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RT?Y.<:'l'YNA N .1STrlf .AN T\lt : C ; u 
r : ~ cn1u:i.~r.:lt ~""'" ' '1 !""'; 11frtnrf<ą 
ni111 zrlolaln 7>n11i ~n11111r<IJĆ o Sr.f'ni<'? 

RYSZARDA llANIN : T:tk, 1.11s !;i . 
IRm nilnnow1rnn nkłorką 11a 11111cy 
rm:kRzu wojskowE'~ó. Wi:ci7.c ·'i<: l" 
lrlślr. · 7. tnolml wojennymi l ro~n111i. 
Najpierw zreułĄ byl;im p, na'1r1•m n 
polem rpfkl!retn rozglofo l l'nl c.ki!'
f(o n11cłtn; \v Snr:itow le. gcłr.ie j;ii<n 
l\\'nwlnnk' clotnrlnm pr7.C7. Ukrni11r;. 
nnszkitl~ I T;:ilnrlr:. 7. r uil~ 1. l:irn sir: 
bun w~r6tl lucl7.i , l\l<1r1y rn i••li 11rl ~ i:ol 
\". lwor~ehfu 1ias1!' j dTisiPjs1.ej 1•„1 . 
tit!. A gdy po\\' s tałn l1y\\'i1.ja Ko -

'• · łcluszkowskn , wst11plln111 j:tko ochol. 
"lllC1.ltn cło wojnk11 . Było nns ltilknna 

'!lcl!! clr.iCWl"lljt; \\' !'7„\'Sl Id!' wrszly~my 
do n:ttnllolltl f1 1y li rrclc. 

. I 

te N f 1'rZll3llC1 pnnl 11orr11al11r 
fll'Z PSZ le<1ti4r" .ł/\~f~lrn łl ' C? 

. n. Il.: ~,.,, il "iC' . Ale wl<rlitc" 
· \·~· l111d1l'1 ~prnwa Tcnlnyk11 7.11J11ic 
PR. gCfJ.ie mnJe pttytl7.ff'IOnn , Jl 11 ;-.kn7. 
to yiff>Rt. Nie hyło rndy . 

~f<. N. : Nie 1111•nfoln pr111I f< 'fl" :;o 
_, 11•11rMttf Pnlct? 

It. fi .: M.\'~n1y w lccly trnl<tn w:o li In 
Jnko drgrndn!'.ir:. K:1id y chci;rl "'"I · 
c7.yć 7. hronl11 w n:ku. T11lt7.r rr:in 
Ó\\' C7.C'~ 11,r zes1ir'>l 7.ost.:il urormnw:rn .1· 
niE-omnl tin rnsad 7. iE' 1'1pRn C'k . 7. ~a. 
m ych 11łn'1Hnr(1w, ony\\'IŚ1: ir . 

I<. N .: A sl<ri<I l>rnllfrie rr•pert11rrr ~ 

Jl . TT .: No wł11~11li-. n i ~ mi1· lif.rnv 
nnl je1l11rj pol~ld r J 1Pl 1'J i.ld . \\' ,Y lrr. 
~kJ\\'nllAmy \\'lr,r 7. p:rntlr:d . kin "" 
mb11l. Nl~111~l11.plonn 1111'17.nln sir: 11 <' -
11!1 <1rn~iow n. Oy l lo rh11d111ry p•1d
ro,:ct11łk lllrrnlury pol~kld . Jl r'111·w1 . 
cteśnle Lf•on P:1sternhlr, kU1ry hyl 

K. N.: A prri ~ ~P. po11:/ccl:fot, Jak 
h111ifrir 11r211j111011·r111/ ? 

Tl . Il . : .J cd11 11s tkt wyry\\':iły n:i~ Ao
hir 11;i 11·7.:ijc111 . l'ot.r w hownno nil .~ Jnk 
r hl!'h:i I wndr. no 1.nucl1e11IA mot.1111 
h,Yto p ow t:in"•r łcn s:1m proęr111n I 
11'.id ~i<: nie nud z ił. C1.i:sto widownia 
pn1khwy ty w nl11 l'.nilne plosrnkł. 

I\ . N.: Ale 1v teri11 j11i wiedz/a/a tia· 
11i. fe hr;ri2ie nl<tork.rr? 

n. IJ. : OlM. rrlr. Wcląt Jesr.c7.e była 
ln d l~ mntc 111locłzir1'1 cż:i pnygod11 . 
I ula fl;JS \\'S'l)'Slklch chyba. choć slB· 
łiśmy się już p;i\rlolnml nns7.ego tea
lrn . A zespól pnwlr,brnl si~. Pnyby
\\'a lo cornz \\'l<:c·rj lud1.i paraj11ćych 
sic: ~7.luk:i : F o rd, F'orhert, Kn.r~kl, 
\Vohl 7. 7.onq. piękn:i d7.l"WC7.yną. Ile· 
lin;i Billing. pi!'rW,!iJ.ą 1.ll.wodową lłk· ,,„·kr· lfi<'ir?!~fiiY-;1h1 :iii · w ciuchy 2 
1»11rowskich pHc1.ek i pnwlcv:yll~my 
.ir.i 11 ~t 11rnl11il' w~1.\'s lkie ' 1111jwaf.nlej
s1.1· 7.J1d a11ia :iklc>rsldr. Prohlr1n jc-cł 
nnk pnlr'!:tl n;i ł." m , ŻI' 7.jawll;1 się 
nrrn z n!f'1110wlc:ci!'m. l<lórc~my kq . 
pnll w r1.rc('. K:ipufoi<lk I c1.11rn~· 
C'lrl"h j;1cl;d c ht11pi"c rra · 1n1.r111'1111 1. 
111! „lci „m 'L plrrsi nintlcl . Ch11wnł ~ ! P, 
A\\· ito tnlc. M11slPll~rny J!ll Jrd111tk li· 
l<ryw;rć. 

I(. N.: ll!ilłl Io 1110 J/i11•1•? 

Il . Il .: llo JH'WrrC'gn c1.nsu. p1111il'· 
\\':1ż ~ l ;11 · Jnn111n1li~my 7. <IAl!l ocl ~1:tn
h11. A,,. fJt' ZY\\'i~c:IC' ;.'l.CC7. ~I<: wydala. 
\V.\'lrnc:h l;i strn •:1.li \\' 11 nwarrlurn, kló
r:i Jrdnnlc rnkn1'1n,Yln si~ tym, te 
m:il .\• ni f'7. ~· n11rl 17.\v. g r rrrrnlskl pr7.,Y· 
n 7.l nl. <ldarln .l:J< '.V ~Ir; 7. pn~1.lcl C7PkQ. 
tnd ." I pf1ł lllrn r1. ~· , f(•j . Pnnll'WR7. 
plJnln się w(1wn.Rs wy lflc: :rnle ~Rm'l· 
gnn, \\'~7.y~ry t.P.rnwnliśmy nA mnlym 

nll'7.Wykl11 C'h\l'llę. 11<1y \\'KTOC1.J0 1fln11' 
do L11hli1111„. Ale czy nlr ZR clufo f• ·ri1 
Rlll'gcłot 1 . 

1(. N. : Nic!, TllC', bnrrllo 1irn~:i;„ . 

n . It.: To hył skwar11\' czrrwrm1·,· 
rnnrk'. Puśrl11trf1klr 111i· :i ~ło, wpn1·i1 
p:idliny, m<>sa martwych koni n:i 11 -
llcach . Clsrn. Co~ 1. „Dżumy" C:imn<11 
w pejrnżu ml:istA . OlrzymAlif\rny 
ro7.knz. aby uporz:cidkować Z::tmrlt . 
gdT.ic by ł o więzirnle hitlernw~kir . 
Chodziło o uporz~dkow1111ie tnrpt1 11'. 
Trwało to clo pt'1f.n.-gn popnludni:r . 
Byllśmy potwornie 1.mr;c7.rnl. lld." 
nRgłe podbiegi do nai: jHki~ folnlrri: 
- Wiecie co. lu jest teatr, my~my uo 
t07.młnowałl. Pos7.llśmy . Wtedy Jl " 
raz pierwszy w 7.yclu zobao.yla111 
IC'ntr od strony kulis: gflrtlcrohy . tl1'

lrnrnrje. Z radości poznp11l111i~m~" rlr1. 
•łownie v.·szy s tkic .~wlalln. nic „,„,. 
wi11T.ywnlo już przecież 7.Rl'irmni<' 
nłc. I roT.sledliśmy sir: w gnrrl<:rn 
barh. jcd7.flC n:i~ 7. 1'J IUS7.0 llkl: . f( , „~ 
powlC'rl z inł : - Jak pny Jcł<\ ltr<l7ie. 1„ 

7.<tl(ramy. Ał!' frwnła m:irtw11 ri s;·:1. 
Tymcrn~!'rn' klórd 1. na• wyjr1.;.lo rr:i 
widowni<:. Okinalo si<:. że sal:i h .' '
ln pt'>lrliusici'ika lt1d7.i, kl6rzy slrd .'.lr•li 
jnk ~knmlenlali. 7.nnr:li~m.1· wi•;" 
nn•7. program. I .C'c lnly ~i<C'czr, pin 
•cnld, Wcifl7. w lrj nh•7.wyl : łl'j cf., 1.". 
Mi1•llf.my uc1.11ric , żr gramy tll;r l(l11 -

d101Jfr11r .rch. Ale w~zys lko hyl<i \\' 
ponqdlrn d o 1111>1111•11lu. kic-d y I l:•I i 
1111 Biiling 11ka7.::tla si<; w srC'nc'f• 
1irzC'clslnwinJf1C'I') malltr,. klf1rn 11~!:1. 
~7.11 •ii: do gr~lapnwc::t 7. r>rnr.h;t n 
\\•_ytlnnll" 11rny z pr11cl:t:11nl ~y11a. ' " ' 
en rOT.\\' ŚC'iccr.nny ge•lnpnwlrc kr i v 
cznl: „Alłr~ rnu•"I I wtr<I~· i:tnl~ ~ i ~ 
r1.rCT. Rl.rn•7.IHI. N;r •nll pow.•łala pa -
111łtrt. J.11rl1.lc P"'lrrwflll •Ir: 7. nil"i"· 
\he leli trrlrknć . ro unlrrnn7.l il; hll 
Im cl i;loJący blli.eJ dr7.wł. z~cr.r;ll 
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- szer~m nf\~7.E'!lo tf'ntr:r:yku, 7.Anptlo
ll'nł do wHystkłch Jm17.ł plfJrn: S7.Pn
waldn. Wał.yk;i, Putrnmcntn I Apel 
tpn nlcb:Hn•m 1.;iowucownl. Nie mił'
l1~111y tnki.t' w nai;zym 7.e~pnlc knm 
p01.ytnrn, co s~alo się 7.rt'M.l!\ pny 
r1y11<1 do~~ hli!rórt11nnri;?o clchiulu Lr
nne P11~trrnnk11: 11n ril ~ :ił 011 11111r~ r. 
,.M.t plerw~zn cl~· wl7.]11" dn lnt'łndii 
„My 11ł~r\\-~7.a hryl(ad:i " . 

1{. N.: l'roornmv tr 1J11l11 ~l<lncfnn 
l•n mi? 

n. li .: Nic, hyly ln, jdll l11k mo7.
nn powlNhlr.C pchw111rl.rn żrJwr ~1l11 -
k I. Wil't·~zr. I plo~rnld wl:pnl:i j:i
lt:1A nkdn I w~p<>tny t<·ll111otl\-. Wat'" 
t:ilcł.e dodnł. że wychod7.ll1~111y „7. f'lll
clrlka kt'ny" wprost ni\ pu t1n1kl te
~nc. 

K. N. : Uprnwinli.~cie 11'ii:c trntr 
n1 !'nlłpnrcło1r117 

n. H.: z konlccrno~cl była lo Rll 

trnlycr.1111 aw1111gardn . W u1no w n )Th 
kn~tlumnch, 1. ulczmlernic ~k!\P'I lln 
~clll rekwd.ylów, w umow11cj ~ <.: e -

111•1ni1rtl. gdzie zalcchvlc drolrnc ~ym
holiri:ne 7.nOkl ~YRllllllrn\\'nły, 7.r nlo 
)C'~łcś111y w Izbie chłops kirj czy nritl 
hr7.r1.Zlcm Wl~ly . Wy~lnrc7.yln, nhy~my 
u~tnwlll jed1111 właściwie m1s1.11 dr -

• korację - blalo- c7.erwun11 tęczę. a 
· w:;7.y~tko było zrozu111lnle. Dzi~lcjsl 

rC'°to.r11111lorzy teatru znchwycillby ~ir, . 
Pnm14!lRm, te nasz 1>lerw~zy program 
ro1.pndynal11m \.\· ler~1.em S1.cnw11ld:i 
7. 1>owUlt'-aJ11cym si<: rdrcnr1n „A 
Nlrmc~W hzeba bi ć , hir, hić" . Noln 
h!!11e 1.cl~f'lJ on U7.łlt111Y rn błc:dny po
lit Hl.nie. UWAittńO;·.je powlnno hyr 
„A hlllt>rowcf>w lb.t!bn bić, bić, bić". 

I'<. N.: C:zv Jokl!'A mntrri11l11 z ll'n 
.~:rpo ~wczesnitpo · rrpertuoru zncl10-
tcol11 ;fę? · 

n. H.: Nlr5tely, A ~zltoda . no mnlm 
7.rlanlem były lo ł pir,kne I worto
śclnwe wido"-i~ka . Zo~toły mi w pn
mlęcł jnkicś ~lrzępy wiers1.y I t~· t11-
ł.v JJOS7.~7.cg6lnych przed~tawic1i: 
„n111 u fizylierek'• P;i~lern:ikn. „Nnc
lcl{" WilhkR. „Lawka w f.n1.lenknch" 
\V:i7.rkn, „Z pirfoll\ do knij11" Pn~lrr
nAk:i. 

10 POL IT Y KA 
NA U (1591 H , \ ' 11.tSll li. 

AnrlneJku . St11ł 11~ on n111.ym 
w~pńlnym ~yncm niejako. W k.~l11te
c1.lrnch rołd~1. «dzle k11:l.dy :łołnterz 
zohnwlrizany jc~t pndać n1 wypadek 
~111irrcl 11azwlsko ~wego ~pndkohler
ry. c;iły 1>ttlk wypi~ał Imię Andrzt
j ;1. A ty mczasem rod:tkfnv przyoy
wnło. Zgłosił .~ii: Włndy~ław Kta~no
wir<'fd . ldór<'mu Leon Pasternak 
pncka1. :tł klcrow11łclwo lt>atru, ogra
nic-1. ;ijąc swoJ11 funkcję do kierow
niclwn llterarklri:o, które dzielił ! 

Arl:nn!'m Wn:l.yklem. Zgło~lł się tak
ł."' Wl;id~·~ław Godik, 11kl.or teatru 
tydow•kicl(o, który l(ryw11ł dotych-
1·7. :1~ tylim w ję7.yku /ldl~ch. Kllk11 
mlr~ i<:rr pcH11lf'j 7.n1trn 1. r<'~7.łl\ 7.1111-
lrn1nirlc, pnl~ldrgo s7.łachcktt Rado
•łll w „~lubnch panleń~klch". 

1\. N .: ZP.~pr?l wn~r zmfrm!11f ,,/ę 

ll'ięc. 11iP. byf jui .tespołem 1nm11cll 
nrnnfnrrJH,? 

R H.: Tak, w tym okresie ~polkał11 
11111ic pierwsrn klęska, bo zdątyłam 
~i<; ju7. oczywi~cie ro1.smRkować w 
rnli :1klnrkl. Minł:im tnkl numer, jnk 
hr się dzi.~ powied7.llllo, „pod pu
blirzlcr,'', 111plorecyt11cję pnechwyco
n:i z rnrli;i lonrlyt'rnklcgn. Był to mo
nnlol( war~z11wskl!'j d7.lewc7.yny z o
hn111y pncclwlol11lc1.e j, pn:eplatany 
pncdwojennyml szlagierami. Leono
wi I'aslernnlcowl 11le1.byt Jlt: to po
dobnio, nnto111lnst publiczno§ć była 
zachwycona. I z wolna ten mój nu-
111<'1' stal ~lę heslselltrem programu. 
Kirdr Knisoowlecki obejmował kle-
1·0,nlictwo, przyszedł na pr.óbę, teby 
n:i• pnmnć I zobaczyć . Wszystkich 
chwalił 1.a prostotę I łwletość, tylko 
nrnic iiie jJu\\' ll'!<hi111ł ~ni slow&. Wo
brc lego poczekałam Ilf wsr.y!cy wyj
d11 I •:ima ~li: do niego ?.głosiłam, 
pn.rko11n11a zrl?!lzlą, te teraz dopiero 
po~rJ!ill się pochwały. Tymc7.&sem 
KrMnnwiecld, c7.łowlek nlesłych11-
11pj d('Jilrntnoścl, mllcz11ł chwili:. Ił. 
\\Tes1.cie wykrztw;lł: - Powiedz ml 
d1.lcclrn. J(dzle~ ty 1lę takiej ~zmlry 
i t:~kirj minoderii 111111c:i:yłn? Roi
pnn. mojn była bu granic. Pnebe
rznl:i111 kilim nocy, Ale to jemu, Krn
~nnwieckiemu , rnwd1.li:czam plcrw
~rn kn· tcri;i ~maku. Nie mlalnm 
pnrr.i~7. wtedy fad11.-] kultury tea
lr:ilnr J. A w ol(f>le mimo lPJ(O incy
d!'nlu raly len okres wld7.<) dr.lsl:ij 
jaltn jcrlnn pasmo niczym nie •ka-
7.1111Pj pr7.J j!'lllllOŚcl. C7.YSlE'j rAdo~cl 
h\·nnrnla. Nie mlnłnn1 wl"dy t.11d-
11 y rh \\'!ll)lliwn~('f I fadn~· r.h kom
plrk~r'1w.„ Pomi<:lmn Jeszcze laki\ 

więc demolow11ć kne~łll, wyryw11<! 
poręcze. GrozlłR k11t111trofR. My 1h1-
llśmy na scenie pr:i:eratenł I be7.T11dnł. · 
Wyszedł Kramowleckl I :1U1c111ł mó
wić o tym, fe Jc:ite~my polskimi ak
torami. My płakammy. Wreucle lu
dzie się trochi: u~pokollł I zaczęli ~ł11-
ch11ć. Trwało lo d1. le:1ięć czy pięt11e
Ścle minut. Na knnlec n11u dyrektor 
upytał, C?.Y cl1c11. iebyAmy konty
nuow11JI !Jrzed~tawlenle, c:r;y nie. Od·' 
powled7.lell, ł.e lik. A potem Juf 
wchod•i;l1\ nam w te1n'lt :r; dygres]Rml 
I całkiem dosłownie wchod7.lll 11111 
scenę. Pnedstawlenle skończyło •łę 
o 2 czy li w nocy. 

IC lf.: Lt1drl• byli ztferorl1mtownnl, 
ni• %naN nowvch pol.~kich. munau
rów. Ale prz11szll jednak da t•atru. 

' 1t. H.: Tej TlJOCY był to łe<lyiny n>:t• 
łwietlony punkt w mieście. Clągni:ło 
Ich 'wlntło I nit mogił pn.er.wych:· 
hć ciekawości. Ponadto c11ly dtleń 
p;inował przede! spokój, nit uu
\\'ażono ładnego aktu agresji. Byłl
łmy 7.>apewnle plJ1nle I nl'7'111\n1e obser
wowsnl zz11 flnrnek I ok:lennlc. Wte
dy 1.rozumlałnm dopiero nnpr11wcli: 
senś zawodu nktorskle«o, 7.Rwodu pl
sancgo z duł.t>J litery. N:i~lr,pn!'go 
dnl11 w tym samym lentrze daw11ll
Amy .,Sluby p1111leń!kle". Przyszła juł. 
normalna publiczność. Starannie u
br11ne I umalowane kobiety, ogoleni 
mi:tczyfol, i widowni dochodził miły 
gwer I 1.najomy nelest papierków od 
cukierków. I mowu zdarzyło się coś 
niezwykłego. Nagle problemem sl11ły 
ił~ buty. Buty, które bY.łY :r;upeln.le 
nieistotne w sytuacjech plenero-

- - wych, . tutaj n11gle na P~J"'..fW_!!n(u 
sceny stały si~ ogromu!~ wyelc:iponn
wanym elementem. Wobec tel(o n11:1z 
lnspLcjent, zwrócił się do publlcznó
Acl z prośbl\ o wypot.yczenle butów. 
No I graliśmy w tym .wypo:l.yczonym 
obuwiu, podczu gdy ludzie :iled7.iell 
w czasie IJrzed~tawlenla w :1karpet
k11ch. Uprawialiśmy ten proceder do
syć długo iresztl\. 

TC N.: Ale tnm w l.uhlinlii huło już 
wted11 wielu aktorów waruawsklch, 
prowdn7 

n. H.: Nie tylko w:irsZRWSklch. 
$ciągali ludzie 7. rf>tnych stron Pol
~kl: najpierw poj:nvll się Wo~zcze
rowicz, potem Aciągnął 7. Bl11łc~o~to
ku Swlder~kl 7. Mellerem I Łuczyc
ką , li polem Mnłynlcz, Krec1.mnrn
wl1 I Brydzlńskl, cala pll'jRda 



1iwl:11<1. l w{C'dy Woszczerow!cz po-
. 1:11 111\1·il wystawić „Wesele''. Grałam 
,,. 11i111 u boku Swiderskiego, rolę 
1'.111"y Młodej . Zaczi;ly się prawdzl- 1 

"r pri'1 hy w prawdziwym teatrze, a 
11! >1 n1nle przede wszystkim szkoła 
r1• ·11iiosla. Woszczerowlcz nauczył 

. rnn lt> rzcc7.y podstawowych: oddc
rl111. d ykcji, operowania głosem. By
f.;1n nim absolutnie zafascynowana 
I trrl<'C'rnna jego aktorstwem I lndy
'\'id11alnoścl11. I chyba grałam w tym 
okn•sie jak przebrany za dziewczynę 
Woszczer, naśladowałam jego mlml-
1;<;. 7. tym spektaklem pojeehallAmy 
potem 1,1.11 zlt>mle odzyskane, do Ka
l•i wic, wreszcie do ł.odzl, gdzie po
znahun Leona Sr.hlllcrn I zelloH:lum 
sit: z t•alym podziemnym PIST-em. 
M1'1 j cks tcf nistyczny egzamin aktor
~ld zdawa am przed Zelwerowiczem. 
l wtią7. jeszcze towanyszyło ml zna
l;omłte sam~poczui;lę _11m11tor.kl. Pa. 

· 111h;larn jak zoHaczyłam spoconego ze 
s lrarhu jak mysz Zelwerowlcia. tui 
pr11·d wyjściem na scenę . Grał kslę
rlrn w „ Weselu", a j11 mi11lam ogrom-
1111 roli: i hy lam całkiem spokojna . 
I '""'"ro pól.niej zrozumiałam, r.o t<J 
jC'sł trrma . Na rnzie chronił mnie od 
11 :„j wciąi jeszcze amatorski stntus. 

I(. N.: Z .cal11m jego cudown11m 
lirnldem ohciqień ... 

R. H. : „. które przychod zą wraz z 
pncwciem odpowiedzialności I sa
rno!< ry lycy7.mll„. 

K . N.: W dobr11ch 1fntracl1.„ 

R. H.: „ .I we wspńłpracy z d obry-
1111 1 t>i.yseraml. A ja miułarn I mam 
Stł'l<;śde clo w~panlałych re7.yserńw, 
k tńr1 .v mnl" właściwie 11st11wlli I roz
poi.n a li się w moich możliwośclnc:h . 
Chot nC7.ywlścle l na mojej drodze 

6 wyschlych pleirslach, nie mając" 
·czym nakarmić dzieck11 . A gdy jui: 
doprnwadzlłum sli; do tcr,o stanu, 
cala reszta była sprawą l ogiczną I 
naturalną. 

K. N .: I nie bot się pani,. jak wiele 
znakomit11ch aktorek, tych ról zl11d1, 
starych, glupich t odrnżajqcych lco
błet? 

R. H.: Na odwrót. Nie chcę korzy
stać z kapitału sympatii, nie chcę być 
postacią -szablonem. Jak nie chcia
łabym być postacią z serialu . Boję 
alę wszelkiego zaszeregowania, ktńre 
trąci niewolnictwem. Dlulcgo przyj
muję nawet role abomlnacyjne, by
leby było w nich coś nowego. 

K. N ,: {l czy zdarzyło się pani pod
chodzló nlecltęt11le do jakiej§ roli, 
która potem · paniq 'wciąłJnęln, prz11-
niosln sukces? 

'1 I 

· R. H .: Ows zem, broniłam się tip. 
przed „Cwrną kom1)rli1]''. Dałam się, 

ie nie mam vis comica . l>o knńl'B 
desperacko wy 11 aj<lo\\'<J la111 j11klf'ś 
absurdalne gugi, I byłam zaskoczo" 
na reakcją publiczno~; !. 

k . N .: A publiczno§ć doslownie 
plakala ze śmiechu. 

R. H. : Ale wie pmtl, co Innego o
pory, a co Innego ni echęć . Na przy 
kład zawsze ·wsty<lzilum s ię wch o
dzić w role baz ujące wyłącznie na 
erotyce. Są leż takie, któ re bi1d z ą 
mój sprzeciw nie z przy czy n C!H1 -

rakteru posl11ci, 11lc po prostu dla
tego, ż.e są zie. 

K .' N. : A j11lde ze swofrlt ról lubi 
pant nrrjbnrcl :dej, rZJJ te, kl6re prz11 -
niosl11 pani s11kres 11, 11ngrorl11, po-

R. H.: No, to tależy jaki to był 
reżyser. Nie chciałabym z kimś , klo 
jl•st do rimie zbyt przyzwyczajony, 
I.Jo wtedy rzecz Idzie po linii n uj
lż e js 1 ego oporu. Lubię rcży ~era . klc'1-
ry nic jesl moim cntul)astą. M11bl
li1.11ję się wtedy do nowych wysił
ków, do szukania . 

K . N .: Kor.ha 11ani swoją pracę, 
prawd u? · 

R. H.: Ja się jej lękam. Stale czuj~ 
sle trochr: hochsztaplerem, natursz
czykiem, amatorem. Ale z drugiej 
strony pocieszam się, te tylko gra
fomunl lubiq bialq lrnrlę papieru. 
A wśród moich downń miesza się 
wstyd, poczucie nlcmo!noścl, wstrę
tu, olśnienia, oczarowania, wąlpl!
woścl. Jest to więc wieczna mc::
ka. CzlowlPk jt>sl szczęśliwy w tyc!: 
r za dkich momentach, gdy mu sl~ 
wyduje, że to co irobll zblltylo się 
do idl•alu, który sobie wymyślił, po
pada 1.aś w rozp11cj, gdy widzi klę
s kę . Ka7.dy ~pcklakl jest więc no
w y m st rr.sC"tn . Aktor czuje sir: tro
rllę .lnk lw1'1 prwd gonitwą .. Jr.clPn 
si~ do le1tn przyrna jc, Inny pokrywa 
zdenerwowanie cynizmem. 

I\ . N .: Ale odczuwa . pani rado§c! 
17rrrnio? 

R . H.: Nic, radość dobrego spck
tuklu . 

K. N .: A jak pani renyttje na pre
mi er )/ . Mobilizujq paniq CZI/ przeclw-
11ie? 

n. Il .: Przeciwnie. ll7.l11łają na 
n111ie pnram.ująro: Nie jestem w 
przrciwlc1'lstwle do innych moich 
kole~r'nv, aktorką na premiery . W 
pewnym sensie wolę telewizję, gdzie 
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' aldnukleJ nie br11ldo porUek. Jedn
i pletwftr.ych było pr:rekorne ob811 -
1h." nle mnie w roll Doryny w „Swlę
ln!1.ku". Musz41 przyz.nać, t11gr11lnm 

·tn n lkC7.emnłe. Do roll 1ubretkl 7. A
hrRkło ml lekkokl I wd7.lęku. Du-
hlow11l nrn zrentą z Justyn!\ Krecz-
11111 row„. która mlela w~zyslko to, 
r 1.el(o mnie bl·ło br11k. 

1\. N .: Czasem obsadza się akt.om 
tl'brtw war11ttko1n. 

R. H.: To nnwet pedagogiczne, hle 
nlr~le element ryzyk11. Chof dAje 
ni!'kiE-dy rezullaly. Najwięcej w tym 
wc7.esnym okresie z11wdzlęnam 
Schillerowi, który odkrył we mnie 
tt'n •;vewm:trzny smutek I komedio
wo~~ wynlka1'cl\ z autoironii, nie 
7. rndokl tycia, t~ tzw. osobowoś<- , 
której się włdclwlf nigdy nie prze 
sk oc7.y. Przeszłam zreszl" twnrdl\ 
nkolę w okresie socrealizmu. W 
kat.d~j s1.luce pobklej „kreowałnm"' 
rolę jnklejś dojnrkl, tramwajnrkl , 
lub tokarki, I .Inne dziewczyny grnly 
w pr11wdz.lwych sztukach. Zr01:p11-
crnn11 po~1.lam do SchllJera, który 
ml pówled1.lal: - Nie s1.t11k11 grnć 
}):im') · Knmellową, 11 ty w k117.dą 7. 

t~· ch p<J~tacl \VklRdA!17. j11kle~ d ~pło . 
Nl' wh:c, jt'~ll t7.eczyw1Acle udRło ml 
~Ir, cr.n~em jakĄA b:ę z widza wycl~ -
111\Ć, by ła to chybR nlcr.la szkoła. 

1 K. N.: l'nwledzlala pani - aktnr 
nie prze!kOCtll tvla!nej o!obownfrl.... 
Ocz11wl§cle, ale ma tę !fon~ę. ie od
kr11wa tn% flo rai !Wojq osobnwnU, 
dociera ttle}ako dn aran.lc swoJPj P·'ll -

. rhłkl. 

„ R. H.: TRk, RdY przystępuję do 
' · pracy 11ad nową rolą, i'nusz~ ~I~ po

stśwlć w now~j . ~la mnie sytuacji. 
Mum~ soblJ wyobrazić „co by było 
Jld )·by „.", mu.Hę Cłolrzeć do tych n11j
leps7.ych I najltorstych sił, które 
clnemll\ w człowieku. I nR lym chy
h11 pokf!ll dobne pojęty ekshlblcjo
nl7.m RklOT:o;kł. GntJąc dlnmetrnlnle 
róf.ne postaci od pros tytutek do 
~ \\' iętych, od Istot pokracznych d o 
\\')'~uhlimowanych, wydobywam je 
j n k nś r. Rieble. Gdy np. pracowałam 
n~rl rolą Mat:ltl w ,.Nłe~pod7.lance" 
Ros tworowskle110, muslRlam pocr.uć 
~ir, rrnjplerw li\ prymitywną kobietą . 
kl<'ir rj psychlkn doprowadzona 1.0-

~t:il<1 pnt>z nędzę do poziomu 1.wie
J"1.ę c in . nv lt>n.ęcla , które zrobi wszy 
~tko , aby ocnllć swoje mele. Chcła
l ~ m przer. kostium I charnkter yza 
cJi: stać slQ lllkl\ bezwlosil kobiet!\ 

chtl"nl11 kr11t11kł, r111 ll!f Inne, le, to 
któr11cli pnuf. prZC'lnmnln Jnlelel 
trudno.•ct, 1n1elcrnc111ln Jokld w 
s woim po;ęciu 11łeprzekractal11e ba
rilir11? 

R. H. : J.IC"7.y się oc7.ywlścle oce1111 
puhllcmoś c l . bo dla ni<'] się gr:i . J\le 
w skryto~cl rlucha c1.<:~to je~l<'m 
pr1.ywhp.At1a do ról. kt6re miały 
mnlcj~zy nddt\\'lęk l11h pn:eszły nle
za uwRt.one. 

K. N.: [,ppfpj się pnnf c:wjp m drn -
11tat11czn11r.1t krpncjncfl l1 erolr.zn11ch 
mntPk -reu•nlu cjoni .~trk, c211 11> rcper
tttorze chnrnkter!Jst11czno-kom edio
w11m? 

R. H. : C 7.y ja wiem? Aktor mu~ I 
się odnal e1.ć w p ropo11ow1111ym me
terlale . Pr 7.<' ~ 7.lam no ról m11lek ma 
jąc trzyd z l e~cl kilka l:it. By ła 
wt edy m odR grani11 „ob ok wieku". 
N11 w ln1:em mówiąc, C7.UłRrn się jak 
l!dyby nit- w porządku w stosunku 
do mni ch clu 7.n starn1.ych mAkoml
tych kolP7.An <'k . którym odhierał11m 
1: 7. nnsr: . Ale I.o pm;wollło ml uniknąć 
hernnd1.l<')n<'J wnlkl o mlndo~ć I 
pnC"krnc7.y c' hrzhnle~nle 11rnnlc1t wie
ku. 

1(. N .: 7.nnln 1/a się pani Jttlc udfJ'hll 
pnzn 111111! knl eporlnmi, rezultatem 
t 11rli tnz11 st.kiclt dofoi lnrłcze1\ je.,t 
pnttl nlezu'11k!r. szerokie emploi. 

R . Jl. : Czy ja wiem, po prostu 
kntdy C7.łnw l<'k mn w fyclu te Rwoje 
dziesięć minut. Ja je mam tera7.. Ale 
to jt>~Ł przypadek. Mam pełne po
C7.Ucle tego, że jesl Wiele ' zhakoml 
tyc-h I 1.apo7.11Rnyrh i!!<lorC'k,_którym 
te d 7. ll'~lęć minut nie · by ł o tl!ine. 
Ale nil pociechę Innym musi.ę po 
wiedzi eć , że I m oje życie nie ukladn
lo ~lę po r 67.Aci1 . Mlnlnm swoje chu
de lata . Pr7.dy łnm l wymówienie w 
tE-ntrll' , nie J(r<1h1m . Ale ponlewał. 
jestem trochę twarda. taczęlam prn
cować nn ~wo]!\ rę~~ . Zajękm się 
poezJI\. ~pr6bowa1Am pedngogikl, 
ktńrą szanuję jako tródlo ln!;piracjl 
dl11 wla~ncgo akto rnlw11 . Zdałam tak 
że e11z;1mln reżyserski. A ws1.ystko 
to. aby nie rnnleźć się na pozycjach 
w yC7.e kuj!\cych , aby uprawiać moje 
pnlcówki. bo aktor nie prAktykuj;tcy 
szy bko staje ~ię am1Hnbetą . 

K . N.: Wolf f)(Jni 11rocownł. z j ed -
111111i rd 11.~crr111 , z jednym zespolem, 
c211 11a orl w r6 t?. 

je~ll!m ~11.ma wob~c ok~ k11ml'ry . W 
kddym wyJAclu na scen<: ie~t J<1k 
gdyby coA z pro~tytucjl, coś z w11lkl 
wręcz. Trzeba publlcmoś<': kupfr, 
tn:rbll się jej i1przedll ć . NIJ:(cl y nie 
mogłabym być np. k on r('rnnsjcrt>m . 
w~t.rd7.iłabym . ~lę włfl~ncgo lek~tu 
I be7.pośrednlej konfrontacji. 

1<. N .: Dn rola t11ld: odlcr11wn, co 
prz11lcr11wa? 

R. It.: Tak, w 7.y eiu np. Jestem 
trochę sMrłl, nleeCcktnwna , hrnk ml 
tP.j Jakiejś błyskotliwości, klórn cha
rak teryzuje wielu aktorów, n nA sce
nie zdolna jeslem do najbnrd7.lcj S7.o
kUJf\cych zachowań . Skąd się to b ie
rze? Musi to być chyba tak że jnk1'!~ 
cz11~tk11 mojego „Jn" . l'rzct'i<'ż w~7.Y
slko C7.ym jestem na sct'nie, blor<: 
7. snmej Bleble, 7. niczego wl<:crj . Ale 
Je!lll nawet jestem zmuszona do L7.W. 
prywatnej konfro11tncjł z publiczno
ścią to przecie:!; znw~zr. jest to jn
kleś pli:lro roll, a nlC' j:i . Ryszarda 
Hanln z wi1zystklml moimi pr7.ypacl
łoścł11ml. A rola Jest tą rurlltą . która 
pozw.nlll na kathnrsl~. na powiedze
nie cAłej prawdy o 11oble. 

T<. N .: Wydoje ml 11/ę, że prnr:n, 
która. nnnoinje tnk lttt11m11e rp jnn.y 
p.,IJclrlkl, 11t11$! ją także ksztnltou:uć? 

R. H .: Oezywlścle, len zawód wpły
wa na nasze tyci~ prywatne„ I czyni 
~? trochę kalekim. Przeclet p oka
•t1J~c nli scenie !ycle, poslncl dra
matu, sięgamy - Jak jut mówiłam 
- gdzieś do podświndomeJ pnmlęrl 
emocjonalnej wł11sne110 ł.y cla I te 
ia1J11ml~htne . 11t1111y , dzięki glmnn· 
i:tyce p~ychlcmeJ przenosimy w ia• 
wód. Życie prywalt1e staje si<: więc 
nl~zbędnym bankiem wln~n y r.h pne
ł.;• ć I re11kcJI , które 1111 scenie mui;zl\ 
si~ stnć uniwersalnymi. 

K. N,: Co rtfe illaczy jE>dn.alc, że 
tycie aktora je~t lylko iyciem lcolck
cjonera dośwtadcze1i I emocji? 

n. H.: w końcu proszę pani. jeśli 
się zastanowimy, lo 7.y cle k!lf.del(o 

c7.łowleka jest trochę kolekcjonowa
niem dośwlAdc1.eń I emocji... T ylko 
m o?.e ut.ytek, jaki my aktony z tego 
robimy, jest bardziej widoczny 7 I 
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