
W, penłe~:t~~fi\Vł\ prz~dśwląteczny .,.Matki" dóko~~nej przez Udh~_ Zarń-
wiecz6r tlttf'(a 'i amkow przedsta- kow, adaptac31, w które~ Ó."t' · ton 
~iła nam w Teatrze TelewlZj,i -osobisty , 1i:idzki, nieledwie ii:\,tymnv 

wi~ow~)'ó W.dług „Mat"i" M!lk,yma zabrzmiał bardzo mocn o, I 'bąrdzo 
·oorkieso za-tytułowań_e · "' „Dokument ·przekonywająco. "' ' Lidia ,. - Zam.kow 
lirydny" . . z r(amienny to tytµł. 7 Zna- główny a'.kc'ent poło]:yła na osobiste 
mienny i pob11dzający do refleksji przeżycia bohaterki, na jej - .we-
nad ·· trełciami, które niesie książka wnętrzną przemianę·; ~tóra zaczyna-
Gorkił!go · i nad · •J)bsobetn, w. jaki jąc się w sferze uczuć , staj e się 
treści te _możemy _dzis o:dbierać. Dó- przemianą świadomości. Głupia jest } 
kuińent Uryczny. .. P ierwsze z tych ta babska miłość - mówi w pew- f 

określeń - nazwanie „Matki" doku- n ym momencie Własowa - pozwala i 
mentem - wydaje_ •ię oczyW'iste : kochać tylko to, - co bliskie, własne, 

-= t~~)>Ę.~-~~~-...,!1,,~~~~·. j!_~~~ ~JLaj- -.Yt„ ,~~sJsg~~ltł. - A. ~ potem, · Btopnio~~ 
oar d:dej znanycłf"" ~k 1~afa, t a wyłączna miło'Ś~~o~ .a~ruL.„~'l~~ 
jest pierwszą w litera turze pte:knej się także na jego towar.zyszy, aby · 
książką, -które' tematem jest wilka wreszcie ~ ogarnąć · -1praw~. o . którą 
ó 1ocjalizm, jest ksiąłką ,'_ która dała walezą. Temu motywowi, kameraln e-
próletariatowi rośyjiikiemu i proleta- m u z natiuy rzeczy m otjrwowi . we:-
r iatówi świata Obraz zmalań ó zwy- wm:trznych przeobrażeń. Ma.tki, "po~-
eięstwo rewolucj i. „Matka" wyraża porządkowane ZO!lt~ło całe \vid.owi-
tc w!elkłl 1d•4' i jest jei historycz· •ko. Tu zał wyłania •ie · tyle~roć 
nYm. dokumenter:n. I jeill ksiąfkę te dyskutowa,na kwestia wierności ada·p-
rnożemy dziś nlzwacł „dokumentem tacji wobec oryginału. Skoncentro-
liryctnym" t o łwiadczy to o ty~, wanie głowneJ uwagi na połltacl 
3łlk bardzo. :imleniła 1i~ perspektywa Matki ni~ oznaćzało i nle mogło 
naszełó widzenia jej trtści, ,jak głę~ oznaczać pominięcia lub ;: choćby :ii.su-
boko nane życie wcpłonęło • owe nięcia w cień opiŚanych przez Gor-
treści, jak , o•!>biścle je odczuwamy. kiego proce~ów społecznych, b~ tych 

~ ·Ta właśnie myśl przyś~ała , jak wydarzeń_ nie można bowiem 1trozu-
~ ifę zdaje, telewizyjnej adaptacji _ mieć losów :Matki, sensu jej po1ta-

"'"""~""'"'"'„"'„"'"'"'..,..~· wy i jej wyboru. · - . - · 
a ·- · i lJ Pragnąc w skrócie, ać pr~ekct1et tłw ' Sposób dobitn.y .• ;. . pokaza ep-1c e .. -__o 

&wojej opow1esc1 o Matce, J.,o1dia 
zamkow ' posłuzyła sit: różnorodn_J!m~, 
niekiedy gwałtownie ekspresyjnymi, 
środkami, wyrazu: wielkimi zbliżenia
mi, sżyb_kim, opartym na . . z!s~ct,,~ie _ 
skojarzeń, montażem, scenami zbio
rowymi komponowanymi -na prze
mian to dynamicznie, to ze statycz
nym patosem. Posłużył.a się te~ frag
mentami ze słynnego .filmu Pudow1i..i
na, stosując je w swojej . wersji te
lewi..Zyjnej . „Matki" t,ak, Jak •t?suje 
slę w tekście piHnym cytaty (szko
da, że 9 ie wyjaśrtionc;i tego ·W :taP?
wiedzi póprzedzająceJ spekta~l, bo 
pył to porńysł tyleż. ~iezwyczaJ nY, <:° 
Ważny dla kształtu ar.tystycżne~<;' W l

ł dowiska zamkow). Wiele z~wd_z1ęcza 
ł to wict·Ówisko dos.kon~ł:mu 8ktćFSt~U 
~ Mirosławy Dubrawśk1eJ, k tóra wm<;>-: '° Sł$ Ćlo- niego_ prav.:dziwie . ludzk!t; 
ł ciepło , nadałąc postępo.w!~.m Matki 
ł bezp'ośtedniosć , prośtą i wiarygodną 
f spontanic.zność , se rdec~no~ć, w kt~~ 

i 
re; nie było sentymentallzmu, dell-: 
ka'tną chara-kte rystyczność , w. ~tóre 
n ie b yto pospolitej rostzajowóśc~ 
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