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EST to sztuka o Robercie 
J<>rd.anie, dramait jego 
trzech ostatnich dni życia, 

jest to tak ze przedstawienie Le-
szka Her degena, któi'y kreuje 
rolę Ro-ber ta Jordan~ jego 
osobis ty triumf aktocS<ki. 

I tym przydługim zdamiem 
mógłbym zakończyć r·ecenzję 
sztuki Ernes ta Hemingwaya „Ko
mu bije dzwon", w P!,Z~~ł,Ml!i.ę, 

=--'B-re-tńslaw:. Zie tiń~ki t!'go,-c' ad apta: 
cji sr.:enicznej i reży!!erU ,· Lidii 
Zamkow, ze sce-n();grafią Broni
sława Chromego i muzyką Sta
nisława Ra·dwana ,granej akt ua l
nie w Teatrze „Studio". 
Któż z nas b<>wiem nie czytał 

pasj(>nującej powi eści Ernesta 
Hemingway a „ Komu bije 
dzwon'', za:licz.ainej do pierwszej 
dziesiątki bestsellerów XX wic
ku. 

Lidla Zamkow, która po Jata...:h 
pobytu w Krak owie powróciła 
d..<> stolicy (zabierając ze sobą 
znak<>mite 'Ó aktora Les-zka Her-
d c ~en · zaprezentowała nam 
ad ję sceniczną głośnej 
f"'.)wieści Hemingwaya. 
Powieś~ jut sama w sobie. Jest 

wspaniałym dramatem scenicz
nym, bogatym w z,na.k<>mlcie 
napisane dialogi, plękn·e w sce· 
n.ach miłosnych, Jęd•rne, ~Y· 

"--

~ _moea.• w R~~~~:-JO~~~~•• dramare: hlsoo- ' 
~ych ludowy, potoczysty język rycznym, ukazu j,ącym kulisy 
Hiszpanów śc.iera sdę z pr>01Stym, wojny domowe j w His zpan iri, 
zwięzłym język~em Amerykani- tragedii ludu hiSJLpański.eg<>, o-
n.a. skarżeniem faszyz.mu i jego be-

Robert Jordan jest Ameryka.- stialstwa, k tóre już w czasie 
ninem, który zdecyd-0wał się - trwania wojny d-0mo w·e j w Hisz-
wziąć udział w wojnie domo- pailii powin n o było otworzyć o-
wej w His.zpanii. Sumienie, wie- czy pol itykom 11 przywód<:om na-
dza o świecie, szlacb_et:ność, któ- r,odów Eur o·py. 
rą n-0sił w &obie kaz 'lły mu sta
nąć po stronie repubhk-anów. Im 
też ofia.rował swe ~wiad-0mo~ci 
fac-h<>we -- m.. in. dó jegó · za
!J,~,&file--= , ~.,... „ 
stów. 

Przedstawienie zaczyna Ilię os
tatnią sceną z powieści, śmier• 
telnie r a.nny R<>bert Jo,rdan, prze
żywa jesz,cze raz ostatnie trzy 
dni., ja.kie spędził w góra.eh r,a
zem z grµpą Hisz.panów, któ
rzy mieli mu pomóc w zadaniu, 
otrzymanym od sztabu repu
blikanów. 

Trzy dni, jakle Jordan srpę-
dził w góra,ch są jego ostafni
mi dniami życia, ale zawierają 
wszystk-0, co może sp-0tkać i do
tknąć człowieka: niebezpieczeń
stwo, wałka, miłość i nien.a wi~ć, 
przyjaźń, s~tysfakcję z wyp~łmo: 
nego zadama, z samego tyci~, z 
jego pełni. Smier~ jest ostatnim 
akcentem, tragicznym, ·ale i wspa
niałym_ aikcentem ()81()bistego 
drama·tu Rober-ta Jorda.na. „K~, 
mu bije d~won" jel!t ntuką o 
b<>hatemwie, połwlęcelUu. wal-

'-

Leszek Herd ege.n swo:ją grą, 
os<>bowością , s t:ał się ,ta!kiim Ro
bertem'' Jordanem, -Jakiego stwo
rz..yl~ w >p.owLeśoo-_,._E rńest..,,,...He:mJng- "'~ -
w ay. I n.ni a k to r zy ty lko to-w a
rzyszą mu w ost a tni·e j przygo
dzie życia. 

Mamy więc l ostatnią ' miłość 
J<>rd.ana, Marię, w ·voli którt:j 
wys.tęp uje K r y s tyna Chmielew- _ 
s k a, j est także rubaszna, od
ważna i wierna P iilar, którą gra 
Jola n t a Hanisz, jej Pablem był 
Stanisław B r ud.ny, Anzelmem -
Antoni Psz.001ia.k Ale nawet 
najbardziej d ra.matycz,~e mo-
menty s ztuki, ja k np. _opowia
danie Pila r o o·kru cieństwach fa
szystów nie przesło,niły pi_ęknej 
gry Les z•ka Herdegooa. 
Interesująca seenograflę 

pr<>jektówał Bronisław Chro
my trzymając się ~ hemJngwa
yowskiego oipisu: góry I gro t 
w której mieszkali parfyza 
hisz,pańS1Cy i Robe,rt JOII'dan. 
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