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»KomU bije dzwrin<~ 
HENRYKA WACH~MALICKA . . 

Z
. 0grom~ treści l myśli naj- aktorzy i>o. omącku 7 pełzają -!>:~ 
.słyn. niejszej ksiąz· ki Ernesta drugi kra_niec _.sceny, .by wyłome 
Hemingway'a, autorka . j~j się : po sekundzJe w _kplejnym ob- . 
scenicznej adaptacji ~ Lidra razie . . Za szóstr,m razem „ p~ze~taje 

Zamkow - wybrała - przede to nawet p_aw1~, ·.a budz1~1rł'tację 
\.vszystki-m . - szkielet wydarzeń, i Ql;lrzy na._skóJ, mozo~me ;1ton· 
pozostawiając teatrowi obudowa- struowany . prze~ ~y~onaw_c6w. 
nie go emo,cją i -dr~matyczny in. na'.;. T.~a.h· J;~ · sztµ~a_ 1luzJ.1 ~ kon we~· 
pi ęc1em. Ten margmes zaufania· z. c31 ale - -. umQ.wmy su:.--:- ~ł~~me 
pęwn9ścią kµsi realiza~orQw,. ale, t dl~te·g_o -nie .wolno naduzy_~c c1er
stanowi dla nich DJebezp1eczen- pl! w9sci w1d1.a, który ob~k 
stwo albowiem łrieba · nfezwykle spraw wznios~y-ch :' (O ta!tfc~ . się 
spra~nej ręki . reżysera . i wyr6w- przes.iez. m.ówi: Ze ·sceny), jak D~ 
nanych sił _ aktol:'s~ich, by wypeł- dłoni w1d:za tu teatralną podszew 
nić · go refleksją por6wnywaln" z kę. 
wrażeniem, _jakie· pozost.aw1a llte- Męczy to chyba i , aktorów, kt6-
raeki pie:wowzó~. - Pow:edzm~ o? rych _" nie stać na zby~ek ~mocji; 
razu - nie spełnia tych oczek1wa.n orzez {!ały soektakl .miałam ·wra
przedstawien·ie, które .na kanwie ienie . że słucham fragmentów 
prozy Hemi~gw~y·a • prz_Ygotował próz~ Hemingway'a, . rozp-isan:ych 
Teatr Zagłębia w Sosnow_cu w re- na głosy, lutl u~zestmczę _dop~ero 
żyserii Janusza Ostrowskiego. · w próbach Bronią się tylko Elż-

Pozostawia -ono P.iedosyt dwoja- bieta Gorz'yc~a jako Pilar i Ja
k iej' natury. Po pierwsze, nawet cek Brzostyński jako Robert Jor
na jbardz.iej . logici;ny wybór po- dan bo tylko oni - dópisują sło
wieściowycb · w,ątków i . sytuac.Ji . wo~ postaci ich ~chatakter i o~
zu baża ten utwor, w ·-którym kaz- bpwość. Nie . mam prawa sądz1c, 
da ___ ~ostać _ i k_ażde zdarzenif' !'!1~że~~PQ7.Q~_ął:ytR'" w~~J!a~~~m bra~- , 
~~[1j&-' 11rotl~tmą 1. \\:fiflrttw-ą .a . ło możl 1 wosc1, altio ctięc1 zagr.~111a-
nallzę. Adaptac:ja Li<:tu . Zamkow ·prawdziwych .. ludzi, ale · mu&1ało 
przypomina większ~ść .!aktów wa~- się zdarzyć toś, co im to unie-

1 
nyeh dla toku narrac11, ~le - s1~ ..możliwiło. Elżbieta Gorzycka to 
ł~ rzeczy - czyni to po.w:erzchow ... . Pilar· oschła ,_ ostr~ , ~ayvet · odpy-

l 
rne, a c_'zas~m wr,ęcz n1eprz_e~onu. -_ chają. ca, ale · jedhoczes.p1e gł!iboko 
jąco, sk:utkiem czego ta ~ sceniczna mądra i bardzo kobieca w swej 
~v~ r·~ja . „Komu .bije d~~on" , bar: intuicj.i i goryczy„ zrod.zo\1ej z ob
d;z;1eJ J~st brykiem, ruz ~wykład- serwacji ludzi i świata. ~- Jacek 
nią, lub '~ dyskusją z ~yślą aut9r.~. Brzostyński unaocznia proceś doj· 
Gdyby jednak po:nmąć .relac~ę rzewania Jor dana, który w ciągu 
książka-·a.d~ptacja i sk4p1ć s ię kilku dni .staje się innym · czło
wyłącznie na kształeie jn_sceniza- wiekiem. -To widać (na1doslów
cyjnym utw'Oru, to i wtedy trud- niej) na scen'ie i to słychać, '.. bq
no o z.achwyt. Spe~tak~ zbudo~a- wiem aktor, . świadom swych moż
ny jest na ~a~adz~e c1ąg_u m i ga- l.iwości głos9wych, czyni . ~ ni~h 
wek o wyrazn1e filmowy:n - rodc;i- jeszcze jeden (t,ak ptze<!1ez waz
wod~ie. _J~11usz Qstrows k1 _ r~st~Je ny) ś rodek t: wyrazu. Ale nię ~a
~ra:i 1 cę ~a~dzy pur: Id; !!1 wyJścia , już ewolucj i uczuć w g+ze . El~-
1ak1m Jest „spow1_e~z ranm:go b iety Laskiewicz, - która rysuJe 
.Tord~na, a ~etrospJ!kCJą, . układ~Ją- Marię - _ jedną z najwspa~ial
cą ~1ę w ci ąg wydarzen pop17:e- szych bohate.rek literatu_ry św1ato
d zaJący~h katastrofę. Tę gran'.cę wej - płasko i nieco infantyln ie, 
wyzna~zają - .prze.de. wsz.ystk ;m i denty~zni e ·ńa początku . i na ~o~: 
- zmiana stopnia osw1etlen1a sce- "U tej h1storii tak ~ jakby m1ło..<>c 
ny i. zróin icowania środk~w . ak- do „obcego" . b'yła tyl~o - ZWY,"kłym 
t orsk1ch Jac~a Brzostynsk iego, romansem. Nie ma też w przed
który gra rolę glów nego bohate- stawieniu towarzyszy broni, .któ
ra. . . . . . rych przywi odły do tej gromady 

Filmowa. konstrukcJa 1.nscemzach różne racje t tóż;ie drogi. 
wymaga Jedn ak precyzji wykoi:a- .; · /' . 
nia, a tymczasem w sosnow1ec~1m Jest za to p1ęk~_a . scenografia 
przedstaw.ieniu ten· element po Je rzego Mo,skala, ~ 1 eloznaczna ~le 

' j1 rostu n ie i st nieje. P_o najbardziej czy telna i pozosta'JC!Ca w pan::1i1 ę~ 
' clramatycznyc~ wydarz~.ni~ch wi- ci, ~ak, jak Pilar .i Jordan. Do-. 
downia Ś~98:z.i ' z . r;o:Qaw1,~ni~m. jak bre. !to ..• 
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