Pobróic Guliwera
scenariusz i reżyseria: Ondrej Spisak
scenografia: Frantisek Liptak
asystent scenografa: Aneta Tulisz-Skórzyńska
muzyka: Krzysztof Dzierma
W przedstawieniu wykorzystano frag menty „ Pod róży Guliw era" J. Sw ifta
w opracowaniu Jacka Bocheńskiego i Mariana Brandysa, Warszawa 1961.

Premiera: 13 wrześn ia 2009
„Vk ottcz\.fłcm swoie Po"róie i teraz ie przcpisuię;
SĄ

tam wspattiałc rzcCZ\.f, które powitttt\.f
cu"owttie ulcpSZ\.fĆ tett świat:'
(J. Swift, w liście do Ch.Forda, 14.08.1725) 1

Jonathan Swift (1667-1745) - pisarz angielski, dziekan katedry w
Dublinie, który urodził się i s pędził wię kszość swego życ i a w Irlandii.
Twó rczość literac ką rozpoczął od prób poetyckich, ale jego talent pisarski
zabłys n ął w pełni w satyrach p rozą i pamfletach. Z dużą śmi ałości ą
rozp rawiał si ę w nich ze s połecznymi, obyczajowymi i politycznymi
absurdami swych czasów. Drwił, iro n izował, z humorem sta wi ał celne
argumenty i kon stru ował literackie obrazy oraz alegorie ukazujące gorzki
wizerunek człowieka. Najwybitniej szym dzi ełem Swifta stały s i ę Podróże
do wielu odległych narodów świata w czterech częściach przez Lemuela
Gµllivera, począ tkowo lekarza okręto wego, a nas tępnie kapitana licznych
statków, ogłoszo ne anonimowo, jak wszystkie j ego utwory, w 1726 roku.
motywie
Napisane w formie atyrycznej ba śn i fa ntas~g:n ej opar-t ·
awant urniczych pod róży "1orskich stały się a rcydziełem " , eceniowej
litll'atury angielskiej . Dzieło Swifta r5o dziś dzień cie~ się uznaniem
c~teln i ków, m ilT)o że l udzkość, z jej naturą, zwyci~
i i zasadami
postępowan () zdstała ukazana grot eskowo; pes

odróże Gul

era powstały jako satyra dla dorosłych . Z bi giem
literackiego życia przeszły na półkę z fiteraturą dla dzie
i młod zieży. Powieść utrwal iła s i ę w wyobraźn i czyt elników jako
niewinna bajka fantastyczna o przygodach Guliwera w krainie Liliputów
I
i Olbrzymów. Tymczasem Podróże Guliwera to un iwer~a'l n e, wie lowątkow
dzieło. Młod szy czyt elnik znajdzie w nim wymyś l on e z fantazj ą św iaty,· t oty
które bywają tylko w baśn iach, i awanturn icze przygody. Dorosły odbiorc
odczyta ostrze satyry skierowa nej na n iep~em ijające wady l udzkości
i zobaczy ciekawe spoj rzenie na człowi eka w różnych skalach - jako mocarza
wś ród Liliputańczyków, maluczkiego, bezbronnego ludzika dla Olbrzymów,
prostaczka wś ród naukowców u noszących się na latającej wyspie, czy
jednego z Jahusów, szkaradnych zwierząt o posturze człowieka, służących
narodow i Koni, czyli niedoskon ałego wśród doskonałych. O trwałej wa rtości
artystycznej Podróży Guliwera i ich wpływie na wyobraźnię artystów
w każd ej epoce i w ka żdym kraju świadczą nawiąza n ia literackie, malarskie
interpretacje podróży Guliwera oraz liczne ekranizacje w formie fil mów
fa bularnych i animowanych. Ciekawy współczesny dialog literacki ze
Swiftem w poezji polskiej podjęli : Czesław Miłosz (Oo Jonathana Swifta),
Ernest Bryll (Do Jonathana Swifta) i Jacek Kaczmarski (cykl Podróże Guliwera).

G

uliwer Jonathana Swifta to lekarz okrętowy i kapitan statku, ale
przede wszystkim ciekawy świata podróżnik, niespokojna dusza
spragniona przygód i nowych wrażeń. W domu nigdy nie może
zazn a ć spokoj u i prawdziwego szczęścia, ponieważ pchają go w świat
nienasycone marzenia o przemierzaniu morskich szlaków, poznawaniu
nieznanych l ąd ów i ni ezwykłych przygodach. Podczas krótkich chw il na
lądzi e oddaj e si ę lekt urze ks iążek podróżn i czyc h, zan i edbuj ąc swoje
obowiązki rodzi nne i lekarskie. W świeci e książe k zanurza s ię też Guliwer
Ond rej a Spisaka. Czytane op ow i e ś c i są spełn i eniem jego marzeń
o awantur · zych pod róża ch i b udzą taką fascyna cję, że zaczynają żyć.
Wyobraźn i a Guliwera .przemienia wszystko wokół niego w miejsca
nadzwyczajnych przygód - w fa ntastyczne krainy Li liputów, Olbrzymów,
Naukowców i Koni. Dzięki jej sile p rzeżywa ni ebezp ieczeństwa, chwile grozy
i za skakujące spotkania. Zanurzony w wyo b rażo nym świecie zapomina
jednak o najb liższej mu osobie, żo n i e . To, co ma obok siebie zdaje się być
bardziej od ległe, n iż naj odleglej sze zamorskie krainy.
Marzenna Wiśniewska

Guliwer - Piotr Dąbrowski
Żona Guliwera - Edyta Łukaszewicz Lisowska

W Brobdingnagu - Krainie Olbrzymów
Gospodarz - Andrzej Korkuz
Gospodyni - Agnieszka Niezgoda
Córka Gospodarzy - Dominika Miękus
Sąs iad

Mirosław Szczepański

Sąsiadka

- Edyta Sobo czyńska
Syn Sąsiadów - Mariusz Wójtowicz

W Krainie Liliputów
Król Liliputów - Mirosł aw Sz czepański
Liliputy: Dominika Miękus, Agnieszka Niezgoda,
Edyta S oboczyńska, Andrzej Korkuz, Mariusz Wój towicz

Na Lapucie - Lataj ącej Wyspie Naukowców
Astrolog - Dominika Miękus
Lekarz - Mirosław Szczepański
Alchemik - Agnieszka Niezgoda
Filozof - Mariusz Wójtowicz
Konstruktor - Andrzej Korkuz
Matematyk - Edyta Soboczyńska

W Kraj u Houyhnhnmów - Krainie Koni
Koń Ojciec -Andrzej Korkuz
Koń Matka - Edyta Soboczyńska
Koń Dziadek - Mirosław Szczepański
Koń Babcia - Agnieszka Niezgoda
Koń Córka - Dominika Miękus
Koń Sy - Mariusz Wójtowicz

Dyrektor: Zbigniew Lisowski
TEATR
Główna księgowa : Bernadetil kaźmiers ka
BAJ POMORSKI
WTORUNI U
Sekretariat: Ba rbar'\ Ka miń ska
Kie wnik literacki: Marzen na Wiśniewska
Gł·
y specjalista ds. kultury: Krystian Kubjaczyk
Kierownik muzyczny: Krzysztof Zarem ba
Kierown ik administracyjno-techniczny: Ka zim ierz Lewandowski
Kierownik pracowni teatralnych: Aneta Tuli sz- Skórzy ńs ka
Elektroakustycy: Waldemar Dziornba, Piotr Frąck i ewi cz
Techniczna obsługa sceny: Wojciech Dom ański, Andrzej Ko lankowski,
Sławomir Marks, Bogdan Ol szewski
Pracownie teatralne:
Maria Ch amska, Ryszard Gumowski, Ja rosław Ka m iński ,
Bogdan Now akowski, And rzej Pietrzak
Dział Organizacji Widowisk:
Kierownik Działu - Marlen a Marks
Organizato r-realizator: Marta Kaźmi erska
tel.: 0-56 65 2 24 24, 652 20 29 w. 35, 36 fax 37
e-mail:organizacj a@ bajpom orski.art.pl

Kasa Teatru czynna:
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