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wiał· gOdńy . walki .
I

siłę . wewnętr_zną
Jordana, Sile
jest ; scenografia
jego przekonań. nienawiści i ml·
Chromego: na tlE
lości.
ogromnegoJ pustego ' hÓryzontu wzg_ó rze, okrągłe niby pół
Jordan "" przeżywa- w ciągu
kula ziemska; w nim grota o
trzech dni całe swoje męskie
zarysach areny i przejścf e na_, życie, przeżywa więc i mikształt wąwozu .wszystko
łość. Jest to miłość fizyczna,
w kolorycie półńocnej Hisz..:.
jakby pierwotna, sprowadzopanii, o rudawych brązach,
na do przyrodniczego bioloz których światło wydobywa
gizm u a równocześnie podróżne . tony. Na wzgórzu tym
ni€siona do stanu ekstazy.
mirua,,,,..o"s,ia,tni~r.hwiJe ..śpll.ee
·1ftYStyll~1ffineliWRFraa~
teinie ranionego Roberta Jor pokazuje ta zauroczenie mi. dana z „Komu bije dzwon·'.
łosne
Marii, zbudowanej i
Na granicy życia ·· i śmierCi
jednej
materii i · jednego
pamięć przywołuje najważ-"
dźwięcznego tonu.
niejsze momenty z przeszło
ści. Wzgórze zaludnia . się wy„Komu bije dzwon" - . J)Odarzeniami trzech dni partywieść i przedstawienie jest
zanckiego - epizodu z wojny
nie tylko · apoteozą męśtwa i
hiszpańskiej. W
tych' trzech
heroizmu rewolucyjnego. To _ .
dniach Robert w powieś ~ i
także przerażające oskarżenie ~ 1
Hemingwaya . przetył
całe
wo jny, cierpień, jakie powo- .
swoje życie, scalając w jedduje i okrucieństw, jakie
ną egzystencję to, co wiedział
wyzw-ala - po obu stronach
dotychczas, z tym , ·czego dofrontu. Wstrząsająca opowieść
świadc:iył w tej ~c,j~e : Pilar ·o zabijaniu faszystów
zinstrumentowana
jest
w ·
Lidla Zamkow jes.t autorltą
przed$tawieniu w sposób suadaptacji teatralnej i reży ser 
gestywny Jolanta Hanisz gra
ką przedstawienia w teatrze
Pilar, k~etę władczą i mą
.,Sfudio". W przedstawieniu
drą, dÓbrze nauczoną w szko:ym
posłużyła się teatremopowiadającym,
dala rozbu- · le życia, odważną i chytrą.
uczuciowo . podszytą seksem
dawany monodram z reJacją
powieści podpartą wi zualnyI jest tu też Jud hiszpań
mi i muzycznymi
środkami
ski: wspaniały, nieustraszony
teatralnymi. Opowiadanie, ni e
Anselmo
(Antoni Pszoniak),
tyle ·epickie· co · liryczne - bo
nędzn y, tchórzliwy i. zapobietakie jest u Hemingwaya gliwy Pabln (Stanisław Brudzdecydowanie tu ·· przeważa .
ny) i cała gromada prostych,
Toteż
przedstawienie mo ż e
biednych ludzi, których tęs
wydać się zwłaszcza w pier knoty i marzenia sięgają tylwszej części ~ statyczne,
ko do znośnego, godziwego
miejscami nużące, jeżeli z góry nie przygotujemy napięcia . życia. „Zadaniem pisarza jest
mówić
~prawdę" napisał
na odbiór taki'ej właśnie forHemingway. „Komu
my przypomnienia · wielkiej · gdzieś
bije dzwon" mówi prawdę~
(nie
tylko ze względu . na
objętość) · powieśei amerykań
. Ernl'st Hemingway - Komu bije
skiego pisarza. AdaptatorcE
dzwon Przekład:
Bronisław
· ziehński Adaptacja sceniczna
zaś udało się uchwycić na ji
reżyseria:
Lidia
Zamkow
ważniejsze nurty tej powieści
Scenografia: . · Bronisław Chrom.
zasugerować
zawarty w niej
- Muzyka:
S t anisław Radw
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lTeatr .. studio")
Qbr~~-~~~ii ~w ~tr aszli- J~~-_;:_
wym doświadczeniu wo1ny ·

domowej, • obraz, który nie
ma nic wspólnego z kosti umowo-obyczajową
m al o wan·,
ką, ale docier a do głębokich
źródeł społecznych, 9-o wynikających z tych źró deł namiętności i wypaczeń · żydo·
w-y~h .

Bohaterem tego rozbudowane·
go mon.o dramu
jest LESZEK
HERDEGEN .Jako Robert Jordan.
Bohaterem
Hemingwayowsktm, .
dla ~t._óregó ' męskoś·ć
postawy
(iii
- ~'lJ ~L : .„ H1'...; ;; -"<K- _;)~, f>lt'! '}j'S}!
zyc ,owe l ~ę~two ,, zq.:J_<;zą ,;'°Il :
wlf2~eJ. -Bohaterem;• k tóry· jas~m :J;.,
t'

zdecydowtmii~ ·

wybit!rf

tfiógę ży~ ·'

ciow-. pod
maską' rze'czowego
spokoju ·, ukrywa · paśję działania
a w obronie wybrany~h wartości
sprawdza siebie aż do naJ:Wyż
szeJ próby · śmierci.
Sumientę
kate mu walczyć z faszyzmem.
Dlatego on, Amerykan_in znajdzie
sit 'w Hiszpanii po · stronie repubUkanów. Dlatego iii e•komuni.s ta ugna k.omunistów- .zą ideowo
najpewniejszą siłę w -~biorowisku
tycb republikanów.
Na chwilę
przed łmierciJordan powie:
„Od roku 'walczyłem ·o wszystko
tę, w co wierzyłem. Jeżeli zwy·
c:tęiymy
tuiaj.
zwyciężymy
wszędzie. 0 Swiat Jeśt wspaniały i
1
rcŃID)'
b rdzo ciętko z
nim. sit: ro tal'!" Herdegen Pil·
tratil moc•
ego głosu. sklJ·
pionym. spokoJem gry wyrazić

wa.Jkul

