
KOMU 
BIJE 

DZWON 

W warszawskim Teatrze 
Studio prowad?.onym przez 
Józefa Szajnę mieliśmy oto 
nową premierę." LIDIA 
ZAMKO\V, świetny reży
se.r przez wiele ostatnich 
lat . związany z Krakowem. 
adaptacją Hemingwayow
skiego "Komu bije dzwon" 
zainaugurowała swój po
wrót do stolicy. Lidia Zam
kow i Leszek Herdegen to 
jeszcze dwai liczące się naz
wiska. · o które zubożał os
tatnio Kraków źle widać 
gospodarujący swym tea
tra1nym stanem posiadania. 

. Zamkow po II'az drugi 
wystawia swoją adaptację 
tej ~anej powieści. Nieste
ty nie widziałam poprzed
niego spektaklu. omóWie
ni€ przedstawienia war
szawskiego trzeba zacząć od 
scenografii znanego rzeź
biarza BRONISLA WA 
CHROMEGO, który Góry 
Sierra Guadarrama, gdzie 
dzieje się akcja .,Komu bije 
dzwon", pokazał w syntety
zującym skrócie, jak.o ni to 
wierzchołek wzgórza, ni to 
p(-!kulę ziemską, co pozwa
la i reżyserowi i widzom na 
u.91iwersal,jzację przedsta
wionej problematyki. Żół
to-płowy · koloryt sceno-

i gr;l ii wieiiny jest Hemin
g\i ' yowskiemu widzeniu a 
ci kawe kostiumy dopełnia
ją całości. Nie bardzo nato-

t udał się wielki k<lń, 
waląc się zmiażdżył 

u Robertowi Jordanowi 
i Ym samym skazał go na 
ś1 · erć. Koń ten, zbyt szma
ci :ny, opadający z teatral-

m łoskotem na papier
che wzgórza. czy też ku
. emskiej nie robi dobre-

go wrażenia, jest zbyt 
ś ·eszny jak na n~ędzie, 
j im posłużył się los by 

adzić Roberta J'ordana. 
N. tłumaczą się także prze
zr za pokazujące . na hary
z cie spienione końskie 
gt wy ze słynnej „Guerni
ki Picassa. Kurtynka 

edstawiająca ,,Guemikę" 
o ada dopiero na . koniec 
p edstawienia. Mogę się 
za ożyć, że dziewięćdziesiąt 
ki procent widzów nie 

yfruje, że przezrocza 
edstawiają majaczące 
.Jordanowi końskie łby, 

na - to, żeby widownia 
dla. iż pochodzą one 
razu Picassa, nie ma co 

yć, bowiem nic w sceno
. · tego nie sugeruje. 
·rua Zamkow epicką 
wiesc Hemingwaya 

·osła w inną poetykę. 

Stworzyła coś, co można by 
nazwać balladą sceniczną. 
Opowiedziane przez He
mingwaya wypadki na sce
ni~ przedstawione zostały 
jako przedśmiertne maja
czenia rannego .Jordana. 
C-Lekając na faszystów Jor
dan rekapituluje swoją 
walkę w Hiszpanii. ie57.CZe 
raz przebiega myślą zda
rzenia ostatnich trzech dni: 
Gra go aktor znakomity. o 
wielkiej sile wyrazu - LE
SZEK HERDEGEN. Można 
by poWiedzieć, że przedsta
wienie Zamkow jest mono
dramem inkrustowanym 
poetyckimi scenami. Mono
dramem zrobionym z maes
trią reżyserską. łest płynne 
i ma dobre tempo, operuje 
zróżnicowanymi środkami 
aż po pantomimę włącznie. 
Takie sceny jak opowieść 
Pilar o ·zdobyciu przez Pa
bla i jego grupę koszar fa
szystów robią duże wraże

nie, pięknie wypadły sceny 
liryczne (Marię gra KRYS
TYNA CHMIELEWSKA>. 
Jest to, krótko mówiąc, 
spektakl bardzo sprawnie 
zrobiony, dobrze grany, za
lecający się wielu urokami. 
Ale przecież jest w nim ja
kiś fałsz. 
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Przy ,,okazji adaptacji dla 
sceny ' wielkich powieści 
zawsze 1 nasuwa się to samo 
pytanie!'r po co? Można się 
domyśUłć, że w „Komu bije 
dzwon"~ pociągała teatr mo
ralna ~nacja tej powieści, 
j~j o~wiedzenie się po 
stronie t rewolucji i postępu 
mimo całe zło, pomyłki 
i bł~y jakie i po tej stro
nie się ly • .Jordan od
daje · •cie w imię przysz
łości, ·limo iż sytuacja w, 
jakiej usi to zrobić, dale
ka jest od klarownej czys- . 
tości. omu bije dzwonn 
to· ~s~oiała powieść o wa
dze ..-~if borów moralnych 
i politycznych, nic dziwne
go, że kusi ludzi teatru. 
Tym bardziej że i dzisia1 
w dwadzieścia dwa lata, ja
kie upł nęły od jej powsta
nia, jej ~lność ani tro
chę si nie Zmniejszyła. 
Racje . ~ ej powieści ukryte 
są w ~ie Hemingway
owskiej narracji, w szcze
gólnym,1 męski~ jak to się 

zwykł. o~ówiĆy kljmacie je
go po "eści. Wszelki li-
ryzm, szystko, co można 
by naz ać poetyckim szta
fażem, ~ jest naturze je
go prozy-. Hemingway od
wołuje $ię ~wsze, a w tej 
powieści szczególnie do te-

go. co jest w człowieku si
lą. męstwem, lojalnością 
wobec siebie i wobec świa
ta. poczuciem odpowie
dzialnOści. żadnych mgieł 
i poetyckich nastrojów. 
Zamkow przenosząc „Komu 
bije dzwon'· w konwen
.cję ballady jest w głębo
kiej niezgodzie z tym. co 
najistotniejsze w tej twór
czości. Z Hemingwaya robi 
Garcię Lorcę. I robi to ład
nie, trzeba jej przyznać. 
Ballada o Robercie .Jorda
nie - nie przypadkiem w 
pi'Ogramje 7.amieszczono 
wyłącznie utwory poetyc
kie związane z wojną do
mową w Hiszpanii - pełna 
jest poetyckich uroków, ale 
niestety ma niewiele z 
Hemingwaya. Oglądając 
ten spektakl trzeba się zu
pełnie oderwać od pierwo
wzoru . .Jest to jakby ten 
sam temat odegrany w in
nej tonacji. Może to i nie
źle. 
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