
powiełcJ. 
' dzwon"• 

na afisz„ . lu
i;tea·tiru drama• 

o 1'fR ' atmosf erz1 
;oi6lnęgo 1aciek~wienia 
tym wyduzeniem. I 

trud" rozstrzyg:ną6, czyje. nazwisko 
atanQwiło d·la publiciności' wifłka,zy 
magnea. Ernesta Hemingwaya 
au tora powieści ezy Lid id Zamkow -
autorkł adaptacj.i aeenicz1nej i reiy
serki przedstawi'ęnia, znanej w całym 
kraju z wielu intereauJących d~o
ziań artywtycz·nych. 
Zważmy, te tea.tralizacja teg~ typu 

powieśc. i naleiy do zadań trudnychj' 
dzLeło 'f Hean~waya pehn• opisowe 
rozlewności, filozoficznych re:tleksjd, 
dygresji, a od csasu do . cusu - jak-
by sloganc>wej na·wet retoryk'.!, za
wiera w gruncie rzeczy mało zdane:ft 
czyli , ,a k c j i, , krt6rą od wieków 

I '•o.-tr•J '„) 'POWłł' ' eł. lhy'.tq1Je tł• ł• 
łmferct. do · 1am(li j cs-ego 1trza1,u, do-
p6kf Jest · JeszcH ' n;y~oniny. W ftnall 
przedetawł·enła R ert 1trzela d o l:bli
łaJ•c~o się wro. ' , Mote bedsle to 
•. 1trsał, kt6l'y za lif je fa.szyat·owskłe~o 
oficera, 1trzał, ktQt y mote wszystko od· 
mlmić"T Ale wlł.ł~Y. te nl-c Ile f)u od· 
mieni~ nie da, .~.lłt. atle-zny loa iirars-tkl 
nartna11t6w · był 11 rzes•dzony • chwilą 
wydanla przez ice· erała Golza roi:kazu 
wysadzeni-a moatu~ „To było złe od 
aa.meiiro początku . t a w 'taki-eh ranch 
klęska nara.ta. ja.k kula łnie*na. to
cząca się po m okf,ym śnfel{u„ .•• 

Spada· kurtyna 1 ,,Guernica'' Plca.so .• 
Fragmenty teco ~_o,brazu zJawlałY 1ht 
wcsełnleJ na podlśwletlonym h<>'l'Y110n• 
cle. 1ta110W'ł~c sweł'o 1ro1dza.1u irla·styC'Jlli. 
ny komen.tan zd:aneA, rozgry·wa~ących 
1it na tcenłe. I to 1łyn~e d.zleło o za
.-?~• ' mia'ata ~ras , · li ml'!lodl• „Ad.e
lan<te" tu• 4ra-rqa tyan• P;<lintą J'l)ek-
t~~ltll. 

tea.tr stoi. Eleme.nty drallhJ.tycznoici 
t~Wil\ co . prawda w wielu J)al'tiach , .. „, 
narracji np. w · qpowieśoiach Pilar, 
tragicznej akcji El Sorda, w opis·i• 
wysadze<nia. mostu , ł ucieczild grup7 
partyzantów, a także we wspomnie
n iach głównego bohatera - " Robert·& 
Jorda·n.a~ Wiele. z tych wątków :mote 
posłużyć jaiko budulec dla nowej 
1ztuld teatralnej, 1, rozwdjaj-cej poru-
azony przez autora powieści temat. 

.Me Lidia Za1mkow: nie poszła ~ 
drog,. Postawiła przed . eobia ambitne 
za.danie przet·ransponowain.ia na jtpyk 
teatralllly całego dzi'eła, dokO:nuj'łC o
czfW'iatej 1" takiich wypadkach 1elek• 
ej · l niezbędnych sk·r6t6w. ZnajdsiO
my łu właściwie wszys·tko, oo HIP•• 
m h:tuje •ht 1 nde%byt przestarzałej l 
cał!kiem iwletej nawet lektury, 
wszystlko1 oo •tanowi o jej mlejscu 
w naszeJ pamięci. A równocześnie 
'est to przeoież spektakl atanowięcy 
OS·ob1stą wypowiedt artystycmą imce· 
nizat-orki, Lidia Zamk<>W wypowiada 
f ht tu przede wszystkbn w t o r m i •, 
budując •pektakl poetycki. o · lirycz
nych akcentach, operuje u.'inowuym 
ieatem, zry-t.miltowanym ruchem, ma
lar8ki.m traktowaniem tcen sbioro
wych. Scenom tym potird1 :saa4a4 dlł-
łą dyna·mik• 1 ekapresj'- · 

~aik llrlonatruowane ływe oł>rari' i..
~•c• transkrypcJ• myłlt l 11rseły6 U.1l• 
ilel(o Roberta lor-dana 110Jawlaj• •ł• na 
easad:słe ,. retrospekc1.1h J>.ned.tawłenf1 
sae-i yna Ił• "'en• upadku Jordana • 
konia podczu akcji wysadi:anfa mo·stu. 
czylt ostatn• fragm.entem vowfe§cf. 
W·szystko, co itotem Oll\'12'-damy. 'Poi>l•
tane w chronolo-11. zmieszane w -pla
n ach dsłałail . Jest WY'WOłane .wsnom
nłenł-em ł WYO'brdnl• Roberta. Boha
ter ezęato wetaJe • 'ln·le.łffa •weao 
•młertelne„o, wawd«»podobnle. u·padku, 
btene ud~iał w · l'OZJrTYW&Jlleyeh Ił• 
~da.neniach . l>'O H)'lll zn6w -w:raea tło 
tceny wyJśclo·we~ scena.riusza. a kot&· 

~~":1:~~";~1~~:(!.J"l'.l„.' :. :-'t..,..P~ : „~ł_,\ „' "? ~ ~ .• ~: ~, \ .. tł Ili 

i· 
P.OIDJ'll 1 .,Oa~• , aa!ety de ••ł

ol•kWw9-&ych ubleaów · wcen1n~y,fnych 
U4U zamkow. Zl'~~ J.en , w trm 
nl'Sedtitawlent.u 1póro moment6w vięk
nych 1 wńnl~ają~ych. Wyda.je •i• 
jedna:k, h 1tC1na 1;wyaadzen la mottu (a 
JHt to b•dł co b-4ł d 6·wria 1p.rawa, ' 
wok6ł kt6reJ ,&f lliI''uJ• sit in.ne) duło 
ucracUa na nvoJe· . łeatralrneJ rand.ze 
DrH• to.. :te s·o.tu · całkowl.c:le wzenle· 
•l·ona w narraeJę. l Pned1tawlenle tra
ci li'~ t.o na dr~atyczn.oścl w , mo
mencie , ku1ltndnM:YJ1'lym badź co b•dł 
dla lot6w c~ej K1upy bohate<rów. 

PnlJ' oodobnym,. '1. potra:ktO'wanl11 tyeh 
1łU'tll 'PO'Wiełci. ~re m6w:I• o boha
terstwie l ofial'no~ol łudsl walC111\CYCh 
li fas7lyzmem, nadntłernem.u wye.k'1')·01J10-
wanla ule.--aJ• scetry s ol)owiadania Pi
lar - bestialstwa l' abla . •tojacego na 
czele oddslału „w ",JalrlmJ małym mta
•t~ku". Pny teJ.1 opowldcl r~yserka 
nie l>OPttHtaJe n a , ,umym słowie, tu 
mamy do ci:ynlenłfa z tym wszys.tkim, 
oo prsemlenla pr1>zę Hemingwaya w 
:łYWY, pełny• dralri·aity.cznego napfecJa 
teatr. To włdl,l ie ·10' w tych l>Mtlaeh 
tekstu Lidla Zam~(Ow kompoouje naj
'bard'Zi•J tnJ,Jl'&St yWlD,19 sceny r;btor-OtWt, 
kt6re , decyduj• wtaścłwle o cha,ra.kte
rze 'PT'Stldatawłenia, Gdyby 'Podobne ri>z
wł•za·nłe znal azła dla finału . a ta·kte 
Janez• cna l)aru chocl.allby naJ-pięknied-.... 

nyeh . tra~e.ntów pow1~; w 'lrt6ryc!t 
1 100.ty:ka,my 1ltt • bnprzy·kła·dttYń:r m e• l 

1twem 1 11atrlotys·mem rewolueJonlstów 
- byłaby, zachowana Ja1ka taka'i" równo
wa2a między tym, oo złeiro ' t co dobre-
lrO u,fawniła w ludzia ch .ta W·OJna. Bo 
tak właśnie jest u Hemingwaya. Bar d7.o 
szkoda pp. te wyłą.CTnie w . nianie iło
wa. nie wspoma~anell'o ładnym . • WY• " 

· teJ wspomnianych , a bardzo 'wyrazi- i 
sty ch b odk6w teatratny~.h. na.lazła ale 
spr_awa bohaterskiej ll'rtt'PY 'Partyzanc
kie j El 1. So,rda. szkoda t'eł , te 1>lekna '· 
pos ta6 r &woLuejonlaty ltu'Zkin a WP1'0-
wadzona •·ostała na 1cen• vrłitśełwie 
tylko dla wydon:enia Jąliku poUtycs- ; 
nY'C'h 1lo-l(a n ów. ,. ,1 . 

s" " oozywtste '6?f;dy llCąaritusza, 
kt6rych w i "realizacji . ' mOŻtna ' byłoby 
Unik:inąĆ, a 'zaranm U'lllfikną6 poisądze• 
nia o .. n;idrasobllw7.;· i<,. · •tosunek Lidii " 

~ ~··· . rt "' .. ~· ~H 

faszySt6w d 2l1ewczyny, ade zn6w -
nie jest to ~ta6, którą mogl~byśm7 
b~ wątpliwośoi i w·ahań &a~c~to-
waó. ' · , 

N ajpemie1 wypowled.dała rł• 1 w 
powierzone sobie ro.U Zyta Połom-
1>ka. której PHair j.est l'ZeCZyWUŚC·i• 
złożoną i ciekawą .os.obowości24 . Z 
Pablem Pawła Nowisza nafomłast 
jest tak, jak 1 Kr61icilldem .Waindy· 
Wieszczyckiej; oboja są na tyle wy-
tr~wnymi aktoram i, :te wyjd' o·bron
ną ręką z każdej roli. Ale Pabla 
grtd N owisz wbrew 1woim dyspozy
cjom, stwarzając · lia:'yczną · wersj• 
czŁowieka, o kt órym wiemy t'e był 

••co prawda , przeńikliwym · dow6dc'łw 
ale także - 'brutalnym morderc'-

, • ··'· 'l·, 

' Z ' resity ba'.ł-dżó wyrównanej juł 
Obsady wy•r oomia Id' Henryk Sobi'$
chart jak o Cygan Rafael; Krystyn 
Wójcik - Anzelmo, Maciej Polaakt -

. Primitivo, Witold Zarychta - El 
· "'SoI'd'o~··~ 1 Kazim ierz ' S iedfecfti , , (Augu

stin), Ludwik Paczyński (Aµdit' e~). 
Elad1a . gra Andorzej Wiśn1ewski, Fer
nanda - Ta~eusz Kuduk: a Tytu1 
Wilski zjawia aici na chwil• jako 
Kaszki~ 

i 
lamkow do poMt7Cme3 w&ntW7 .J, 
m.Lni&wayowSlkiieco dz:LNa- \ 

A łak - no c6U Do mankamentó~ 
sc«tnar~wsu . ilrHba doda6 mankame 
ty pnedstawieniia. Bo przecież za 1 
sze •fłt. teatr ma takie prawo do błt' 
dów • .l trzeba prsyz·naó, t. korzya' a 
i tego prawa. W tym wyPadku !\"" 
także za pośrednictwem nJ.•~byi łraf-
nit~dobr,an,ych protac0ntat6w, 1 

Bardzo utalentowany i baLt"Cho m~ 
dy odtw órca roM Jordana - ~
lław Jukułka miał kilka 6w1etnych 
momentów, ale nie odnotzę wrażenia, 
że udało mu slę stworzy~ wiarygdd
ną 1yl~e:tką He.m1ngwayowsik1iego b,o
hatera - człowieka o 8i1ne j tndywi
dualności. górującego nad I I"U:PI\ ~r
tyza-nt6w nie tylko wyks:ztałceniept. 
ale tet d·oświadczeniem wojennym, 
cha·rak..terem, mądr·ością.. 1 

'l'aikłe Wanda Wieacs~ Jałt• 
Maria, aczk:olw1i•k od strony wanzta
tow.ej p·oradziła 1obie nińl• s r,b1, 
zaJcoch,alllej, , pełnej urazów. i kompl~
aów, d·otkliwi1. d;trzywdzone.j przei 

"Bardzo · łatotnym Jfomponenitem 
spektaklu jest muzyka, kiórfł Lid~a 
Zamk·OW traktuje ,jako element iinte• 
gralni• związany z obr!12:ern kompo
nowanym 1 dużym wycwclem bar
wy, Te plast yczne, pełne ruchiu kom· 
pozycje figu r alne mają za tło uta:-zy
maną "fi c-lepłych t~acjach brązu t 
rótu dek·oracją Bronisł.awa Chł'omego 
przedstawiającą coś w rodzaju skal
nej niecltii, od środka wyżłobionej 
amfiteatr alnie, od Hw.nąitn 'przecho
dzącej w strome urwisko. Na hocy
zonci• ukazują •ifł, jak j-ut l\"Sp om
nlaŁam, f 1ra,gmenty „Guei:milkd" oraz 
zaraz w pierwszej scenie ' - upiorna 
kukł& konia (teł , wzorowana ii.a 
fragmencie dzieła Picusa). Ten koA -
symbol niesizcrzęścia i zagłady kon
trastując1 ostro 1 ciepłym, chciałoby 
si• powiechieó rozgnanym 1łońcem 
t.łem jest czytelnym makiem ablUa• 
jąoeao •i• końca. r 

Do:mamom wizuam,-m. tali wałnym 
w tym przedstawieniu nadaje ' d odat• 
k owy, głębszy wymiar mużyka Sta• 
nlsława ~adwana, który sięga nie·r d 
d·o azor stkiego, brutalnego efektu aku· 
&·tycznego. 

• • • 
Pd.tw&1rl Teatr Im. 1. O.te:rwyf 

•rn„at H.miDJ!:Way .• Komu błtte di-won••, 
Pneldad - Bri>nl<Sław Zle'Mó.ski. ada.n• 
tlU3Ja ł re'ł}'seT i a - Lidla Zamkow, s·ce. 
no•gra·fła - Br01J1 tsł aw Chr omy, mu-z:yka 
- Sta·nłdalłf Ra·d·w an. 

WIERA KOBNEL~ 


