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Stefan :Zeromski: „Wierna rzeka". Adaptac;a sce

niczna opowieści: Miroslaw Sm-ólarek, reżyseria -
Irma Czaykowska, scenografia - Jerzy Feldmann, mu
zyka - Wojciech Łukaszewski. Premiera na scenie du
żej Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie w dńiu 
19 bvietania 1975 roku; 

.Opowiejć Stefana Żeromskiego „Wierna rzeka" należy do 
na3kpszych utworów w literaturze polskiej o powstaniu 
stycznio\vym. Jest ona otatnią częścią cyklu kilku utworów 
2e:-omskiego mających ukazać stuletnią walkę narodu pol
skie~o o niepodległość. Zapoczątkowały ten cykl „Popioły", 
z głownym bohaterem Rafałem Olbromskim, w rok czy dwa 
po ostatnim rozbiorze Polski, a kończy go opowieść o 1863 
roku, w której ginie syn Rafała. komisarz Rządu Narodo
wego - Hubert Olbromski. 
Fabuła „Wiernej rzeki" grupująca się wokół dwojga bo

haterów: Salomei Brynickiej i Józefa Odrowąża, ma jeden 
główny wątek. Również zdarzenia w zasadzie dzieją się 
w dworku w Niezdołach. Można więc móv.ić o jedności 
miejsca i akcj i. Te cechy sprawiają, że opowieść Żerom
skiego jest zbliżona do konstrukcji dramatyC?.nej i stanowi 
wdzięczne tworzywo do adaptacji scenicznej. Podjął się tego 
zadania z po\Yod zeniem aktor teatru cz~stochowskiego Mi
rosław Smolarek. 

W ada!Jtacji scenicznej „Wiernej rzeki " na plan pierwszy 
wybija się atmosfera. która towarzyszyła zmaganiom pow
stańczym 1863 roku. Opuszczony dworek w Niezdołach staje 
się terenem, na którym stykają się charaktery „białych" 
(księżna Odrowążo\\'a) i ,.cze rwonych'' (Antoni Brynkki), 
a nawet zróżnicowane postawy oficerów rosyjskich. Bardzo 
wyrażnie rysuje się stanowisko Żeromskiego atakującego 
postawę zajmowaną przez stronnictwo „białych" i opowia
dającego się po stronie patriotycznego i reformatorskiego 

·· hu „czerwonych". Natomiast to, co dominuje w powieści 
sam.arytańskie poświęcenie Salomei dla ratowania ran

go w walkach powstańczych Odrowąża, a potem ich wiel
tka miłość zakończona okrutnym finałem - jest w adaptacji 
tyllko sygnalizowane, przytłumione atmosferą po·mtańczą. 

Sprawą dość istotną wydaje się sarn tytuł adaptacji. T.Y-
4111 po~ie.6<:i ma .Qo~em swóLrealny~ ~wi~. J~ ~ 

' 

Rok1863 
r:reka Lośna, która w utworze żeromstkiego u~osła do rangi 
symbolu niezmiennej wierności dla walki narodowo-wyzwo
leńczej. To ona obmywała rany powstańców - i skryła 
w swych odmętach dokumenty komisarza Olbromskiego. 
W adapta~ii oczywiście nie · można było wprowadzić tych 
scen .. Ale i w dialogach temat rzeki w zasadzie nie wystę
puje. Tymczasem każda adaptacja powieści zaczyna własne 
życie na scenie i odwoływanie się w jej tytule do spraw, 
które pominięto, nie wydaje się uzasadnione. 

Irma Czay)towS<ka - reżyser częstochow5'kiego przedsta
wienia zadbała o wierność realiom epoki, o atmosferę walrk.i 
powstańczej, o żywą i intrygującą akcję. Nastrojowa deko
racja Jerzego Feldmanna przypomina bardziej izbę w rozwa
lającej się chacie chłopskiej, niż opuS'Zczo.ny dworelk. 

Głów·ne postacie sztuki odtwarzają: Teresa Monika Li
powska jako Salomea Brynicka i Waldemar Swpa jako Jćn,ef 
Odrowąż. Wprawdzie adaptacja zubożyła ich uczucia miłos
ne, ale za to dobrze prezentują S'\Voje poświęcenie i oddanie 
sprawie walki powstańczej. Duże umanie zyskuje Konrad 
Fulde w charakterystycznej roli starego Szczepana. Wier
nym powstańcem i tros.Jdiwym o los córki Anton.im Bry
nickim jest Adam Nowakiewicz. Bezlitosną księżnę Odr<>' 
wążową gra Maria Drzewiecka. Jerzy Górny odtwarza po
stać Huberta Olbromskiego, Mirosław Smolarek - major~ 
Janusz Barburski - Wiesnicyna. Eugeniusz Nowakowski -
sołtysa i oikera, Iwona Żelaźnicka - Ryfkę, Stanisław Cza
derski - lekarza, a oficerów i chlopów Stanisław Kamber„ 
ski i Zenon Stramski. 

Realizacja ,.Wiernej rzeki" na !)Cenie częstochowskief 
jest cennym wkładem do tegorocznej Ślaskiej Wiosny Te
atralnej poświęconej twórczości Stefana Żeromskiego. . 
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