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Słabość
Życie brała pełnymi
garściami, aż
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do bólu

Dla mnie - mówi Anna Nehrue do przecenienia. To on
wprowadził ją na drogę Kościo
rebecka - była przede wszystkim symbolem przepięknej ko- ła. Hania niewątpliwie w tym
biety. Kiedyś, kiedy byłam jeKościele była, ale zarazem i nie
szcze w szkole teatralnej, profebyła. Gotowa, ale nie przygotosor Rudzki na zajęciach zacz.ął
wana - moim zdaniem.
opowiadać o Hani Skarżance.
Można powiedzieć, iż nasuZapamiętałam to zdanie: marzewa się tu biblijna paralela z naniem wszystkich chłopców,
wróceniem Marii Magdaleny.
mężczyzn było, aby chociaż ka„Obserwowałem jej głęboką reli~
wałek przejść się z Hanią ulicą.
gijność - mówi ksiądz Andrzej
Przekaziński, dyr. Muzeum ArO oryginalnej urodzie Skarżanki
mówi także jej przyjaciółka, Rochidiecezji. - Uczestniczyła w
spowiedziach i komuniach św.
ma Szczepkowska, przypominając pełną zachwytu reakcję puJak sama twierdziła zależało jej
bliczności kiedy aktorka pojawina kontakcie z Bogiem. Myślę,
ła się po raz pierwszy na warże zdawała sobie sprawę ze
szawskiej scenie. Jednak Skarswych słabości i te słabości stażanka w całym swoim aktorskim
ły się jej siłą. To ·jest jej szczeżyciu nie bazowała na urodzie.
gólne zwycięstwo. Była osobą
Przeglądając dziś dorobek artyszczerze kochającą i w gruncie
styczny tej znakomitej, o wybitrzeczy pokorną". O jej potrzebie
nym talencie i wielkiej osobokontaktu z Bogiem, autentycznowości aliorki, znajdujemy szalości wiary mówi również , zaprzyną różnorodność kreacji. Obok
jaźniona z aktorką Ewa Wende.
heroin zwyczajne współczesne
„Nieraz widywałam ją podczas
kobiety. Wszystkie jednak role,
wspólnych wakacji w Dębkach,
zarówno główne, jak i drugoplawędrującą rano do kościoła na
nowe, mają silne piętno (w tym
cichą modlitwę, taką bardzo intymną, nieefektowną.
Nigdy,
najlepszym znaczeniu) niepowtarzalnej osobowości Skarżan
zresztą, o tym nie mówiła„.".
ki.
Hanna Skarżanka znała życie
Można chyba zaryzykować
z wielu różnych stron. Brała je
stwierdzenie, że wyjątkmvym, a
mocno, przeżywała w sposób
Hanna Sskarżanka z rodziną
może i najważniejszym okresem
pełny. A wszystko, co robiła, nanie, by ktoś, komu ofiarowała
w jej zawodowym , a także duwet i to, co nie zawsze budziło
chowym życiu są lata .osiem- _.zachwyt czy aprobatę iruiydi ...:_·- · pomqc.1 .c;z,y to „w... postacj pienie.:
dzy, czy odzieży nie czul się dodziesiąle. lata kiedy prowadzifa' " ·zawśze ' czyniła z wielką klasą.
tknięty, poniżony.
swój niezal eżny teatr w MuPodobnie jak z wielką klasą, goKs. Przekaziński powiada, że
zeum Archidiecezjalnym. Wyradnie przyjmowała chorobę i sta:~Qwet nie podejrzewał jaką
źną cezurę zapoczątkowującą
rość. Od paru lat cierpiala bruwolucję
spo'!\'oduje wejście
ten ważny okres życia aktorki
dzo z powodu choroby kolana,
Skarżanki do muzeum i zorganistanowi spotkanie z księdzem
miała trudności z chodzeniem,
zowanie tam teatru. O skali tego .
Jerzym Popiełuszką. „Rola księjednak nigdy nie skarżyła się.
przedsięwzięcia mówią cyfry.
dza Jerzego w życiu Hani - móPochylała się nad cierpieniami
Od 1982 r. w ciągu 7 sezonów
wi Roma Szczepkowska - jest
innych i czyniła to tak dyskret-
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Fol CAF ARCHIWUM

odbyło się,

ponad 700 przedsta54 premiery, wystąpiło 93
artystów itd., itd. Wszystko to
działo się bez żadnej reklamy i
bez anonsów w prasie. Ten teatr, to przykład heroicznej postawy artystów w czasie stanu wojennego. „Myślę, że nikomu w
Polsce nie udało się tego zorga,
nizować na taką skalę, na jaką
uczyniła to właśnie pani Hania.
wień.

To miej$Ce

stało się

dla niej i jej
domem. I kiedy czytam dziś w jednym z pism krytykę muzeum i tego, co robiła tu
Hanna Skarżanka, to myślę, że
środowiska

na ta.ką )crytykę mogą się zdobyć

ludzie, którzy nie wiedzą nic o
tym, co tu się działo ."
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