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Ożyczliwości - na

przełomie

\

Zycz.llwość. Czym jest, co znaczy w życiu społect.nym, t.awodowym, prywatnym. Komu o nią łatwi.ej: tz\V. szaremu obywatelowi, czy czfowitikowi wybitnemu, który jako persona publiczna znacz.nie cu:ście~ musi godzić po<lz.iw z krytyką a i;ympa.tię

RYSZARDA HANIN -

z t.a.Wiścdą. Jest wregzcie :iyczltwość sposobem na życie godziwe
i z S<MlSem czy za.ledw~ jego ułatwi~iem 1 okrasą?
Pol~~ uwad:i.e Czyteinlk6w refleksje ,na ten temat .snujlił
dziś na łamach „DZ" trzy znane wsi.ystkim Polakom, cieszące
się mianem wielce iyci.liwyc.h - kobiety niepospolite.

aktorka

Otwarcie na drugiego

roku

rtich. Pnyjatnl, jśkłt dat'tę w:znlów, Die wywylewnie. Cenię i :&achawujc d.Y·
skrecjlt, czekając aż sami zechcą powiedzieć
ml co Ich cieszy ł ,bo.li. Trudno zatem nazw•I! mnie siocfrą miłosierdzia. lllC% był
ez.d, 1tmn.a.zjalny, kiedy marzyłam o \)ielęgniarstwie. La& pokrzyżował te plany.
r.a.źa:M

człowie~a

Powściągliwość

wobec

innych

w~ik&

z mego usposobienia l własnego
efinicję
zostawiam filozofom.
DIA
ocukiwania tyctliwo6ci. Nie jestem szalenie
mnie życzliwość to otwa.rcie na
towarzy~a i ga.rnąca się do ludzi, Przyjad.rugiego człowieka, pochylenie się
dół m&m wybra11.ych i n.ie lubię, zwłaszcza
nad nim. Wtatliwe jego postrzegaidy jestenł srnutńa czy chora, l)admiaru unie i odczuwa.nie, które w moim zawodzie
fnteteSóWan!a sobą. Nawet · wówczas gdy
Jest konieczne, bo należy do sztuki akt<>r'wiem, ie płynie ono z :iyc:z:liwośel. S~ boskiej. Grając muszę W&Ulk czuć autoTa, te~iem sytuacje, w których łatwo pom;yl!6
żysera, partnera. wid.z.a.
llł z aatar<::iywi»c~ a nawet z Utoki-.
Rywalizacja ~ scenie jonto przeszkoda w
Wiele bezcennej źycz.liwoścl I .rdecz.no'życzliwym porozumieniu środowiska? A nići z:.urta!am 10' cusie wojny, które} Die da.by dlaczego? Występuje w wielu zawodach
Io by się prmy~ bez t1ch odruch6w Mrc&.
i dyscyplinach, jest wartością zdrową, d~
HeToizrn, który :miał wiele Postaci. ~wapingującą. Zresztą żadna rywalizacja ni•
·w w ludz.iaeh wspaniałe cechy. We
potrafi wyzwolić w człowieku tylu cech udrlęcmej
pamięci przechowuję swojego
jemnych, co złowrogi swą po:zorn1t obojętddbretio C.ueba z dalekiej Tatarii. Była nim
nością tłum. Z tym, że i w nim, na wet
prosta babustka, stara muzułmanka. Reliwówcza.~ gdy z.męczeni I popychani ludzie
gla r.alminiała jej kor'%ystać z u.ez;ri\ użypatrzą na siebie wilkiem, wystarczy często
wanych. ptt.e'Z nas, niewiernych, Takt l dejedno. życzliwe słowo, jeden przyjazny gest,
lłkat.~~. z jaluł manipulowała nimf, b&CZl\C
by rozładować atmosferę i skłonić do za,.
ri. m sic nawet nie dotnyśllla je' obrzydzepanowanla n.ad złymi instynktami. Takie
nta., ą dla mnie do dziś uooobi6nlem dobroobjawy nieżyczliwości są znamionami okoci i żyerltw<*I. z jakimi jeden człowiek
liczności, a nie cech.amf n.aTodowym!.
może sł~ odnosić do drugiego,
Jako aktorka czuję życzliwość wldw'llf I
A dzie,wczęta z batallonu fizylierek. jedniezmiernie ją sobie cenię, odnajdując cion.a fGtowa ócldać :i:yeie z.a drugą? Na to nie
pło tej sympatii w rozmowach i w listach.
ma. s16w.
Podejrzewam jednak, ~ wiem na pewno,
Więcej nietyezliwoAcl doznAłam dopl~o
ze zaw,ctzięczam ją memu emploi. l charak·
w wieku dojrzał,rm. Nie lubi~ tyezl!wok!
terom postaci jakie grywam, a nie sobie
Ryizard~ Huni'l'l
nie<lemokutvez.nej, ~·k~ jest dfa mnie np.
samej. Po prostu widzowie priypisują mi
:rmiatia naburmu!Zonej miny ek9t)edłent.kl
walory osób, w które się przeobrażom i
równywać, bo dzieli lego łaknienie dobra. na usmiechnil?tą w momencie rozpoznania
chyba robię to sugestywnie. skoro :tłoSZCZI\ sprawiedliwości, prawo~i
«' klit>tltee a.lctorki.
się, protestują i wyrn:i:.ają żol, gdy postać
Mudenci lubi!\ tnnie za tyct.l.lwość7 Jeśli
2ye~11wość bu.ttl na ogól tye'.':l!woAć. W
jest negatywna. Nie grywam królowych na
tak. jest, to bardzo się Ciesię, bó ja teł ićh
tyciu nie mottia liczyć na ch!'vstusowe. ,,jak
piedestałach. Większość moich bohaterek lubię ogromnie i uczciwie Uaktuj41. Jednak- ty u tliego kamieniem to otl na eli!bl~
repretentuje bliski wszystkim w doli I nieże nie mam poczucia. te e.stem wobec chlebem". M1'le, te warto pamlętilć I <1
doli t:vp „every mana". czyli człowieka. :t nich specjalnie tyczliwa, Staram .i~ tylko
tym, te nłetot.u.nc.ia . :lfl~t t111tże prz~jawem
którym każdy może się utożsamla6 i .=.._._:_
poprzejść
przez życie z lud:tmi,
. - obok
I skutkiem braku tyczliwości.
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