
. '. 

„ Wierna rzeka" na scenie 
ł JAN l.AWNIKOWSKI ' 

Teatr Im. Adama Mickie
wicza w Częstochowie. Ste
fan Zeromskl: „Wierna rze:. 
ka" w adaptacji Mirosława 
Smolarka z muz~k1' Wojcie
cha Lukaszewsklego. ósma 
premiera sezonu 1974/'15. 
Częstochowa, dnia 19 kwiet
nia 1975 r. 

Zapowiadana od dłuższe
go czasu realizacja scenicz
na „Wiernej rzeki" w adap
tacji Mirosława Smolarka 
ujrzała światło ramp często
chowskiej sceny. 

Wypełniona widownia by
ła wymownym świadectwem 
zainteresowania społeczeństwa 
teatralną wizją tego wybit· 
nego . dzieła polskiej klasyki, 
jaki„eatr nasz zamierza 
się ,yć w program tego-
rocz XIII Sląskiej Wiosny 
Teatralnej poświęconej twór
czości Stefana Żeromskiego. 

Ta wstrząsająca opowieść o 
klęsce uczuć i tra~edii po
wstania stanowi świetny, ale 

/ 

stawiający przed realizatora
mi spore wymagania, mate
riał dramatyczny. 

Mirosław Smolarek mając 
potencjalną możliwość · selek
tywnego wydobycia z dzieła 
literackiego określonych wąt
ków czy problemów, zacho
wał szacunek wobec tego ka
nonu „Wiernej Tzeki'', jaki 
żyje w narodowej tradycji, 
a zwłaszcza . wobec piękna 
języka wielkiego stylisty. Od
najdujemy przeto. w . jego 
adaptacji przebieg wy.darzęń 
wyznaczony przez główny 
wątelt Salomei, ale ukazują· 
cy również· znamiennie· nie
jE!dnoznaczną postawę chło
pów wobec , szlacheckiego pq
wstańca, prezentujący wresi
cie przedstawicieli zwalcza
jących ' się · stron, w tym tak- ' 

' że romantyczną sylwetkę' ro
syjskiego oficera Wiesnicyna, 
dawnego liberała, przeżywa- , 
jącego na równi' z nieszczę
śliwą •, miłoŚ(:ią . do Salomei 
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burzliwy konflikt polityczn.o
moralny. 
Pelną ekspresji scenografię 

Jerzego Feldmanna przysta· 
jącą do charakteru wydarzef1 
w Niezdołach egzemplifikują 
dobrze wiszące nad dwor
kiem symboliczne obłoki, u
kładające się w kształt posęp
nych czarnych ptaków. 
Również muzyka Wojciecha 

Łukaszewskiego znakomicie 
wtopiona w całość insceniza
cji trafnie podkreśla tempe
raturę emocjonalną poszcze
góln.ych scen, aczkolwiek spo
ro traci przy mechanicznym 
odtworzeniu. 

Irma Czaykowska jako re
żyser stanęła wobec koniecz
ności trudnego nieraz wybo
ru, lub wręcz rezygnacji z 
pewnych fragmentów niepo
wtarzalnej prozy Żeromskie
go w imię teatralnych im
ponderabiliów. Pomimo wi
docznych usiłowań zmierzają
cych do likwidacji dłużyzn i 
nadan.ia akcji właściwego 
tempa, odnosi się jednak wra-

. żerne pewnych niedostatków 
w dynamice akcji. 

Bezl'ośredni wykonawcy 
dali z siebie wiele, aby prze
kroczyć bez większych per
turbacji czasem już dziś, nie
stety, dla młodego aktora kło
potliwą barierę stylu i języ
ka tamtych lat. 

Wypada podnieść z uznaniem 
spory wysiłek Teresy Moniki 
Lipowskiej, która w roli Sa-

lomel budziła wprawdzie przez 
moment podobne wątpliwości 
jak Oleńka z filmowej wersji 
„Potopu'', alt! ostate,·znit- zy
skała pełną akceptaeję wjdow
ni, bowiem rzetelnie przekaza
ła świeżość, szczerość I spon·· 
taniczność uczuć, wrodzoną 
prawość I patriotyzm p(lwie
ściowej bohaterki. 

Waldemar Szopa stworzył su
gestywną sylwetkę Odrowąża, 
potwierdzając nie P<> raz pierw
szy, że dobre waru,nki fizycz
ne poparte systematyczną pra
cą nad warsztatem · muszą się 
sprawdzać na scenie. 

Jak zwykle . nie zawiódł Adam 
Nowakiewicz w roli· ojca Sa
lomei, a stary sługa Szczepan 
wyposażony w ludowy spryt w 
swoim końcowym, niemal mo
lierowskim monologu z sakiew
ką .stał się udaną kreacją Kon
rada Fulde. 

Autor adaptacji Mirosław 
Smolarek ze złowrogą dosłow
nością zagrał rosyjskiego majo
ra tropiącego powstańców, zaś 
rycerską postać Wiesnicyna 
przedstawll z wrażliwością Ja
nusz Barburskl. 
Wyrazistą postać dumnPj 

arystokratki, matki Odrowąża 
zarysowała Marla Dr;i:ewle.cka 
łacząc pozory delikatności z dy
plomatyczną przebiegłością oso
by, która bez skrupułów zml<:· 
rza do realizacji swych egoi
stvcznych ce16w. 

Nieco anemicznie wypadły 
postacie komisarza rządu naro
dowe!(o Huberta Olbromskiego 
w wykonaniu Jerzego Górnego 
oraz lekarza (Stanisław C:tader
skll. 

W rzędzie udanych n•leży 
wymienić występ Iwony !~laf· 

nlckle~, któr w1osażyła w 
. w~raz1ste, ne!W~\\ kontury 
epizodyczną postac !ki _ so
juszniczki Salomei. 

Grupa chłopów I Eugeniu
szem ~owakowsklm roll soł
tysa me rzuca na nie gru
dami zmarzł.ej zie.rt za ran
nym powstancem 1 w -
je się zbyt groźna w „„Y;__ i.1 
rodowej dezorientacji. przy 
mina raczej groteskowe zac 
wania chłopów z „Indy 
Mrożka. 

A motyw Lośnej 
nej rzeki? Chocia;G 
miałych przyczyn rezyg 
zeń scenograf, w rozmo\ 
chłopów podkreślony zo. 
zhacząco fakt, że wezbr 
gr.oźP-&, obmarznięta 
przepuściła rannego pow 
ca, później zaś po ś 
Huberta, żołnierz 
melduje swym zwier· 
kom, że nie wydala on 
jemnic rządu powslańc» 

Nie da się ukryć, że 
adaptacja literacka les 
biegiem ryzykownym, j 
w kwestii wyboru rod 
gatunku literackiego dl 
dejmowanego tematu n 
dziej · kompetentny jest 

Dla celów edukacji s 
nej natomiast inicjaty 
rokiej popularyzacji 
powieściowej Zerom 
jest pożyteczna, a zes 
Teatru im. Adama 
wicza trzeba życzyć 
dienia ·na występach f 
19Wych XIII Sląskiej 
Teatralnej. 

1!) 


