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powieści

daptacja
sceniczna
ba1·dzo
znanej
jest za wsze w
jakimś stopniu „brykiem", ale
nade wszystko rodzajem polemiki z
czytelnikiem i widzem. „Bryli" to.
jak wiadomo, streszczenie akcji powieści. 'Streszczenie akcji jest sformułow aniem fatalnym, ale chyba oddaje istotę rzeczy. Nasuwa się jednak pytanie, po co streszczać bardzo znaną powieść? A przecież o
takiej mamy mówi ć. Zamiast brnąć
przez te kilkaset stron z opisami
przyrody' albo odrzucić po kilku stronach, obejrzymy sobie w ciąg u godziny lub dwu rzec·z całą, dowiemy się. jak si,!; tg ~cz~k~~.q-.~ '"
Sk~o. po czym stracimy to. co
w książce najcenniejsze. Będziemy
o niej wiedzieli tyle, ile · trzeba w

towarzyskiej rozmo wie. Nade ws~y
stko jed nak „bryki'• z żywymi obraz:
kami robi się dla tych, którzy naprawdę przeczytali ba1·dzo znan ą powieść i teraz chcą sko nfrontow ać
swoje wyobrażenia z cudzymi wyobrażeniami, które mają moc i wagę
obowiązującą. Swego czasu reżyser
Hoffman · zarządził, że Kmicic z filmowej wersji ,,Potopu" ma wyglądać tak, jak ' Daniel Olbrychski. Naród si ę buntował. Naród pisał listy
i rzucał zdolnemu aktorowi kłody
pod nogi. Ale zarządzenie · jest zarzą
dzeniem. Hoffma n kręci z tym, z kim
chcm.b.... nar..ód:- się.....uspoko.ił.,4-DL...~---
~ pÓjdzie , hurmem. i będzie
równywał swój model z modelem

la tego widza robi się rów·
nież adaptację innego typu ~
odwołującą się wyraźnie do
jego znajomości powieści. Adaptacja, która zajmuje się jednym wąt
kiem, przeważnie wątkiem główn ego
bohatera, prowadzi go od jednej,
znanej mu, sytuacji do następnej.
Nielttóre tylko mark uje, zaznacza,
inne komentuje, przypomina. Widz
12 ·

ma na takim przedstawieniu sporo
do i·oboty.
Lidia Zamkow poszła właśnie tą
drugą drogą. Nieco dalej, ni:i pro- ·
wad zą wydeptane ścieżki. Zastosowała bardzo luźną konstrukcję, pozwal a,jącą na dowolne niemal zabiegi
stylistyczne. Klamrą jest ś mierć Jordana, a właści wie przygotowanie do
niej. To, co jest w środk u. co sta-
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obowiąz ującym.
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Leszek HERDEGEN - Jordan , Antoni PSZONIAK - An7.elmo.
W góry koło La Guaja.ra p ri.ybyw a ame1·yka1'iski dynamitard
Robert Jordan.
„Wiedział, jak się wysadza wszelkie możliwe rodzaje mostów
i wysadzał już mosty roz m ait ej wielkości i konstrn kcji. W swoich
dwóch plecakach miał dość ma teria łÓ'l:J wybwch, wych i sprzę tu .
aby wysadzić ten most jak nale ży. nawet gdyby
ł dw a razy więk szy, niż mówił Anzelmo (.„)". (E. ,ij EMlNGW
- „KOMU B I JE
DZWON", str. 11).
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Jolanta HANISZ -

Pilar, Leszek HERDEGEN - Jordan, Stani„
sław BRUDNY - Pablo.
Podchodzą d o obozu Pabla. W pieczarze wegetuje kilku ludzi, ich
wódz - niechętny obcym i pijany - jego żona Pilar, która„.
„ma język, który parzy i tnie, j ak o bicz na byki.
jęzorem każdego obłupi ze skóry. Paseczkami. Jest w
rygodne barbarzyństwo( ... )" (jw., str. 39).

nowi „mięsm" spektaklu", może być
traktowane jako majaczenia umierającego. Wracają w jego pa m ięci
oderwane momenty, sytuacje, lu dzie; którzy towarzyszyli mu d o
ostatnich chwil. To wszystko, co najbar dziej wbiło mu się w pamięć.
Autorka
zaakceptowała
wątek
Jordana, jako prowadzący , ale w
jeszcze większym stopniu niż au tor
powieśH zrobiła Jordana · obserwatorem. Obcym. Tłum otaczający go
jest taki, jakim on go widzi. Dlatego największy ładunek dramatyzmu mógł · być za warty w scenie opow ieści Pilar o rzezi w miasteczku.
M ógłby, gdyby Pilar z tego przed stawienia była prawdziwą Pilar z
książki Heming w aya, a nie paniusią
'.t towarzystwa, ubraną w brzyd kie
7~

T ym swoim
niej niewia-

szmaty. Mówiąc „prawdziwą" ciągle
jednak nie jestem pewna, czy naprawdę aktorka nie dała sobie rady
w tej roli, czy tylko tak bardzo nie
przystaje do mego prywatnego wyobrażenia o tej postaci. Nawiasem
mówiąc, całkiem odmienna sprawa
z Jordanem. Bardzo cenię Herdegena, to świetny aktor i, zdawałoby,
idealny odtwórca roli Roberta. Tymczasem nigdy ch yb a nie był na scenie tak bezradny i tak powierzchowny, jak w · tej sztuce. Był ś wietny
tylko wtedy, kiedy zostawał sam na
scenie i w pasji niekłamanej, autentycznej lżył i klął lud hiszp ański,
lud Okropny i wspaniały.

3

Leszek HERDEGEN -

Jordan, Krystyna CHMIELEWSKA Maria
tam Jordan spotyka Marię.

właśnie
„Miała wystające kości policzkowe, wesole oczy i prosto zarysowane
usta o pełnych wargach. Jej włosy złocistobrunatnej barwy spalonego przez slońce żyta byly krótko przystrzyżone na ca.lej glowie,

To

niewiele dłuższe niż futerko bobra". (j. w., str. 22):

rem i sprawcą wydarzeń, to obok pojawia się równorzędny niemal problem - nie wątek, lecz problem Pabla. Pabla i jemu podobnych żołnierzy republiki.. J_
a cy byli naprawdę?

„Dość wiemy o tym, co oni robili
nam, .chcemy wiedzieć, ·co myśmy robili im" :..,_ mówi któraś z person
dramatu. Cytat nie jest dokładny,
ale sens chyba jasny. Znów spojrzenie na siebie, na stronę, po której
stanął spojrzenie Jordana, autora; widza. Nie banalny punkt widzenia, nie · ograny jeszcze, wybrała
Zamkow.
Powiedzmy sobie szczerze, jest to
spektakl dla tych, którzy znają
książkę albo zaraz ją przeczytają.
Spektakl prowokuje, by do niej sięg-

nąć. Lidia Zamkow ma sporo
słów, momentów świetnych,

pomyale i
okropnych, tandetnych, kiczowatych,
strasznych. Dramatyzm sytuacji, nieustający w książce, zanika w ,jej
scenicznym
kształcie.
Scenograf
upuścił na scenę .wielki, stłuczony,
bury garnek, który uniemożliwił
swobodny ruch na scenie i zmusił do tworzenia żywych obrazów.
Podejrzewam. że to wszvstko jest
przemyślane,
konsekwentne.
Ten
fresk zdobiony końską tragedią ' z
Guerniki. I ta dramatyczność, która
powinna wybuchnąć w najbardziej
statycznym momencie - w retrospekcji z retrospekcji. I ta „obrazowość", sztywność. W takiej koncepcji ilustracyjność jest nie do uniknięcia, a z )ro1ei godząc się . na nią,
trzeba siw/p ogodzić z faktem, że np.
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Lesze~

HERDEGEN - Jordan

obecność tych wszystkich ludzi nie zmieni faktu, że czyn Jordana będzie czynem samotnego herosa. Tylko tak można odczytać
ten spektakl, choć tłum towarzyszący Robertowi nie jest bezimien-

Ale

nym

tłumem .

Różna

jest jego wartość bojowa i ludzka. Różne charaktery i
ne ugrupowania polityczne składają się na ten tłum.

nie można
nie, by nie
S poro

wysadzić mostu na scerozśinieszyć tym widza.
puląpek ustawiła wokół sie-

bie Lidia Zamkow. Niektórych, nie~tety, nie ominęła. Stworzyła spektakl trudny do zniesienia, ale wzbu-

16

róż

dzający uczucia żywe: złość. sprzeWyzwalający wyobraźnię. Budzący pytania: jakie to powinno być.
żeby było naprawdę dobre?

ciw.

Chwała

Jej za to!
Bożena
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