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Czym jest 
„TRANS-ATLANTYK"? 

21 sierpnia 1939 r. Witold Gombrowicz - jak sam odnotowuje na początku ,,Trans -
Atlantyku" - dobijał na żeglującym z Gdyni statku „Chrobry" do Buenos Aires. Tu zastał 
go wybuch wojny, rozpoczęty wrześniową napaścią Niemców na Polskę. Pisarz świa
domie uchylił się od powrotu do Europy, gdzie rozpoczynano organizowanie armii do 
walki przeciwko Niemcom, by nie być tam „gdzie strzelają i zabijają ", czym naraził się 
w konsekwencji na zarzut tchórzostwa i dezercji. W Argentynie też zakotwiczył się na 
dobre i przetrwał do roku 1961, by wreszcie powrócić do Europy i znaleźć się we Fran
cji, gdzie zmarł 26 lipca 1969 roku. W tym roku zatem mija 30 lat od śmierci pisarza. 

„ Trans-Atlantyk" jest powieścią powstałą w wyniku pierwszych argentyńskich do
świadczeń i konfrontacji z tzw. wielkim światem. Rzecz została wydrukowana w Paryżu 
w roku 1953, zaś w kraju wraz z tekstem „$/ubu" w 1957 roku. 

Schodząc z pokładu statku, miał za sobą autor, wówczas już 35-letni, studia na Uni
wersytecie Warszawskim (stopień magistra praw) oraz ukończoną w Paryżu w Jatach 
1927 - 1929 filozofię i ekonomię. Był pisarzem już w Polsce znanym, autorem „Pamięt
nika z okresu dojrzewania" (1933), szokującej krytykę i odbiorców powieści "Ferdydur
ke" (1938) i sztuki teatralnej „Iwona, księżniczka Burgunda", publikowanej w „Skaman
drze " w roku 1938. 

• • • 
„ Trans -Atlantyk" przysporzył autorowi tyleż sławy, co i goryczy. Ogromny szum infonna-

cyjny wokół powieści, na który składają się zarówno diametralnie sprzeczne wypowiedzi kry
tyków, jak i spęczniałe niekonsekwencjami argumentacje i komentarze samego Gombrowicza, 
wskazują na to, że „ Trans-Atlantyk" jest dziełem nietuzinkowym. I że niepodobna skwitować 
go prostym, jednoznacznym uogólnieniem. W żadnym zaś razie nie można utworu traktować w 
oderwaniu od biografii Gombrowicza, od jego osobowości, kompleksów a nawet psychofizjo
logii. Niestety, nie może być na to wszystko miejsca w zwykłym programie teatralnym. Zainte
resowanych tą problematyką zmuszony jestem odesłać do znakomitej książki Tadeusza Kępiń
skiego pt. „ Witold Gombrowicz - Studium portretowe" (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988). 

Co się tyczy tytułu - w ostatnim powrocie do swej powieści, tj . VII rozdziale „Rozmów'', Wi
told Gombrowicz oświadcza, że jego „Trans-Atlantyk" to : 

„ ... coś jak „poprzez Atlantyk", 
powieść zwrócona z Argentyny ku Polsce". W samej rzeczy utwór jest manifestem szczególnej 
postawy intelektualnej Gombrowicza i utworem dlań bardzo charakterystycznym. U jego źró

deł tkwi decyzja wzmiankowanej rejterady z kraju zagrożonego wojną, odmowa powrotu do 
Europy i udziału w powstającej armii. Nie rozsądzając, ile było u podłoża tej decyzji tchórzo
stwa, ile zaś kształtującego się już wcześniej dystansu do Polski, Polaków i własnej narodowo
ści, faktem jest, że można było się jej spodziewać. 



Symptomy uwalniania się od polskości, traktowanej jako niedojrzałość , wraz z symptomami 
permanentnego emigranta, niezdolnego do identyfikowania się z jakimkolwiek narodem, autor 
objawiał już wcześniej. „ Ferdydurke" była rozprawą z polskością rozumianąjako grzęzawisko 
zmurszałych form, nawyków, przyzwyczajeń i tradycji . Właśnie polska, narodowa kultura stała 
się dlań szczególnie wdzięcznym materiałem do freudowskiego dyskursu o represyjnym, krę
pującym jaźń i indywidualność charakterze wszelkiej kultury. 

„ Trans-Atlantyk" przynosi powtórkę i zaostrzenie tej argumentacji. Więcej, problematyka 
uniwersalna, związana z kategorią formy jako czynnika „udręczającego" oraz mechanizmami 
interakcji psychologicznej, schodzi w „ Trans-Atlantyku" jakby na plan drugi . Utwór dotyczy 
przede wszystkim Polski , polskości , narodowości i tego, co kojarzy się z pojęciem Ojczyzny. 
Stanowi oczywistą próbę uzasadnienia rozbratu z rodzinnym krajem, jego - jak wykłada - stru
pieszałą kulturą, niedojrzałością i anachronicznością formy, uświęconej tradycją. Równocześnie 
oćwiczenia samego siebie (to znaczy reprezentującego go narratora) jako człowieka zdeformo
wanego przez przynależność do tej pokracznej Ojczyzny. Wreszcie solidnego wyszturchania 
otoczenia w Buenos Aires, Poselstwa RP i środowiska polonijnego. Metodą tego rozrachunku 
jest pełna jadowitości a właściwa temperamentowi autora groteska, satyra i karykatura. W utwo
rze pomyślanym jako rodzaj pamiętnika nie brak autentycznych postaci , faktów i okoliczności. 
Materia ta zdaje się uwierzytelniać diagnozy stawiane przez Gombrowicza, uzasadniać tezę o 
absurdalnym charakterze formy narodowopochodnej oraz emocjonalny ton ataku 

przeciwko narodowej głupocie i niedojrzałości. 
Warto jednak mieć na uwadze to, że wskutek rozlicznych wątpliwości zgłaszanych przez do

ciekliwą krytykę sam autor w końcu przyznawał , że wykreowany przez niego obraz życia kolo
nii polskiej w Buenos Aires niezupełnie odpowiada prawdzie i że w tym zakresie jego utwór 
jest fa11tazją, ściśle zaś stanowi strukturę ukształtowaną wedle praw rządzących satyrą. Wystę
pują w nim zatem nie autentyczni ludzie, ale kukiełki uformowane zgodnie z potrzebami. 
Oświadczył też, że j~go utwór, będący „ zwariowanym dzieckiem pijanej Muzy, kpi sobie z 
wszelkiej problematyki i z komentarzy autora". 

„ Trans-Atlantyk" jest zatem utworem gorszycielskim, natrząsającym się w czambuł z „kosz
maru Polski i polskości", to znaczy tego jej kształtu, który przekazała nam tradycja historyczna, 
poczynając od sarmatyzmu - i zdaniem Gombrowicza bardzo tu winowatego romantyzmu - do cza
sów sanacji. Dodajmy - porachunkiem generalnym, dotyczącym całości tzw. „legendy polskiej", 
nie zaś jej międzywojennych i emigracyjnych ambasadorów, choć nie brak było komentatorów tak 
zawężających pole ostrzału Gombrowicza. Zarówno akcja powieści , jak i komentarze narratora 
(także ustawiającego się w tym polu) służą roztoczeniu całej kolekcji nieśmiertelnych narodowych 
wad z buńczucznością, pyszałkowatością, zadufaniem, kłótliwością i wzajemną nienawiścią, któ
ra paradoksalnie ziomków łączy, miast dzielić ... Do rejestru tego autor włączył tzw. „uwięzienie 
w Ojczyźnie'', szacunek dla tradycji bogoojczyźnianej z tromtadracjami na część Honoru, Boha
terstwa, Odwagi, Waleczności, Boju, Wiary, Cudu i Mocy Świętej Najwyższej . Rozrachunkowi 
temu - co już kongenialne - służy persyflażowy, przedrzeźniający, błazeński, karykaturujący lite
raturę tradycyjną styl, wywiedziony z konwenansu językowego po trosze czasów baroku i epoki 
saskiej, po trosze Oświecenia. Styl „ Trans-A tlantyku" -jak zauważono - przypomina wszak sche
mat narracji „Pana Tadeusza", odbity na skarykaturowany negatyw. 

Czy owa furia szarżowania przeciwko rodzimemu obyczajowi, tradycji polskiej , wieszczom 
romantycznym, ojczyźnianej formie etc., podparta setkami innych antynarodowych deklaracji, 
upoważnia nas do twierdzenia, iż Gombrowicz rzeczywiście przestał być Polakiem i że stając 

1 

j 

s i ę wolnym obywatelem świata skutecznie pozbył się swego zakotwiczenia w polskośc i ? I czy 
- jak utrzymują niektórzy - jedynie ogniwo języka łączy go z narodem? Odpowiedź brzmi: - Nie. 

Romantyk mimo wszystko. 
Niezależnie od tego, iż autor „ Trans-Atlantyku" ustawicznie podszczypuje romantyzm i ro

mantyków za to , że zafundowali narodowi głupoli wieczyste uwięzienie w schematach myś lo

wych oraz rytuałach i że ze wstrętem odżegnuje się od wieszczych, propagujących idee funkcji 
języka, sam nie poprzestaje na konstruowaniu apokaliptycznej wizji losów narodu skazanego 
na małość i mierność. Ton suwerenności, jaki często wzmacnia w sobie, wraz z lekceważeniem 
„maluczkich", nie mówiąc już o uzurpowaniu sobie roli „posiadacza dynamicznej , przekształ
cającej naród idei" dowodzi, że w rzeczywistości i do końca sam pozostaje wychowankiem 
wzgardzonych wieszczów romantycznych, nie wolnym od kompleksów. Podobnych niekonse
kwencji jest i w utworze, i w całej twórczości Gombrowicza co nie miara. Wszak „ Trans-Atla_n
tyk" chce być również pozytywnym wykładem koncepcji kształtowania osobowości narodu . Ow 
bój o „nową polskość" dochodzi do głosu w kontrowersji między postaciami utworu - emeryto
wanym pułkownikiem Tomaszem a jego synem Ignacym. Ideową platformę tej opozycji stresz
czają pojęcia - „Ojczyzna" i „Synczyzna". 

Kategoria „Synczyzny", 
choć efektowna i jak wszystkie dobre żarty językowe zdolna uwodzić nawet doświadczonych 
krytyków (casus Artura Sandauera), budzi istotne zastrzeżenia. Jest raczej sztuczna i - oględnie 
mówiąc - niewiele przydatna w dyskusji o polskiej sprawie narodowej. „Sens Ojczyzny - wyja
śnia T. Kępit'lski - jest narodowy. Sens narodowy to dorof:.ek oraz praca dnia dzisiejszego dla 
przyszłości. Dorotek, kultura utrwalona w tradycji i rzutująca zarazem w przyszłość. „Króle
stwo Syna" to rozwój „ Królestwa Ojca". Wstępująca kultura syna wtapia się w kulturę ojca i 
sama staje się integralnąjej częścią ". 

Czy „Synczyzna" stanowi propozycję samego Gombrowicza, tzn. czy wprowadzając to po
jęcie do utworu jako przeciwiet'lstwo „Ojczyzny" pisarz jednoznacznie traktuje je jako własny 
program ideowy? Mniemam, że odpowiedź „tak" byłaby zbyt jednoznaczna i niesprawiedliwa. 
Nie sposób przecież pominąć faktu, że kategorię tę wprowadza do akcji pedek Gonzalo i to na 
własny, nb. niezbyt wyniosły użytek, chcąc skompromitować rozeskrzydlonego w Ojczyźnie 
Staruszka, by wyzwolić z jego więzów młodzieniaszka, na którego ma niepohamowany apetyt. 
Taka proweniencja fabularna „Synczyzny" z wolą czy nie z wolą Gombrowicza w znacznym 
stopniu dezawuuje, a nawet kompromituję tę kategorię. Dlatego też treści, które ona niesie, są -
oględnie mówiąc - dyskusyjne. Co nie znaczy, by autor w wielu innych miejscach nie podnosił 
potrzeby uczłowieczenia się Polski przez rezygnację z tzw. mocy zbiorowej na rzecz wzmoc
nienia energii indywidualnej, rozumianej jako spontaniczność, naturalność , „wolność ducho
wa'', żywiołowość i zdolność do robienia tego, na co ma się chętkę - plus kpiarska postawa 
wobec polskości i narodowości. 

Nie miejsce tu na rozpatrywanie rozlicznych niekonsekwencji postawy Gombrowicza. War
to jednak napomknąć, że do szczególnie drastycznych należy sprzeczność między postulatem 
przezwyciężenia polskości a zaobserwowanym przez autora kształtem tego innego, tzn. zachod
niego świata, wolnego jakby od więzów nam właściwych. Mimo woli rodzi się pytanie o sens 
proponowanych przez Gombrowicza wyzwolin. Ku czemu ? - pytamy. Ku nieodpowiedzialne
mu dryfowaniu wśród wartości Gonzalowego pałau - skądinąd także przecież stanowiącego 

formę? Ku temu, by sprostać degradującemu nas widzeniu przez zachodnich cudzoziemców? 



I oto czym wypada zakończyć: „ Trans - Atlantyk" jest - jak powiada sam autor -

„ wszystkim po trosze, niczym zaś wyłącznie, 
ponieważ jest tylko mną_, moją „ wibracją", moim wyładowaniem, moją egzystencją". Dodaj
my - utworem tyleż awangardowym, co i niezależnie od woli autora romantycznym, ponieważ 
ukierunkowanym na wzmocnienie roli indywiduum przeciw masie, która je „gniecie". Jest tak
że istnym labiryntem samorozgrzeszeń (który utwór romantyczny taki nie był ?), niekonsekwen
cji, ratunkowych „teorii", raczej burzących niż budujących konstatacji - słowem wszystkiego, 
co musiało wyniknąć z oscylowania między pozycją proroka głoszącego apokalipsę a nieświa
domego siebie fantazjotwórcy. 

Dla polskiego czytelnika i artysty teatru przekładającego utwór na język sceny „ Trans-Atlan
tyk" jest utworem właśnie ze względu na zawarte w nim sprzeczności trudnym do ominięcia. 
Szczególnie dziś, gdy tak zawzięcie dyskutujemy o tożsamości narodu, gdy fizycznie, namacal
nie odczuwamy rozpięcie między swojskością a walącą się na nas kulturą Zachodu, gdy zdaje
my sobie sprawę z graniczności aktualnego położenia między nieodwracalnąjuż przeszłością a 
nieznanym jutrem. 

Nade wszystkim jest „ Trans-Atlantyk" utworem o wybitnej sile oddziaływania emocjonal
nego. Jest arcygroteską o takiej sile szyderstwa i prestidigitatorstwa intelektualistycznego, że 
podbija nawet krytyków nie utożsamiających się duchowo z jego autorem. 

Podstawowa teza Gombrowicza o absurdalności uczuciowego wiązania się z Ojczyzną - choć 
· nie brak dziś rodaków bądź z wyrachowania, bądź infantylnie lub z przekory pod nią się podpi
sujących - jest, oględnie mówiąc, bardziej niż kontrowersyjna. Niezaprzeczalnym jednak uzy
skiem Gombrowicza jest przekonanie polskich czytelników do śmiania się z samych siebie. W 
tym zakresie Gombrowicz ma rację, zalecając - co ważne szczególnie w momentach narodowe
go onieprzytomnienia - postawę autoironii, autokrytycyzmu, dystansu wobec własnych obrzę
dów, niekontrolowanych odruchów i idiotycznych mitologii. Jeśli zatem zdroworozsądkowo 
skłonni bywamy dziś przyjąć , że nie ma takiej świętości i wzniosłości (a w samej rzeczy nie 
ma!), której solidne wyszturchanie od czasu do czasu nie wychodziłoby jej samej na dobre - to 
nie zapominajmy, iż zasługa w tym właśnie Gombrowicza, jego pasji batożenia nie zawsze uza
sadnionego dobrego samopoczucia rodaków. 

Ryszard Tomczyk 

Przed premierą 
„TRANS-ATLANTYK-u" 

Rozmowa z reżyserem Wiesławem Górskim 

Reżyser elbląskiego „ Trans - Atlantyku" Wiesław Górski (Poznań) aktualnie nie jest 
związany pracą etatową z żadną sceną, choć współpracuje z wieloma. Do jego ostat
nich opracowań scenicznych należą: „Ubu skowany" Alfreda Jarre' go, zrealizowany w 
1997 roku w Bydgoszczy z udziałem aktorów polskich i amerykańskich, „Pamiętnik z 
Powstania Warszawskiego" według własnego scenariusza, stanowiącego adaptację 
znanego tekstu Mirona Białoszewskiego, wreszcie przygotowane w styczniu bieżące
go roku z aktorami Teatru Wybrzeże „Pożądanie schwytane za ogon" Pabla Pisassa. 

• • • 
Z okoliczności, że ima się Pan realizacji tekstów niezwykłych wynika, że były 
również szczególne powody podjęcia się adaptacji scenicznej „ Trans -Atlan
tyku". Jakie były to powody? 
• Przede wszystkim autor, Gombrowicz, nonkonformista, przenikliwy obserwator rodaków 

i bezlitosny szyderca. „ Trans -Atlantyk" jest satyrą na ziomków, na Polaków. Nie zgrywą ku ucie
sze „bujnej gawiedzi", ale rozrachunkiem poważnym, choć arcydowcipnym. Wyładowaniem w 
wysokim stopniu bardzo osobistym, nie pozbawionym jednak ładunku dynamitowego. Próbą zna
lezienia własnego kształtu- jak sam autor powiada w przedmowie - w sytuacji niezwykle groźnej: 
„Przeszłość zbankrutowana. Teraźniejszość jak noc. Przyszłość nie dająca się odgadnąć " (i no
sząca znamiona gwałtu) . Czy biorąc pod uwagę powyższe, trzeba jeszcze uzasadnień? Rozrachu
nek z rodakami, z tradycją kultywowaną nie z wysiłku energii, ale z impotencji, ze swojskością 
czy polskością jest dla autora „ Trans - Atlantyku" sprawą ogromnie osobistą, ponieważ ma on 
pełną świadomość, że dystansując się do formy określanej kategorią „ojczyzna", poniewiera sam 
siebie, to znaczy anachroniczną część własnej istoty. Bardziej niż skarykaturowany tam tłum ro
daków interesuje mnie osobowość samego Gombrowicza i jego narratora. Zaś doświ~dczenie 
Gombrowicza jako artysty przeciwstawiającego się bezwładowi życia i myślenia zdają mi się bli
skie, to znaczy w wysokim stopniu koherentne z moimi doświadczeniami. mam więc również oso
bisty powód, by za pośrednictwem języka, jakim dysponuje teatr, skonfrontować się z doświad
czeniami Gombrowicza jako autora i jako narratora „ Trans - Atlantyku". 

Czy jest pan zdania, że w środowisku elbląskim teatr kontestatorski, rozra
chunkowy, bluźnierczy, sięgający spraw bolesnych i „targających trzewia" - bo 
tak pojmowana bywa twórczość Gombrowicza - może liczyć na jakiś pozytyw
ny rezonans ? Pytam o to dlatego, że teatr takich właśnie funkcji, uprawiany tu 
niedawno przez Józefa Jasielskiego, był przez środowisko mędrków za to kry
tykowany i dlatego że jego popularność wyraźnie tu słabła. 
• Myślę, że klucz do wyobraźni i umysłów widzów, którzy oczekują od teatru propozycji bar

dziej popularnych, tkwi w języku scenicznym. Sam tekst przedstawiający sytuację i mentalność Po
laków emigrantów, konfrontujących się z kulturą i życiem ludzi z tzw. wielkiego świata i doświad
czających rozmaitych przygód, jest ogromnie barwny, frapujący i napęczniały dramatycznością, 
równocześnie arcydowcipny. Sięga spraw nieobojętnym widzom, tzn. pojedynczym odbiorcom, 



jak i kolejnym ich pokoleniom. Któż z nas bowiem - nie tylko z tych, co podróżują po świecie - nie 
doświadczał anachroniczności narzuconych mu i wprasowanych weń przez kulturę form myślenia i 
zachowania w konfrontacji z rzeczywistością innych ludzi? I nie doznawał w takich konfrontacjach 
olśnienia, to znaczy bystrego, przenikliwego widzenia karykaturalności form strupieszałych. Z ta
kich oto konfrontacji Gombrowicz wysączył całąjadowitość. Utwór Gombrowicza, choć należy już 
do klasyki, zachował świeżość i nie wyczerpał swego ładunku dynamitowego. Dźga pod żebro i boli, 
w tym samym stopniu również śmieszy, zniewalając po gogolowsku do śmiania się z samych siebie. 

Jakie jest założenie pańskiego przekładu tekstu par excellence narracyjnego 
na scenariusz ? 
• Przedstawienie jest oparte na mojej własnej adaptacji. Bardzo mi w tym przekładzie zależy 

na ekspozycji konfliktu między Ojcem (Tomasz) a Synem (Ignacy). Mam na myśli kategorię „Oj
czyzny'' i prowokująco jej przeciwstawionej tzw. „Synczyzny". Obrazoburstwo Gombrowicza po
lega na tym, że energicznie dystansuje się do tych treści , którymi obrosła kategoria „Ojczyzny'', za
stępująca myślenie, zdrowy rozsądek i zdolność wyboru. Nie stawia jednak ostatecznej kropki nad 
„i", choć raczej nachyla się ku tym wartościom, które ewokuje pojęcie „Synczyzny", ukierunkowa
nej na przyszłość, naturalność, młodość, zmianę, ruch etc., etc. Okoliczność, że wstępującemu i 
wolnemu od bogoojczyźnianych kompleksów pokoleniu obce już są wartości, które starsi z nawyku 
skłonni są jeszcze dziś kultywować, jak i ta okoliczność, że marsz ku Zachodowi zobowiązuje do 
przewartościowania naszego dziedzictwa kulturowego i naszego „ego" w sensie narodowym, w ja
kimś stopniu uzasadnia opowiedzenie się za kategmią„Synczyzny". Ekspozycja tej sprawy w języ
ku scenicznym stanowi mój wybór. Idę więc w tym kierunku świadom implikacji ideowych, które to 
pociągnie, oraz konieczności wyrażania tego w języku znaków teatralnych. W ogóle chciałbym, by 
idea przedstawienia trafiła do młodszej widowni, do formacji właśnie poszukującej dla siebie miej
sca w życiu. By korelowała z jej świadomością i podświadomością. By cel ten osiągnąć, muszę - po 
pierwsze - formalnie opowiedzieć się po stronie Syna, po drugie - zapewnić widowisku prostotę i 
czytelność, to jest obronić się przed pokusami sztuczności. 

Chcę wierzyć, że inscenizacja „ Trans -Atlantyku" będzie argumentem na rzecz 
kontynuowania w Elblągu teatru o takich właśnie, poważniejszych funkcjach, 
teatru gorącego, dialogującego o sprawach rudymentarnych i prowokującego 
do żywych reakcji ... 
• Co do mnie - wciąż szukam spo

sobu na widza. Ze szczególną uwagą 

przyglądam się publiczności młodszej , 

uczniowskiej , studenckiej. Staram się też 
spoglądać na teatr jej oczami i zmierzam 
ku odkłamywaniu życia zgodnie z tym 
widzeniem. Nie odrzucam oczywiście 
tradycji jako takiej ani tradycyjności w 
teatrze. Czuję się jednak zobowiązany do 
czujności i przenikliwości wobec formy, 
bo tylko poprzez formę, poprzez nie
ustanne jej weryfikowanie, ważenie, 

sprawdzanie i sondowanie, przez boryka
nie się z formą mogę dotrzeć do wyrazu 
zapewniającego mi kontakt z odbiorcami. 

rozmawiał Ryszard Tomczyk 
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„ TrancB-A t!antyfu " 

Asystent dyrektora ds. edukacji teatralnej - Bożena Sielewicz 

Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widowni - Ewa Wiśniewska 

Kierownik Muzyczny - Wojciech Karpiński 

Public relation - Małgorzata Długowska 

Kierownik Techniczny - Zbigniew Wałdoch 

Kierownik Pracowni Krawieckiej - Grażyna Przeździecka 

Główny Akustyk - Zbigniew Piotrzkowski 

Główny Elektryk - Kazimierz Kowalski 

Brygadier Sceny - Waldemar Stańczuk 

Garderobiane - Grażyna Górna, Melania Niemiec 

Pracownia malarska - Zygmunt Prończyk, Józef Ma/echa 

Pracownia fryzjerska - Ewa Sobolewska 

Pracownia Stolarska - Zygmunt Poleć, Władysław Prokopowicz 

Rekwizytor - Piotr Begej 

Projekt programu i afisza do spektaklu - Elżbieta Dymiszkiewicz 

Fotografie - Dariusz Bocian 

Łamanie i skład komputerowy - Jerzy Wcisła, „Gazeta Elbląska" 
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Jose Ortega y Gasset 

Ze zbiorow 

DUŻA SCENA: 

ziału Dokumentacji 
ZG ZASP 

REPERTUAR BIEŻĄCY 

+ „Czarna Komedia" P. Schaffera w reżyserii R. Majora 
+ „Damy i huzary" A. Fredry w reżyserii A. Baniukiewicza 

MAŁA SCENA: 

+ „Narkomanka" B. Rosiek w reżyserii B. Wyszomirskiego 
+ „Pan Tadeusz - lekcja języska polskiego w teatrze" wg A. Mickiewicza w reżyserii 

A. Baniukiewicza 
+ „Lekcja" E. Ionesco w reżyserii E. Wojtaszka 

PREMIERA „ TRANS - ATLANTYKU" OTWIERA CYKL ARTYSTYCZNY 

ZATYTUŁOWANY „MAJÓWKA Z MELPOMENĄ Il" 

W PROGRAMIE CYKLU: 

+ 15. 05. 99 „Trans - Atlantyk" W. Gombrowicza 
+ 20. 05. 99 „Piosenki z teatru" w wykonaniu Krystyny Jandy 
+ 25. 05. 99 „Nie teraz kochanie" Teatr Kwadrat z Warszawy 
+ 30. 05. 99 „Wesoła wdówka" Opera Bałtycka w Gdańsku 

Serdec:.11ie zapraszamy ! ! ! 

Gazeta 


