
Telewizja 

Twarze 
Ryszardy 

Han in 
Program li zafundował oam 

spotkanie z Ryszardą Hanin. 
Sens takich spotkań, gdy 
ich gospodarzem, a ponie
kąd i autorem jest popular· 
ny al<tor, wydaje sie być 

dwojaki. Trochę inny dla wi· 
dza, trochę inny dla aktora. 
Widz rad by znaleźć tu ko
lejne potwierdzenie dla źró
deł swej dotychczasowej 
sympatii dla bohatera, bo
hater staje wobec szansy ·U

jawnienia nowych barw we 
własnym portrecie. I ujaw
niać może też dwojako: tek
stem autokomentarza bądź 

czystą robotą aktorską. .Ha
nin zdecydowała się na 
przemówienie ipoprzez grę , 

ale rw grze tej chciała za
akcentować rw sposób dys· 
kretny swój dystans w sto
sunku do etykietek, jakimi 
zwykło się opatrywać jej ak· 
torstwo. 

Publiczność oraz krytycy 
lubią ją za jej z,wyczajność, 

za ·skryte ciepło, w jakie o
wija swe bohaterki niczym 
w rwatę. Dwa •teksty, które 
miały stać .się kanwą tele
wizyjnego wi-dowiska, wybra
ła sobie Hanin na pozór w 
zgodzie z tymi ·kierunkowy
mi. Zarówno1 w „Pięknym i 
nieczułym" Cocteau, jak i w 
„Wzorowym małżeństwie" 

Różewicza zarysowane są 

sytuacje pospolite, „z życia" 
wzięte, ich tragizm zdaje 
się nie przekraczać granic 
typowości , a ·nawet rprzeciw
nie - z tej :typowości wy
nika. Bohaterki obu tekstów 
mogą też 1bu.dzić naszą sym
patię, a w 1każdym bądź ra
zie ·współcz,uciel Aleć · po 
chwili widz poczyna do· 
strzegać, iż pierwsze jego 
oceny ślizgają się zaledwie 
po ipowierzchni zjawisk. Ra
cje obu bohaterek zaczyna
ją brzmieć dwuznacznie; z 
biednych, brzydkich .kaczątek 

wypoczwarzają się jazgotli
we ptaszyska. Hanin zda się 
mówić tymi rolami: 1patr21cie, 
jak ło byiwa z tym ciepłem, 
z 1tym •rzekomym spokojem 
życia! A tak mówiąc, jakby 
wołała i o weryfikację ety
kiet .dla niej •samej - ak
torki. Ten iprzewód myśk>
wy potrafiła zatem zakom
ponować niebanalnie. Zaś 
robota aktorska? Wolałem ją 
w Różewiczu, w Cocteau 
ponosił artystkę tempera
ment. •Wiele z ,potencjalnych 
finezyjności tekstu ,Je.dwie 
zamarkowała. A w sumie 
przecież warto było się 

spotkać. WITOLD FILLER 
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