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Przy.20Wyczajpenie, dn~a na
tura telewidZa, kazało stę spo
dziewać po a.utorslclm Wystę
pie Ryszard11 Hanlm retrospek
tywnego przeglądu jej dorob
ku aktorskiego. Kto gloSO'Wal 
przed bodaj dwonna laty, w an
kiecie tygod:nika „RTV'', na 
najlepszą kreację w poniedział
kowych spektaklach Teatru 
TV, oczekiwał fragmentów 
„Matki" Karela Caipka, Kto w 
osbamto wykwietla>nym serialu 
na t·emat najważniefuego dnia 
w .tyciu, naj.tywszym dar<:yl 
l1czuciem „Grę", Z'nów dla wy
'mieMcie zagranej prZlez Ry
szar~ HCJJnin roli, czekal na 
pojawienie stę jej z ucz11ciem, 
i.t wte, co zoba :z11. Przyzwy
: zajenie, druga natura telewi
dza, domagało si~ od aktorki, z 
wytńtnym 2!11G>wstwem grającej 
rołe kc.biet s01>Cem podszytych, 
dyskursyw1lego stosunku do 
rela.cji Cllkt<>r - ~zlowlek. Któ.t 
to jed.11'1lk z góry Olkrditl, i.t 
w „Moim programie" nal~y 
koniecznie rOIZWijać pa;wt ogon 

dtiwnych ról albo obierać się 
z masek jak cebula? 

Pani Rusz(llT'da zapropomowa
la wtdoWnt dOSkon~ to.tsa
mość swej OS'Obowokii z u•pra
wlanym zawodem, wykorz11-
rtala ramy „Mojego programu" 
nie dla /łl>01rzenta wstecz na 
przebytą drogę, l.ecz dl.a ~a
nta do koLekcót rół dLa niiej 
charakterystycznych - p>:opo
zycji nowych, i jak się zdaje, 
odśwt~ających ten zaklęty w 
na.szych wyobrCl!.tenlach o niej 
„sposób na kreację". Wydawa
ła si.ę być dotąd, w na.fpo'W
szech:niej znanym repertuarze 
- ba, za_brzmi to mistycznie 
- matką nas wszystkich, ko-
bietą prostą I dobrq, wyrozu
miaią i serdecZ:7li1. Kobiecość 
postaci, w jakie się wetelala, 
powstawała w ta.k!:m ujędu 
jakby neutral.na, była koble
cościq macierzyńskq, bez pew
nego rod zaju a.mblcjt; Od .tycia 
spodziewała się akurat tyle, co 
od nas samych, uchodZących 

w jej oczach za bezbronne pi
Skl.ęta. 

A tutaj, w „PięJcnym i nie
czułym" Jeana Cocteau, pro
ponuje Rysza.-da Ha.ni.n postać 
wyzwoto-nq z olbowiqtków sen
tyme.,,ta~nych, kobiecość pelną 

w swych egoi:styczinych ocze
ldwamiaclt, żałośnie nie um!e
jqcq się po;godzić ze swq sa
motnością. Tw kobiecość bie
rze wnet odwet we „ Wzoro
wym mal.teństwle" Różewicza : 
cierpliwa i postuszna podnosi 
bunt w · imię swej godności; 
przygasza.na, oddająca „tę mał
żeńskiej monot<>inil, a wresz
cie sprowoko'Wana - ukazuje 
w akcie wzburzanej !P'Tetensji 
ci.:łq iluzoryc21ność układu. 
Coś się zape.Wne 2m'lll.emt po 

tym fascynujqcym spektaklu 
w naszym odczytaniu ak
torstwa RyszaTdy Hanm - bO, 
w czym rwykli.łmy upa<trywać 
jej genre, Oikazaio się dalece 
rubtelmiejsze. N ana dobra mat
ka - jak .zaczęliśmy to wresz
cie rocz:umieć - ma ~je pry-

watne tycie, kobiecolć nie 
sprowadzającą się tyLko do u
miiawania porządku w kuchni 
i ambicjo.nalnego dost<>S>OWY
wani<1 się do poziomu swych 
dorosłych dzieci. 

1 z(l;!lkoczenie drugie, jeśli tak 
moma pCJIW!ed.2!teć: wyma.ne
WT'OWanie tetewldzów, sprag
gnlonych potwierdzenia fantar 
styc.zno-'n<l!Uk<>WJICh wizji auto.
ro „Solaris", przez jego racjo
n.aLnq poro.wę. Zapewne, Stani
sław Lenn wszedłszy do studia 
tv, wymOdel<>Wanega n!l bez
duszny k..siętycowy lcrajol>Toz, 
wota! !J)OWrócić czyim pr~d.zle!i 
na ziemię 14ik<tów dok&n~11ch, 
nie dai;lqcych &.:zans 'Wl/Obro.tni. 
Autorytet Lema, tym razem 
sceptycznego dla wszelkich 
„wspomnień z przyszłości", mu
si porzqdnie wstrzqsnąć umy
słami nie zwyklymi brać po
prawki na literackość swych 

wyobrażeń, Należy się domy
ślać, iź przestaną wierzyć Le
mowi, ale - paradoksalnie -
nie jego książkom. Jakkolwiek 
by byto, na tym świecie trze
ba się trzymać choćby jednego. 
Na wierze, nadziei i miłości 

(do braci z kosmosu) też moż
na zbudować sobie wewnętrzne 
bezpieczeństwo. 

MIECZ 

PS. Janusz Rolicki, prowa
dzący „Sam na sam'• ze St. 
Lemem zauważ11l w pewnym 
momencie calklem slusznie, że 

film niemy to jest - film bez 
dźwięku. Niepotrzebnie 1ednak 
ten jego komentarz wzbudzfl 
kontrowersyjne spo•·v w pew
nych środowiskach, czy Ja
nusz Rolicki zerwal się z księ
t11ca. Rolicki po prostu, na
szym zdaniem (w czym jesteś
my bliscy kierownictwu tv), 
ma prawo występować na wi
zji, kiedy zechce. 
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