq darzy
łem jednostki; nienawidzę tego stadnego życia w grupach 
adwokatów, lekarzy, żołnierzy, Anglików, Szkotów, Frnn
cuzów i wszystkich innych. A przede wszystkim nienawi
dzę i gardzę zwierzęciem, które się nazywa człowiekiem, 
aczkolwiek serdecznie ko2ham Jana, Piotra, Tomasza i wie
lu innych [ ... ] W tej intencji zbierałem mdteriały do stu·· 
dium, które miałoby wykazać, jak fałszywe jest określenie 
człowieka jako animal rationale, i stwierdzić, że jedynie 
słusznym określeniem jest definiowanie go jako animal ra
tionis ca pax". 

I JEGO DZIEŁO 

Jonahan Swift, pisarz angielski urodzony w 1667 roku w Dublinie, został 
wychowany i wykształcony w Irlandii. Spędził tam większość życia. 

W 1689-1694 i 1696-1699 przebywa! w Anglii jako sekretarz i domownik 
wpływowego polityka i pisarza sir Williama Temple'a; w jego domu 
poznał Esther Johnson, swą dozgonną wielbicielkę i powierniczkę, adre
sa tkę listów-wyznań „Journal to Stella" (wyd. 1766-1768). Przyjąwszy 

święcenia anglikańskie w 1694, daremnie starał się o probostwo w Anglii; 
od 1699 roku był proboszczem, później dziekanem ko.kio/a św. Patryka 
w Dublinie; do 1714 roku przebywał często w Londynie, czynny jako 
pisarz polityczny. Ostre, pełne gwaltownego szyderstwa pamflety i satyry 
ujmował niekiedy w formę alegoryczną (np. „The Tale of a Tub" i „The 
Battle of the Books"). Początkowo związany z wigami, przeszedł o.'<o!o 
roku 1710 na stronę torysów i stal się wyrazicielem ich poglądów, jako 
redaktor pisma„Examiner" ( 1710-1711). W 1713 roku był, obok Pope'a, 
J. Gaya, J. Arbuthnota i in. współzałożycielem towarzystwa literackiego 
zwanego Scriblerus Club, mającego na celu walkę z wszystkimi formami 
obskurantyzmu. W okresie londyńskim wyszło też spod pióra Swifta 
wiele wierszy i poematów. Po zwycięstwie wigów w 1714 r. przebywa! 
głównie w Irlandii, oddając swój talent publicystyczny, wiedzę i pasję sa
tyryka walce o prawo ludności irlandzkiej przeciw eksploatatorskiej po
lityce wigowskiego rządu R. Walpole'a. Zajmował się też pracą charyta
tywną. Pod koniec życia był obłąkany. Zmarł w Dublinie w 1745 ro.leu. 
Najwybitniejszym dziełem Swifta są „Podróże Gulliwera" ( 1726, wy danie 
polskie 1784, z przekładu francuskiego, wznowienie 1949), powieść, której 
warstwa przygodowo-fantastyczna, dzięki obrazowości i prostocie narracji, 
stanowi - w licznych adaptacjach - popularną lekturę młodzieży, a która 
w swej treści intelektualnej jest gorzką i okrutną satyrą, wyszydzającą 

aktualne stosunki społeczno-polityczne, a także ogólne cechy natury 
ludzkiej. 
Dzieło Swifta, prezentujące racjonalistyczne widzenie świata, jednocześnie 

przeciwstawia się filozoficznemu optymizmowi epoki Oświecenia, trak
tując parodystycznie zarówno idealizację życia w warunkach pierwotnych, 
jak prawidłowość rozwoju społecznego i osiągnięcia cywilizacji. 

[Przedruk z:J Jonathan Swift. Podróże Gulliwera , 
W-wa 1971. s. 350~151. 
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AMADEUSZ 
Reżyseria: Scenografia; 

BARBARA ZA W ADA 
Choreografia: 

JAN MACIEJOWSKI 
Opraco'\Vanie muzyczne: 

HENRYK KONWIŃSKI 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

CYD 
według „CYDA" P. CORNEILLE'A 

Scenografia: 
BARBARA ZA W ADA 
Konsullacj a ruch u: 

PIOTR HERTEL 

Reżyse ria: 
JAN MACIEJOWSKI 

Muzyka: 
HENRYK KONWIŃSKI 
Plastyka słowa: 

KRZYSZTOF ZGRAJA 
Układ walk: 

DANUTA MICHAŁOWSKA WALDEMAR WILHELM 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

NIEPODLEGŁOŚĆ TRÓJKĄTÓW 
Scenog rafia: 
ANDRZEJ S ADOWSK I 
Kostiumy: 

Reżyserla : 
J ERZY ZEGALSKI 

Muzyka: 
IRENA BIEGA'ŃSKA 
Choreografia: 

EUGENIUSZ KNAPIK 
Kierownictwo muzyczne: 

HENRYK KONWI&SKI HALINA KALINOWSKA 

SCENA KAMERALNA 

Scenografia: 
BARBARA ZA W ADA 
Choreografia: 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 

WYSZEDŁ Z DOMU 
Reżyseria: 

.TAN MACIEJOWSKI 
Muzyka: 

LESZEK CZARNOTA KRZYSZTOF ZGRAJA 

MÓW, ŻE KOCHASZ MNIE 
Aktorzy śpiewają stare p iosenki 

Scenografia: Reżyseria: 
JAN MACIEJOWSKI 

Choreografia: 
BARBARA ZA W ADA 
Opracowanie muzyczne: 
HALINA KALINOWSKA HENRYK KONWIŃSKI 

Scenografia: 

STANISŁAW GROCHOWIAK 

KRÓL IV 
BARBARA ZA W ADA 

Muzyka : 
JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ 

W PRZYGOTOWANIU 

Scenografia: 
WIESŁAW LANGE 

IRENEUSZ IREDYŃSKI 

KREACJA 

OpraCO\ViH1ie muz yczne : 
HALINA KALINOWSKA 

Reżyseria: 
EW A MARKOWSKA 

ncżys e r ia; 
MICHAŁ ROSIŃSKI 

Przedsprzedarz biletów na 15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa bile
towa Teatru (Katowice, Rynek 2). Ka•a biletowa czynna jest codziennie 
(oprócz ponziedziałków) w godzinach od 10.30 do 13.30 i od 15.30 do 18.00: 
w niełziele od 16.CO do !8.00 i dod•llkowo na godzinę przed przedstawieniem 
w przypadku rozpoczęcia przedstawienia przed godziną 16.UO. 

Redakcja: R e daktorzy t e chnicz ni: 
EWA MOROŃ STEFAN BARCZAK 

MICHAL GRĄGLEWSK! 
Skład programu wykonała Jinotyplstka W. Kuba cha. Strony do druku zmon
tował zecer J. Eiscrn1a nn. Druk \vykonali maszyni~ci typograficzni: J. Cha

browski i H. Picchulik. 
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Ze śmiałością i pesymirn1em, jak nikt przed nim w tyn1 
stopniu, zdemaskował i zdyskwalifikował Swift i naturę, 
i cywilizację. Podczas gdy kryt:vcy ludzkiej natury wierzyli 
w cywilizację, a krytycy ludzkiej cywilizacji ufali pier
wotnej naturze ludzkiej, on odvvażył się pokazać „praw
dziwe" oblicze obu. W ten sposób człowieczeństwo czło
wieka straciło wszelkie op:.:ircie, stało się wielkim ryzy
kiem czy może tylko wielkim gestem. tragicznym protes
tem ludzi przeciwko nim samym i przeciwko światu, który 
stworzyli. 

BOGDAN SUCHODOLSKI 

• 

Co sprawiło, że Swift spojrzał na ten świat inaczej, niż większość 
pisarzy jego epoki, przekonanych, iż zaczynaj<1 się wielkie czasy 
wspaniałego rozwoju ludzkości? Swift zajmował z pewnością po
zycję tradycjonalną i z tego punktu widzenia atakował całą nowo
czesność - rozwój państwa absolutystycznego, postęp nauki i ra
cjonalizmu, kształtowanie się gospodarki kapitalistycznej, politykę 
kolonizatorską, optymizm wiary w postęp. Ale gdyby tylko bro
nił przeszłości, byłby mało ciekawym i mało ważnym tradycjo
nalnym moralistą, obrońcą stosunków feudalnych, entuzjastą pa
triarchalizmu, zwolennikiem podporządkowania władzy świeckiej 
władzy kościelnej. Takich przeciwników nowoczesności było wów
czas wielu. Swift do nich nie należał. Jego tradycjonalna i irlan
dzka niechęć do tego, co niosły czasy nowe, przerastała w 
zjadliwą krytykę społecznej rzeczywistości epoki i panujących 
w niej prądów ideologicznych, w krytykę całego burżuazyjnego 
świata. [ ... ] 
Jej zadaniem było służenie sprawie wielkiej, chociaż zapewne 
skazanej na klęskę, sprawie obrony człowiecze1l.stwa człowieka 
przed jego naturą i przed jego cywilizacją. Człowiek bowiem, w 
najgłębszym przekonaniu Swifta, potrafił zaprzeczyć sobie sa
memu i światu przez siebie stworzonemu, zapragnąć przezwycię
żenia odczłowieczenia, którego od zarania wieków dokonywała 
sama natura i cywilizacja, chociaż nic nie mogło poręczyć racjo
nalności takich nadziei. [ ... ] 
Osamotniony w swych zapatrywaniach, pozostał na dobrowolnym 
wygnaniu, na irlandzkiej wyspie, tak bezwzględnie łupionej przez 
jego ojczyznę - aż do kresu swych dni i świadomości, które się 
wyczerpały, nim jeszcze śmierć uwolniła go od życia poświęco
nego walce w obronie straconych wówczas idei. 

BOGDAN SUCHODOLSKI 



EATR ŚLĄSKI 
MIENIA 

DYREKTOR 
I KIEROWNIK 

ARTYSTYCZN 

T. WYSPIAŃSKIEGO 
KATOWICACH 

JERZY ZEGALSKI 

ZASTĘPCA DYREKTOR 

KRYSTYNA: 
SZA RANIE 

REMIERA • ~„ W LISTOPADZIE 
985 ROKU 

' A DUŻEJ SCENIE; 
EZON TEATRALNY 
985i86 

KIEROWNICTWO 
LITERACKIJ'ł 

EWA MORO!li 
ANDRZEJ LINER'Jl 

GRIGORIJ GORIN 

OSTATNIA PODRÓŻ 
JONATHANA SWIFTA 
PRZEKŁAD: JANINA KARCZMAREWICZ-FEDOROWSKA 

OBSADA: 
Jonathan Swift - MARIAN SKORUPA 

Doktor Richard Sympson - JERZY KUCZERA 
• sther Johnson, pielęgniarka - ANNA WESOŁOWSKA-PIECHOCINSK 

Vanessa Vanhomrigh, pielęgniarka - MARIA STOKOWSKA
-MISIURKIEWICZ 

Patryk, kamerdyner - RYSZARD ZAORSKI 
Sędzia Biggs - JERZY GNIEWKOWSKI 

Gubernator Walp - BERNARD KRAWCZYK 
Biskup - ROMAN MICHALSKI _ 
Liliput I - JERZY KOZŁOWSKI 
Liliput II - WIESŁAW GRABEK 

Olbrzym Gloom - WIESŁAW KAŃTOCH 

Ktoś - EMIR BUCZACKI 
Laputanin - TOMASZ RADECKI 

Rudy Konstabl - WIESŁAW KUPCZAK 
Czarny Konstabl - JERZY GŁYBIN 

Błazen - ADAM BAUMANN 
Członek Rady I - EDWARD SKARGA 
Członek Rady II - JERZY KORCZ 

Uczony - JAN BóGDOŁ 
Szef Gabinetu - GRZEGORZ PRZYBYŁ 

Mieszczanie, Laputanie - ANNA GOŁĘBIOWSKA, TERESA KAŁUDA 
RYSTYNA MOLL, JOLANTA STRZELECKA, MIROSŁAWA KRAW 

C ZYK, ANDRZEJ DOPIERAŁA, ANDRZEJ KOWALCZYK, STANISŁAW 
PIOTROWSKI, EUGENIUSZ SZATKOWSKI 

SCENOGRAFIA: REŻYSERIA : 

BARBARA STOPKA BOGDAN TOSZA 

MUZYKA: 

ZBIGNIEW KARNECKI 

Asystent reżysera: RYSZARD ZAORSKI 

Inspicjent: ZDZISŁAW OGOS 

Kontrola tekstu : MIROSŁAWA KRAWCZYK 


