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kw:atne.i . postaci · dramaturgicznej. miłości i sil interesownego egoizmu. 
Uciekła się do sposobu wypróbowa- Nie ujmując nic historycz ności he
nego, · wkładając część opowieści o mingwayowskiego oryginału, powie
zdarzeniach w usta jednego człowie- dzieć by się chciało, że poprzez· sil
ka, który je relacjonuje z zewnątrz. ny ton intymnej refleksji, a równo-
Nie jest to jednak narrator stojący cześnie h ie1~atyczność wielu momen
całkowicie poza fabułą, lecz je.dna tów. Zamkow. nadaje mu coś z mo
: figur dramatu. Relacj a ta jest więc ralitetu. Roztrząsa się tu sprawy od
.iakby aktem sarńoświado: ".lości. we- · wagi, nadziei, godno'ści: stwierdza ze 
wnętrznym monologiem bohatera - człowiek jest do pokonania, lecz nie 
Rober:ta Jordana. Wzmaga .to _ ~p.o- do zniszczenia. 
istość sceniczną utworu, dodaje mu Takiemu rozwiązaniu, jakie obra-
glębi · refleksyjnej. Tę poniekąd po- ła Zamkow , dopomogła .scenoplasty
dwójną rolę czy raczej jedną rolę ka Bronisława Chromego. Chromy 
odgrywaną w dwóch wymiarach - operuje markowanym zagłębieni~m 

interpretuje z powodzeniem . Le~zek terenu i pustym hmyzoritem pod
Herdege n, grając w sposób ściszony, świetlanym reflektorami. W tej tak 
skupi9ny, - pełęn · koncentracji we- oszczędhej scenerf~ zmieścił się na-
wnętrznej. .strój , ale pdnalazł się i rea1nv cha

Zamkow jako ·adaptatorka powieś- rakter owej wojny przez Hemi11g-
ci stanęła przed innym jeszcz.e prO- waya opisanej . Zespala je w suges-
blemem. Musiała przed mnogością tywną całość znak nawiązującv do 

d' 
· · detalu sytuacyjnego ·obronić to, co sławnej „Guerniki" Picassa - f igu-we u g ~ stano~i treść ogólniejszą, przesłanie rą konia w~acałącą w rozmaitvch 
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H · • „ -, - naniu - z pow1esc1ą . v·rze::istawTenie · n.Y:-Spektakrm1{ zw altosc 1 stię- w:y---em 1 n gwa ya przeSU!Jl.'_a · akcenty ._ _ !;i.st. to '_1V .-dal- ra:rn, Ud~rza Wielk~ sprawnośc ią - W 
szym ciągu opow1esc, o WOJnie w budowaniu scen zbiorowych. Wyda-

L idia Zamkow związała się na o
b~cny sez?n z te~trei:n „Studio". 
Jozef Sza]na obeJmuJąc teatr w 

Warszawie wyrażał chęć przyciąg

nięcia na kierowaną przez siebie· 
scenę wytrawnych reżyserów. W za
mierzeniu Szajny nie wc;:hodzilo jed
nak w grę poszukiwante pokre
wieństw, lecz raczej współdziałanie 
na jednej scenie różnych indywidu
alności. , 

Pierwszym przedstawieniem Lidii 
Zamkow w jej nowej sytuacji jest 
adaptacja sceniczna „Komu bije 
dzwon" Hemingwaya. Reżyserowane 
prz~z nią przedstawienie oparło się 
na przeróbce jej au torstwa. 

Tak, jak to bywa, gdy się prze
twarza utwór o bogatej narracji 
au torka adaptacji znalazła sie wobec 
wielkiej trudności stworzenia ade-

Hiszpanii, o wojnie pamiętnej : bo- je się, że , w konstruowaniu nasttą::: 
w iem · pierwsż'ej jaka rozegrała się jó~, z jakich składa się pr~ędsta'- · 
na froncie ludzkość-faszyzm. Przed- w ienie wielką , rolę odegrał jakiś , 
stawienie zachow:uje, zgodnie z u- „wewnętrzny zmysl słuchu" insceni- · 
tworem Hemingwaya, charakter tej zatorki, który sprawił, że postacie i 
wojny, która' w jednym szeregu po- kwestie różnicują się tonem, że za
łączyła' levvicę hiszpańską oraz euro- chowany jest właściwy rytm d1al-o
pejskrch socjalistów i demokratów, gowy, czyste a zarazem płynne 
a wśród nich przedstawicieli elit po- przej śc i e między 1nvestiami. 
litycznych, intelektualnvch i 'arysto- Wyróżniają się 'pośród aktOrów 
kratvcznych z w-ielu krajów. J ed nak- prócz Herdegena - o którym już 
że Za mkow wyraźnie ni e c hci ąła , mówiliśmy - Jolanta Hanisz (Pifar), · 
aby jej przedstawienie było ty1ko Anton i Pszoniak (Anzelmo), Sta ni-
obrazem his tórvcznvm. Stąd unrasz- sław Brudny (Pablo) . Mówiło się 
cza ona wiele sytu;::icii. jakby je jeszcze n ie dawno. że teatr Szajny 
sprowadza do znaczei1 zarazem na.i- pm11rinien z wielka uwagą podejść do 
prostszych i ogólniejszych. n iż jed- problem u kształtowania zesoołu 
norazowe. choćby tak ... wa żn e. w yda- akto1"skie.!:!o. Zdaie się, że ten w ysi
rzen ie. Przedstawien ie zmierza do łek zo-stal uczvniony i uwieńczony ' 
bardzo bezpośredniego unaocznienia wyraźnym efektem pozytywnym. 
Hem ingwayowskiego nrzes-ła n ia. Jest 
to konfron tacja wartości i przemocy, JANUSZ JAREMOWICZ 


