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przedstawieniem pt. „Dokument liryczny" 
. według znanej powieści Gorkiego „Matka", 
Adaptację tej _pozyCji do potrzeb sce~eyt:h 
oglqćia'liśmy ~~ 'U}i_ete r!Jf.)I i nie~z~bi2~~ 

I · t _ :-. _ _ ·_ · ~- CJ~Tu~e p"'™stawiać.„.Jis':f 'ttO klfL
-~- · - o owieść -ó tym, -jak· m-atka Pawia Wla'sowa, świa

oLucjonisty, powoLi dochodzi do; rewoLucy jnych 
początku akcji powieści (~akże przedstawi eni a) 

~\fłłisowa Jest '7pr-ostą llobiefą';-"~która-modt?.~ię -żarliwie o·· -
polepszenie doli bliźnich_ i dżfwi się, że żandarmeria ściga 
walczących o swoje prawa robofnik8w. Powoli jednak, z 
początku może tyL"fs,o przez macierzyńską tróskę, zaczyna 
współdziałać z synem i staje się wytrawną konspiratorką 
ruchu. -róbotniczego. Ładna , jest w pr zedstawieniu scena, 
jak matka rozdaje robotnikom zupę, a każdą miskę z je
dzeniem wręcza na serwetce z ·ulotki - tak- rozprowadza 
strawę duc~ową rewolucji. Ładne są w tym przedstawie-

, niu skróty filmowe, któTymi reżyser połączył poszczególne 
obrazy, ładne to było przedstawienie. Wydaje mi się, że 
postawienie na wydobycie wątku lirycznego z całego spe
ktaklu było rozwiązaniem słusznym i owocnym. 

Dzięki tej koncepcji zobaczyUśmy działg,nia w ruchu 
robotniczym..~w niezwykle Ludzkim wymiarze, jako drama
ty -osob i jako wzrastanie człowieka w pracy. Niemała z}.c-

sługa w tym aktorów, którzy staraLC8i~dob11ć;z siebie 
to, . o.~ co w tym przed·sta wieniu chodzi la": · nie'' -W.iaz1aiem 
mi:drni ernego patosu w ic;h grze, nie widziałem na-dętych 
herosów, he'l".oicznosć ·ich polegała na ręwolucyjne;~ obę.ć:}to

' ści w życiu. Poza tym ludzie ci kochali ' jak ludzie, t'l'.OJłtlt 
się j ak Ludzie, stawali się bohate.rami po ludzku. l'rzed
. stawienie kończy się sceną~ jak 0 .matka chce pTzewieżć eałą 
walizkę ulotek. Na dworcu os_acza ją żandarmeritt: Mti-tktt 
clj.ce uciekać, ale _widzi, że ten manewr ;ej · się' -nie 'uda i 
rozrzuca ulotki z walaniem, by ludzie · czytali -sfowa o: rę
woiucji i sprawiedliwości. Scena ta jest- patetyczną tylko 

~ z poz-oru„ bowiem Wlasówa wybral.a trzki sposób' dziqlqnia, 
jaki pył jej w tym momencie cj,ostępny . Wiedziala, żę -ar~
sztowa~ie . jest nieuniknione, że z tak komprotnitując:ymi 
materiałami czeka ją wyrok i wybrala agitację jakó dzii:i,Ja
nie w 9'6Uczu wroga. Wydaje się, że Lidia. z_ am,,kow zro_ J:lila 
dobr(ł"prac~. . . . · . · · . , 
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