


porn Toi, Mai ie -Lothika 

~ltcialbyni 

6Jłani ofiowied:Jieć 
o nioiclt fiod1tó;jaclt 

do wielu 1tó;jnyclt J 

6a1td;Jo dalelciclt 

lc1t<ff"ów. 

Byłem kapitanem 
wielkiego żaglowca. który dzielnie trzymał się 

na tall, nawet w najstraszliwszym sztormie. 

Czasem jednak ŻyWi~ f okazywar się 
I 

OGROMNA FALA RZUCIŁA KIEDYS 

mój okręt 
. 

NA PRZYBRZEZNE SKAŁY 

TAJEMNICZEGO LADU. 
I 

NIE WIEM, 

CO STAŁO SIE , 
Z ZAŁOGĄ 

I NIE WIEM 
' 

ILE GODZIN LEZAŁEM 

NIEPRZYTOMNY, 
I 

CISNIĘTY . 
WIELKA SIŁA 

NA BRZEG ... 

. silniejszy. 
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ocknąłem ~ię , 
czuiqc *e dzieie się ze mna coś DzlWneGO 
Mo1e ręce. nogi i głowa były unieruchomione, ktos poprzywiazywał je 

tysiącami DICI do ziemi, a po moim kaftanie, 
po rami?nach i głowie poruszały się 
MALENKIE ISTOTKI 
Z wysiłkiem uniosłem trochę głowę i spojrzałem 
po sobie: ISTOTKI te miały kształty ludzkie, 
oglqdały MNIE z wielkim przeięciem, MIERZYŁY 
MNIE i bardzo podniecone dyskutowały 

ze SOBĄ. 

z czasem nauczyłem się ich języka 
i wtedy wiedziałem już że znajduję się W 

Cesarstwie LILIPUTÓW, 
A JEGO MIESZKANCY NAZYWAJA 

MNIE CZŁOWIEKIEM 

Spędziłem wśród LI u Purow wiele czasu, 
zaprzyjaźni/em się z wieloma z nich j 
s/UŻJ!łem ich cesarzow t 
A NAWET WYGRAŁEM WOJ Ę TOCZONĄ PRZEZ ·• 

I 

LILIPUTOW z CESARSTWEM BLEFUSKU 

' 



PO IELU 

do mojego~~ 

nikt nie chciał , 

wmoje opowieści 

I • 

KOLEJNA PODROZ ZAPROWADZIŁA MNIE DO INNEJ 

KRAINY. ZBUNTOWANA ZAŁOGA WYRZUCIŁA MNIE NA 

NIEZNANY LĄD. WSZYSTKO TAM BYŁO PRZERAZAJĄCO 

OGROMNE. TO. CO BRAŁEM ZA WIELKĄ TRZCINĘ, BYŁO 

I 



MIESZKAŃCY TEGO KRATU, ,~ 
LUDZIE OLBRZYMICH ROZMIARO, 
ODNIEŚLI SIĘ DO MNIE ŻYCZLIWIE. 
POZNAŁEM ICH JĘZYK, ICH OBYCZAJE : 

stałem się plubieńcem 

KROLO E 
' ALE BARDZO TĘSKNIŁEM DO KRAJU . 

raktowali mnie 
ł l • 

ZBUDOWANO MI DOMEK. 

/alcdta , 

a w podróż ZABIERANO 

• w specjalnym 

kufrze, 
był dla mnie 

bar zowygod 
mieszkan·em ... 



W CZASIE KTÓREJŚ Z KRÓLEWSKICH 
PODRÓŻY LEKKOMYŚLNY PAŹ, 
POSZUKUJĄC W GÓRACH JAJ PTASICH 

NIECHCACO 
'-

PODRAŻNI L e 

Olbrzymi ptak~~~'=~~ 
W KTÓRYM SIĘ ZNAJDOWAŁEM ' 
I UNIÓSŁ WYSOKO NAD MORZE • 

'• 

Uchwyt WYSUNĄŁ MU SIĘ Z DZIOBA 
I Z WIELKIEJ WYSOKOŚCI SPADŁEM 
DO WODY. WY't:_OWIŁA MNIE SZALUPA 
ANGIELSKIEGO STATKU. 

I znowu NIKT, ani załoga) ani 
kapitan, nie dawał wiary 
MOIM opowieściom. 

1; 
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IHAHAHONY BYŁY 



ICH KRAJ RZĄDZONY BYŁ PRZEZ TAKIE 

prawa, które 
pomagały żyć, 

' I 

' i: ' ' ~ .: I ' ' 

TO BYŁA MOJA OSTATNIA 
PODRÓŻ ... 
r;Jo:ila/'3,,,n uf1 r>wot':rn lc1tiffll „ 
ale lciedJf dolcuc:lą nu· ;jli 
lud:JieJ 'lciedy r>tf1 C:JlfJf1 clto1tll 
t. r>a»'toln11_ - ucielcawt do 
at'flnt~ ?d:Jie 1niea:llc'ffą wtoi 
fi'iawd:Jiwi fi!t:Jll/aciele : 

dobre i madre 
6 

• 
<fiu/iw ei 

opracowanie graficzne e.w. strebejko '83 © 



Bi.1ro Ob!llugi Widzów przyjmuje zamówi 
organizowanie urocz tych akademU codzł 
biletowa 44-32·'1& wewn. 19. 



TEATR WSPÓŁCZESNY - WROCŁAW 

, . 
PODROZE 

w/ g Jonathana Swifta 

adaptacic : 

inscenizac3a 

rcży t!ria 

scenografia 

muzyka 

teksty piosenek 

asystent reży·sera 

inspicjent 

sufler 

OBSADA: 
Guliv.-er 

Narrator 

Żona Guliwera 

Ihahahony: 

Kazimierz Braun 

Mieczysław Orski 

KAZI 'IIERZ BRAUN 

JERZY KRONHOLD 

EW A I WIESLA W STREBEJKO 

JA_ WALCZYŃSKI 

JERZY KRO HOLD 

ZENON MLODZIA1 OWSKI 

JERZY CHUDZYŃSKI 

TERESA PROSEK 

ANDRZEJ GALŁA 

ZENON MŁODZIANOWSKI 

KATARZYNA GŁADYSZEK 

ROBERT CZECHOWSKI 

JACEK MIKOŁAJCZYK 

KAZIMIERZ ZADROZl Y 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny KAZIMIERZ BRAUN 

Kierownik Literacki ANDRZEJ FALKIEWICZ 

Zastępcy dyrektora JANUSZ PŁAWINSKI 

JACEK WEKSLER 



Zonal'ian SWU T (1667-1745), pis3rz angiel"3'· i, wcdzon · i wyl:·ształcon) \V Dublinie, gdzie 

spGdził wtGkszą częsć 7.vcia. Był duchownym l· ściola amrJika>lskiego, przez wiele lat spra

wował funkcję probo<:zcza, a pói:niej dzic>kana ~ nt tlr ·1 św. Patryka w Dublinie. Pisał ostre 

pamflet" polityczn · i ·satyr·, chętnie posługując się for~1~ degorii. Redagował p:~mo „Exa

miner", bvl wsfółzałoz. cielem towarzystwa li. rackiego ScriblcJ:us Club, mającego v progra

mie walk z wszcl::<:i n obs!mrantyzmem. W o.:;tatnic'1 30 latach ż cia poświęcił swój talent 

publ~cvstyczny i pasj~ s8tyryka walce o prawa I ·landczvków prz "iw e,<„ploatators:.Cim rz~

rlom Londynu. Zaj111ownl si~ też działalności~ charyl t '\ ·ną. 

T~ jwybitniejszym, nie.5. 1i rLlnym dziełem Swifta są ,,PodrÓŻL' Guli'.vera w różne kraje 

dalekie'' (1726) powieść, .rtórcj \varstwa przygodowo-fantast czna, dzi 'd obrazowości i pro

stoc! . · nm-raCJl, stanowi - w licznych adaptacjach - popularną le!durę a~ieci i młodzieży, 

a któ_a w swyc·1 podstawowych założ<>niach 'ntel kt'Jalnvch jest o'-:rutną i gorzką !.:atyrą. 

wyszydza 1ącą ogólnL c c'1y natury ludzkiej i z;1;..n' Swifta~. farny życia spał ~cznego. Swift 

jest człowiekiem Oswi ·ceni a i jego powieść sttmov. swo.sty manifest racjonalistycz1wgo w i

dzenia świata, jest dziełPm Rozumu. Auto:- jednak nie podzi"la optym1zmu oświeceniowych 

filozo(óv.•, l tórz_y w powroci do natury widzieli powrót do naturalnego dobra i:5toty ludzkiej. 

Swift jest pesymistą. w widzeniu człowieka: cywilizacja i wszelkie instytucje życia społ czne

go są dla11 w najl p~zym razie kompromisem m:ędzy dobrem i zł m. stanowiącym niezmien-

1,e, cl mentarnc CPchy natury ludzkiej. J st to bajka okrutna, ale mądra r iczmiernie i c 'Ina; 

należy do rzędu arcydzieł lit ratury światow j. 

W Polsce znana jest od dawna, jej pierwszy, anonimowy przek!ad (za pośr2dnictw m tłu

maczenia francuski go) t::rnzał się w r. 1784. Była to j dnak przeróbka i właściwie cała na

sza znajomość z GuliwerE>m i jego przygodami oparta była na adaptacjach, prz znaconych dla 

mlodziezy Pełny przekład oryginału otrzymaliśmy dopiero w r. 1979, w świ tnym tłumacze 

niu Mac'.eja Słomczyńskiego. 

PRACOW IE TEATRU: 

Kierownicy pracowni. 

Kierownik techniczny 

Szer produkcji 

KrawieckieJ 

Stolar kiej 

Perukarskiej 

Pracownia modelarska 

Pracownia modelarska 

Pr;;ce szewskie 

Prace tapicerskie 

Kierownik sceny 

Gł. akustyk 

Swiatło 

R dakcja. programu: 

WOJCIECH KUPCZYNSKI 

BRONISLA W HOLAK 

1:ARIA CHUDECKA, STA ISŁAW STEPEK 

JÓZEF STEPEK 

BARB.\RA MA. KOWSKA 

:\1ARIAN KMIECIAK 

STANISŁAW ·wASLUCK 

FRANCISZEK MYSLI SKI 

BOGUSLA W URBA IIAK 

MARIAN WOLCZECKI 

MACIEJ PROSEK 

ZBIGNIEW SUS 

JAROSŁAW SZYMKIEWICZ 


