Matysiakowa. A tym najstarszym Helenom, co to w szpitalnych łóżkach, co
w fotelach obstawione wnuczkami i
prawnuczkami, składam życzenia, 7'eby
były zdrowe, zdrowe długie jeszcze lata.
Każde pokolenie Helen żeby miało to,
czego najbardziej pragnie. Z całego serca żYczę i dobre myśli posyłam wszystkim polJSkim Helenom. żeby mi1ały tak
wymarzone życie jak bvm pragnęła dla
siebie.

SOLENIZANTKA TYGODNIA

HELENA b~~

- Dla siebie ja.ko Mat11si4kowej, cz11
jako Perza.nowskie;? - płoszę niewczesn11m p11taniem paniq Helenę, ale na szczęście - pa.ni Stanislawa uśmie
cha się wvrozumiale.

to oczywiście MaJeśli HEL~NA łysiakowa. Znają ją wszyscy jak kraj
długi i szeroki. Ona więc będzie solenizantką solenizantek. Nie telefomłję, bo
poczynić jakieś przygotowania.
Wejdę tylko n.a chwilę, złożę życzenia,
sądzę że tak będzie najlepiej. Ale poci

gotowa

- Jako kobiety. Po prostu jako kobiety. Bo tak naprawdę t.o wszystkie
marzymy o jednym: być potrzebną.
końca. Na przykładzie MaZawsze.
tysiakowej widać to najlepiej. Jest żoną,
matką, babką. żyje nie dla siebie. Dla .
rodziny. I w tym ' widzi swoje szczęście.
Nde zna zresztą innego. Wie jednak, że
mote je utracić, bo czas dziękował jej
.iuż za zbytnią opiekę„. Wszak d~ieci

drzwiami z m~iężną tabliozką, na której wygrawerowano: Słanlslawa Perzanowska, ogarniają mnie wątpliwości.
Czy to wypada? Przecież to nie studio
radiowe. Helen1cą jest pani Perzanowska przed mikrofonem, ale tu, w sw,oi m
mieszkaniu jest sobą„. Aktoozy na ogół
nie lubią, by utożsamiano ich z odtwat7..aną postacią„. Leci nje ma już od ·
wrotu. bo oto słyszę g~ zachęcając)·
do wejścia. Głos pani Heleny. Jedyny.
niepowtarzalny, dźwięczący nieodmien.
nie nutką zatroskania.
2

- Dzień dobru . pani Heleno, jes&etn
„Prz11;aciólki". Ni.e przeszkadzam?

pani
!... Jak to przeszkadzam? Jak
jest z redakcji, to pani wszędzie, o każ
~ej porze może wejść„. Proszę, proszę„.
A w jakiej sprawie? życzenia !?„. To
ja jestem bardzo zaszczycona„. Tylko
może nie zaslużYłam„.
Jest w t11ch slowac;h ·cala Matusiakowa. A 1oied11 ściskam ją se-rdecznie, powtarza swo;e: „1 kto b11 pomvllal, if>
ja. że do mnie.„" A po chwiU:

Do

dorosły.

-

Ja

bym

chciała

złożyć

tyczenia

- A co w osobowości Matvsiakowej
jest dla pani n.a.;cenniejsu?

- Jej naturalność, jej instynkt-owna
ws1.ystldm Helenom w Polsce, a wlaś
ci wie polskim Helenom. to znaczy i tym
mądrość matki. l tym to cenniejsze, że
gdzieś na emigracji. I tym małym Hejest przecież niedojrzała intelektualnie.
lenkom, których coraz mnie.i. bo nie ,iest
Głupieje wobec spraw prostych. Przytat.eby były
jut modne to imię kuje bezmyślnie wywodom innych, a po
grzeczne i żebr nauka im dobL·ze
l r.ym pannom Helenom, · przez · niewczasie prosi: „Moi złoci· wytłuma
szła.
,..,: lcwiaciarnfach.
tłok
l{tóre taki
czcie, bo ja nic z tego nie . L·ozumiem.„".
~iech więc te pann~· Heleny mają pię
Dlaczego więc przytakiwała? - „Bo nie
knych narzeczonych. Dobrych i mąd
chciałam przeszkadzać'' ""."'" t.łumaczy się
t·vch mężcz~·zn ~~1 cz~· im z całe~o serca

naiwnie. Ale, gdy któreś z dzieci jest
beznadziejnie zmartwione znika jej bezradność i naiwność: „Nie martw się mówi - przecie! nie wiesz jeszcze, jak
to się skończy. Ludzie mają gorzej, a
znoszą, co każdy dzień daje i w pracy
są sprawni.„ A ty jesteś tylko tym jednym rozlamentowany„: Przecież to nie
jest całe życie!" I tak, dzięki instynktownej mądrości ta prosta kobieta uła
dza życie swoich wykształconych dzieci.
Dawniej zatroskana, zapłakana nad wył~taną wiatrówką, zdartymi zelówkami
- dziś chce kariery dla dzieci, ale też
chce w nowe ich życie przenieść z przeszłości to, co było w niej dobre i pięk
ne.
?na

Odnoszę

że pan·i lepiej
autorz11 pow·ieści .•.

wrażenie,

Matusiakową niż

- Nic dzi\vnego,
lat.

obcuję

z

nią już
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- ·Ciu jako aktorka marzyła pani
o takiej lub, choćbu podobnej
l'Oli?

kied11ś

Jako kilkunastoletnia dziewczyna,
w „Księdzu Marlrn". Jeszcze dziś słyszę tę salwę śmie
chu jaką moją odpowiedź wywołała na
sali egzaminacyjnej. Zelwerowicz pocieszał mnie: „Stasiu, nie martw się; ja do
·dz iś marzę o Hamlecie''. Grałam więc
na popisach paziów i wiotkie podlotki,
ale - jak to się mówi - w tornistl'Ze
ciągłe noJiłam ~neralskie marzenia o
roli Judyty. Potem · ' przyszły poważnr
-

chciałam grać Judytę

role. Byłam też przez wiele lat reżyse
rem, . ale Judyty nie zagrałam nigdy,
choć miałam ją na próbach„. A roli
Matysiakowej - „nadwiślańskiej matki" ... nie przeczułam. I nawet mam do ·
niej trochę żalu, że tak przesłoniła pół
wieku mojego artystycznego dorobku.
- W moim jednak odczuciu spelnilo
się gen~ralskfe ma.rzenie i

pani mloina.cze;. Skromna, prosta pani Helena to wraw<.bie nie tragiczna

heroina, ale jakże dzielna przewodnicika rodziny, . w11trwale wiodąca dzieci
na poziom dla nie; same; nieosiqgaln11.
Przecież .nawet Józuś· wvka.zu;e respekt
należny Helence. „Matysiakowie" to nie
klas11ka, ale na pewno kawal piękn~j
prawd11 o i11ciu, o losie proletariackiej
rodziny i. wierny portret kobiet11 - mat.ki.

Rozmawiala.
JANINA PIETROŃ

d~ci, choć

HELENA
„O oczaeh czarnych, aksamiłnych.
a miena.-cych się, ognistych... Policzki Jej kwiłły, Jak kwiat najpiękniej
szy, ~bki jak perły .•. Juna we wła
snej osobie, czy Inne jakoweś bós·
two". Oto i panna Helena Kurcewiczówna z sien"lewlczow!lklego ,,Ogniem i mieezem". Brali się o nią
srodze za łby „'1aJpierwszy rycerz
Rzeczpospolitej" pan Skł'zetuski i
„pierwszy mołojec" wśród Kozaków.
Bohun.
Nie pierwsza to Helena, z któr~
byly słraszne klol)CKy. Równie urodziwa, choć mniej cnotliwa :iona
króla Sparty, Menelausa, porwana
przez trojański.ego królewicza Parysa
stała się przyczyn" dlurieJ i krwawej
wojny między Grekami. oblęzenia
'
i znbzczenia Troi.
Jak grecki źródłosłów tego imienia.
wskazuje, musz~ być Heleny bardzo
zgrabne. ja.ko że „pochodz- z trzci-

ny". W słarożyłności też utożsamiano
g;recq Helenę z Helle - es, boginiami Księżyca. W dzle-jach zapisała si~
cesarzowa Helena, matka cesarz•
rzymskiego Konstantyna . Wielkiego
(zmarła w 326 r.).
W Polsce Helena cł.eszy si~ od
wieków wielką pgpulal'nością. Zdrobnienia: Helenka, Hela, Hel unia„ Helu łka, Helusia. Były Heleny żonami
polU.ich królów (Kazimierza Jagiellończyka), wielkimi aktorkami (Helena Modrzejewska), sportsmenkami
(Helena Marusarzówna), pisarkami,
jak choćby autorka osławionej „Trt;dowatej". Helena Mniszek.
lmł,ę popularne też w całeJ Euro·
pie: francuska Helene. wioska Elena.
·angielska Helen, rosyjska Olena.
lmJeniny 2 marca, 22 maja lub
·
18 sieirpnia.
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