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Robert Jor dan. Ginie :4 wi el~ 

teatrze · im. J. · Osterwy odbę- ka,, piękną sprawę. W takiej 
dzie 1ię premiera r.ztuki KO- chwHi - mówi Hemingway -
MU BIJE DZWON -tpg powieści bije człowiekowi dzwon. Sta_ cl 
Ę.rn_ęli_~ Hemj ngwaya, w adap- metafory czny tytuł tego na 
tnCjri~e,--F-f'~rłł~td-łi-- ~wsk.rfJ.Ś-}JJ.t~isty.cznego dzieł :i• 
Zamkow. . Czy dzwon Hemingwaya lię .;' 

.Ernest · Hemłngwo:11, dzie-nnł- dzie bić na chwalę realizat o-
karz, publicysta, korespon- rom lubelskiego spektak l1' 
dent I ł II wojny iwiatowe;, przekonamy się już jut 1'D. 
ucze1tnik walk przeciw faszy- Wspaniała proza t ego autor a: 
stowskiej prnmocy w Hisz- dość trudno podda j e się prze
panii, ·zaureat Nagrody Nobla. róbkom i adaptator skim zab ie 
Bogate przeżycia · wystarczyły- gom. Z drugi ej st rony szer eg 
by na· killła życiorysów. Gdy udanych ekrani zac j i f ilmowyc. ~ 
w lecie 1961 r„ . łwiat dowie- świa.dczy o tym, iż warto po
dział 1ię o nagłej śmierci pi- dejmować takie ryzyko. N <l 
tarza, był - to ,wstrząs równy pewno będzie to jedna z w y
zdarzeniu ' polityczn~mu naj- _, różmających się prepiier na-
wyżuej donio·słości. szego teatru. Czy Lidia Zam-

Zycifl i dzieło Hemingway« kow okaże nam , znane ce<; hy 
wiqże •ił nierozerwalnie. Twór- ,swego reżyserskiego talentu l 
czośe jego jut n11 wskroś temr.>eramenłu, swój lwi pazu1' 
11uto-biografie1n11. Autor Jako inscenizatora jak to określił j e- , 
korespondent w'ojennu • Hisz- den z recenzentów warszaw
panłi .tll\e%rksw6j lo• :i 1pra- skich? Może ujawni wazystk ~ • 
Wtł wnlezq.c · o ludu~ odobniit cechy tego talentu w najwyż
poltfpuje b ater o książki szym natężeniu, jeśli tylko ma• 

t.erial okaże 1ię dość podatn?J, 
IL by można bylo .i niego zrob ić 
· rzecz absolutnie %nakomitą. 

W rolach głównych ujrzym 1J 
m, in. Zytę Połomską, Marię 
Wieszczycką, Pawla. Nowisz(!,, 
Krystyna Wójcika. w roli J.eir
dana wystąpi Stanisław Jaikul
ka. 
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