ANDRZEJ MALESZKA - dramaturg,
reżyser telewizyjny i teatralny mieszkają
cy w Poznaniu. Studiował teatrologię na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznani u. Jednocześnie był reżyserem
w Studenckim Teatrze "Nurt".
Interesował się pracą
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z dziećmi. Organizował spotkania psychoterapeutyczne
i psychodramy dla dzieci. Podjął pracę
w redakcji tedtru Ośrodka TV w Poznaniu. Wyreżyserował ponad 30 widowisk
telewizyjnych dla dzieci według :włas
nych scenariuszy.
Jako dramaturg i reżyser teatralny zadebiutował w 1986 r. W Teatrze Nowym
w Poznaniu, 18. V 1986 odbyła się prapremiera jego Wielkołudów, w jego reży
serii, w scen'Jgrafii Marka Sobocińskiego
i z muzyką Krzesimira Dębskiego.
Jest autorem także takich sztuk jak Mecłumiczna Magdnlena (1987), Burza w te-

atrze Gogo (1988) i Maszyna zmian (1990).

Spektakl sponsorowany przez
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Drodzy Widzowie !
W programie przytaczamy drobne fragmenty trzech opowieści. Jak myślicie, co je łączy z oglądaną przez Was sztuką
«Wielkoludy» ?
Przypomnijcie sobie tytuły innych baśni, legend czy opowiadań, w których występują bardzo wielkie lub bardzo małe
postacie.
(... )Płynęli śmy dalej ze smutkiem w sercu, aż przybyliśmy do
ziemi dzik.ich, nie znających prawa Kiklopów (... )Tam żył mąż
potworny (... ) Z nikim się nie stykał, zamknięty w swoim bezprawiu. Był to zdumiewający potwór. (... ) Rozpaliliśmy ogień
po~!aH~my bogom dym ofiarny, a sami nabrawszy serów jedliśmy i siedząc w pieczarze czekali aż przyszedł z pastwiska. Niósł
ogromny stos suchych drzew, by miał na czym zagotować wieczerzę, rzucił go na ziemię z łoskotem, a my w strachu zaszyliśmy
się w sam kąt pieczary. Do przestronnej jaskini wpuścił tłuste
samice, które miał doić(... ) Z wysoka zdjął ogromny głaz i założył
u wejrścia: dwadzieścia dwa żacne wozy nie ruszyłyby go
z ziemi (... )
Wyciągnąwszy ręce

i porwawszy dwóch na raz rąbnął nimi
o ziemię, jakby to były szczenięta i mózgi wypłynęły i rozlały się
po ziemi. Rwąc ich na kawałki przyrządził sobie wieczerz~ i żarł
jak lew z gór, nic nie.zostawił - ani wnętrzności, ani mięsa, ani
kości wypełnionych szpikiem (... ) Kiklop, gdy napełnił swój
ogromny brzuch ludzkim mięsem i nie mieszanym mlekiem, roz"."
ciągnął się w pieczarze pośród swoich baranów. (... )
Homer, Odyseja .
Przekł. Jan Parandowski
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EWA KURCZYNA

Ale to poczytywałem za najmniejsze moje nieszczęście, uważałem bowiem, że ludzie tym są dziksi i okrutniejsi, im większe
go są wzrostu. Czegóż oczekiwać mogłem, jeżeli nie tego, że stanę
się zakąską pierwszego z wielkoludów, który mnie złapie? Filozofowie mają przyczynę mówić, iż wielkość i miłość jest tylko w po. równaniu. Być może, że Lillipucjanie znajdą naród daleko od
siebie drobniejszy niżeli oni w porównaniu ze mną, i kto wie,
czy kn ród wielkoludów nie byłby Lilliputem w porównaniu z jakim ś innym, któregośmy jeszcze nie odkryli.
Tym myślom mimo największą trwogę się oddając, ledwom nie
zginął, bo jeden z żeńców przybliżył się o pięć prętów do bruzdy,
w której leżałem. Zląkłem się, żeby postąpiwszy raz jeszcze nie
rozdeptał mnie nogą albo sierpem na dwoje nie przeciął, przeto
widząc, że podnosi nogę, zacząłem żałośnie krzyczeć, ile mi tylko
w strachu sił stawało. Natychmiast się wielkolud zatrzymał i obejrzawszy się pilnie około siebie, a polem w górę i na dół, na koniec.
mnie postrzegł.
Przypatrywał mi się niejaki czas z ostrożnością człowieka, który próbuje podnieść małe niebezpieczne zwierzątko, tak żeby go
nie ukąsiło albo nie zadrapało i jak ja sam czasem czyniłem łapiąc
w Anglii łasicę. Nareszcie ośmieliwszy się ujął mnie w pasie
kciukiem i palcem wskazującym i podniósł na półtora pręta od
oczu, aby się lepiej kształtowi mojemu przypatrzyć.
Jonatan Swift, Podróże Guliwera.
Przekład anonima z roku 1784.

Alicja otworzyła drzwiczki i zobaczyła, że za nimi jest korytarzyk, mało co większy od szczurzej nory: uklękła i spojrzawszy
w głąb korytarza ujrzała najpiękniejszy ogród, jaki można sobie
wymarzyć. Ach, jak zach ciało jej się wydostać z tej mrocznej sali

(... )tylko, że nie mogła nawet głowy przecisnąć: "a gdyby nawet
głowa mi przeszła - pomyślała biedna Alicja - to nie byłoby

z niej pożytku bez ramion. Ach, żebym się tak mogła złożyć jak
teleskop! Chyba mogłabym, żebym tylko wiedziała, jak zacząć.n
(... ) znalazła na stoliku buteleczkę(... ) do której szyjki przywią
zana była etykietka z napisem "Wypij mniein. (... )więc niebawem
się z tym uporała. "Co za dzikie uczucie!" - rzekła Alicja - "Chy-

ba się składam jak teleskop!"
I rzeczywiście: już miała tylko dziesięć cali wzrostu i twarz
jej się rozpromieniła na myśl, że teraz już się przedostanie przez
małe drzwiczki do tego cudownego ogrodu. Ale najpierw odczekała jeszcze kilka minut, żeby jeszcze raz sprawdzić, czy nie
będzie się dalej zmniejszać. Bo widzisz, mogłoby doj~ do tego
11

- rzekła do siebie Alicja ~ że w ogóle się skończę, jak wypalona
świeca" (... ) niestety biedna Alicja! kiedy była już u drzwi, okazało się, że go ani rusz nie może dosięgnąć.

Lewis Caroll, Przygody Alicji w Krainie
Robert Stiller.

Przekł.

Czarow.

I

W REPERTUARZE
DUżASCENA

SCENA NA PARTERZE
B. Schaeffer
KWARTET
(prem. 13.X.1991)

W. Szekspir
KOMEDIA OMYŁEK
(prem. 19.V.1991)
akustyk

MAŁA SCENA
D. Lane, B. Brecht
HAPPY END
(prem. 9.V.1991)

JAROSŁAW

PIECHOWIAK

W PRZYGOTOWANIU

J. Grządzielski

wszyscy ŚWIĘCI
I

operator światła

M. O' MalleY,
JEŚLI JESTE~ KATOLIKIEM
(prem. 18.X.1991)

KAZIMIERZ
MAROSZ

Kierownik techniczny
Główny mechanik
Kierownik Biura Obsługi Widz.ów Koordynator artystyczny
-

brygadier sceny

KRZVSZTOF
MARZEC

PRACOWNIE TECHNICZNE
Krawiecka
Stolarska
Malarska
Oświetleniowa

'

Akustyczna
Tapicerska
Perukarska
Modelatorska
Szewska
Ślusarska
Rekwizytor

Andrz.ej Dąbrowski
Ireneusz Podhalański
Iwona Czerwieńska-Cabaj
Joanna Heska-Ochy

KIEROWNICY
-Teresa Kawa, Kazimierz Birecki
- Joachim Wystup
- Bernard Kołodziejczyk
- ~rz Cwalina
- J
w Piechowiak
- Joachim Bryla
- Paweł Stelmach
- Józef Mazur
- Gerard Mróz
- Zbigniew Rudawy
- Krystyna Marosz
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Projekt plastyczny programu: LESZEK OŁDAK
I

Biuro Obsługi Widz.ów, plac Teatralny 12, tel. 359-41,
zbiorowe zamówienia na bilety.
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