
I Nr 
~ 5 

? dn B -OJ.·11 
f ~ -t s. „Lenino'' był drugim z kolei statkiem 
szesćdziesiątych przez Stocznię Im. Komuny 
czas suchym doku. 

zbudowanym w lotach 
Paryskiej w nowym wów· 

Matkq chrzestną tego drobnicowca jest znano I oiesząca się wielką 
popularnością w kraju aktorka - RYSZARDA HANIN. Wybór na 
chrzestnq nie był przypadkowy. Ryszardo Hanin, jako żołnierz I Ar
mii Wojska Polskiego, od jej zarania była związana z teatrem przy
frontowym, o szlo,k bojowy pani Ryszardy wiódł właśnie od Lenino do 
Berlina. 

nych teatrowi. Bo przecież 
zobaczenie „na iywo" a.kt<>
ra jest czymś więcej n.i.i 
podgląd n.a szklanym ekra
nie. Można to porównać z 

ni l tet muszą postać w ko
lejce-

- Normalnie. Wrac•iilc 
rano z próby robię po dr<>
dze zakupy. Często jadam w 

- A w ml11lonycla 40 la· 
tach pracy aktorskiej, jakle 
osoby szczególnie utkwiły w 
panj pamlęclt 

- Znów nie będę orygi
nalna mówiąc, te Leon 
Schiller uks:z.tałtowal mnie 
w początkach moiej teatral
ne drogi. Dużo wtedy gra
łam z niezapomnianym Ta
deuszem F.ijewskim. Mile 
też wspominam Jdcka Wosz 
czerowdcza i Jana Kreczma· 
ra. Oni właśnie byli moimi 
nauczycielam; w szkole i 
teatne. Zoliia Małynlcz była 
dla mnie -iawsze modelem I 

tak to narodził 
s.ię tiwoały %W.ią 
zek aktorki za
mieszkałej w 
stolicy z... Wy
brzeżem, dla któ 

reqo po dziś dzień pani Ry
sza.rd4 ma wiele sympatii. I 
odwrotnie. Ryszarda Hanin 
obchodzi w tym roku jubi
leun .40-lecia pracy scen.i· 
c-zMj, Z tej to okazji odwie 
duliśmy ją w jej warszaw
sk.im mieszkaniu. 

- Prezentuje pani osobo
wość o wielkiej 1ndywldual 
noścl artyrtycznej. Czy pa
ni to odC%Uwał 

Odwzajemniam się 
uśmiechem ... 

- Nie. Nie odczuwam. 
Ni,e uważam się za najgor· 
szą aktorkę, ale też nie za 
gwJa<lzę. Jest przecież dużo 
l~zych niż j.a a.ktore.lr.. 

- Przemawia przez panią 
skromnołć, ale proszę po· 
wiedzieć, czy gdyby dziś 
przyszło pani na nowo wy
bierać drogę zawodową czy 
byłoby ło takle aktorstwo! 

- No cóż, przyznam się 
SZC1;err.e, że gdybym zaczy· 
nała na nowo, nie wybra
łabym tego zawodu. 

- Dlaaegoł 
- Wpływ~ na to nie-

współmierność satysfakcj.j 
tego co sil: robił, do chęci 
reali2:acji. W życiu nie tyl
ko moim aile ł każdego ak
tora są niedosyty, których 
w .innych -u.wodach można 
uniknąć. 

- W swojej długoletniej 
:karierze zawodowej przety· 
wala pani wiele &Dllan do
konujących się w te.itrze I 
poza :Aim..., które z 11lch •ił 
pa11i zda11lem najwahliej-
11ef 

- Mój Boie„. Tui po woj 
nie, wszystko było pierw
sze, odświętne, jedyne. Nas 
aktorów było niewie
lu, a radość z uzyskanej 
wolności łączyła wszyst
kich. Scena :z.aś była czymś 
wyjątkowym i dawało się 
wtedy odauwać, że czło
wiek jest naprawdę potrzeb 
ny. Dziś daje się zauważyć 
pewną nieserdeczność, a 
teatr„. 

- Spowuednlałł 
- Chyba ta,k. Przestał 

być tak bardzo potrzebny 
jadt dawniej. Jest już wddeo. 
To jeszcze jedna nami.a5tka 
teatru, dla niektórych wsza
kże wygodna. I t&k już 
jest, że dziś żyje.my namia
stkami. Ale cies-z.y fakt, że 
duło je.st n.a.dal ludZi wier· 

ceruinymi obrazami: jedni 
wolą orygi.n.ały, Inni - ko
pie, a ktoś jesz.cze inny mo 
że nawet l... falsyfikat? U
ważam, że w „żywym" u
czestnictwie jest największy 
smak. 

- Która .z wielu paai ról 
.je1t najbllższa sercuł 

- Mam szcze,gólny sen· 
tyment do ról, w których de 
biutowałam. a więc m. in. 
do NastJt.i w ,,Na dnie" Gor 
kiego, Panny Młodej w „We 
selu" Wyspiańskiego, a 
sz.cz.ególnie do roli matki w 
tilmie telewuyjnym „Nie
s,podziialllka" z Tadeuszem 
b1ewski111. Gdyby TvP uys 
ponow'6ła jes.:r.c:oo tym lil· 
mem, chciałabym go z.nów 
z.oba.c:&yć i to wlc!Śnie :& u
w<1.g,i na Tadeusza. 

- Nad czym pracuje J>ii• 
ni obecnieł 

- Gram w „Don Ju.anie" 
Moliera w ret. Jana K11l
czyńsk.iego, w s:&tuce Gom
bre>wicza i w :pektakl11 
„Leluja" Ionesco. 

Od najdawniejszych 
lat moina było panią aaw
ue oglądać kreując~ rolę 
znacznie od siebie starszych 
postaci. Cr.y to był przypa
dek, czy zamlen.one dJ.la a· 
nleł 

- No cóż, przyznam :.ię, 
że od dawna roblłum wszy· 
stko, aby i;,ię„ poo;taneć. 

- Dlac:r.egof 
- Potrzebą była koniecz· 

ność dostosowania się do 
ról. Teraz dopiero jestem 
w zgodzie 'I nimi. Pronę 
mi jedn.aJc wierzyć, ie nigdy 
z teg0 powodu nie miałam 
kompleksów. Ta:k już jest. 
że w zetlmięciu z roLaml je 
stem - na}starsza. Taką 7iTe 
sztą widzą mnie reżyseny, 
aie nie sikarię się na to. 

- Jak godzi pani swoją 
pracę ze zwykłym codzien
nym tyciem, bo przecież ak
torzy nie •Ił uprzywllejowa 

• 

stołówce teatru lub uc:z.el
n.ianej kuchni. Brakuje mi 
cusu na z.robienie sobie sa
mej obiadu w domu.„ 

- Nie ma pani rodziny? 
- Nie, proszę pana. Je· 

stem od 18 la,t wdową. Nie 
miałam dz.ied. Dlatego też 
mogę d'll!Żo pr,acować Z!ll'ÓW 
no w u C"Z.elnd (R. Hanin }est 
profesorem w PWST w War 
szawie - P!.Z'YiP· a.ut.) i na 
koncertach. A życie towa
rzyskie prowadzę umiarko
wa.ne, lubię spo11:ó1 i wtedv 
zamykam się„. 

- Właśnie tutaj, w młe· 
ukaniuł 

- Tak, tylko czasami te
lefony r0t.praszają moje aku 
pienie. 

- C:r.y dlatego, te miasto 
jest dutą aglomeraci'l, przy 
tłacza pn11ląf 

- I tak i me. Bo choć 
mie.n:kam w WQ!&'lc\wie, 
moje 1:yc1e oqranicz.a się do 
pracy zawodowej i odpo
czynku w domu. Nie korzy
stam z. zabaw c-.i;y nocnych 
lokal„ • tętniąca :życiem sto 
licd, }akby mnie nie doty· 
czyła, choć przypomina o 
·obie c,ągłym.i odgłosami au 

to busów, tram w ft j6w, wiel-
omie.jskt.m szumem. Po-

wiem zc:ter7e, iź pragnęła
bym z.amieszkać tdm, .JJt.ie 
jest większy spokój, dużo 
z;ielPni i e1y-teqo pow1f>trza. 

- Tak jest jeHcze w nie 
których nadmorlklch miej-
11cowoklncb. A przy okazji, 
c1y mo:tna spodzlewat się 
w najblltszej przyazloścl pa 
ni 0 dwledzln w Trójmleścleł 

- W Gdańsku bywam 
często i najlepiej tam wy
poczyw,am. Zawsze chodzę 
do wa'.lzych teatrów. Cenię 
je. Pracuje w nich S'}>Oro wy 
bitnych kolegów i koleża
nek. W'1<l"Łiałam ostatnfo 
.,Skrzypka na dachu".. To 
jest coś lepszego od filmu 
- to jes.t dzieło . 

aktora. Dziś są to wspom
nienia.„ 

- Do których chętnie się 
powracał 

- Tak. Aczkolwiek przy· 
znaję, że towarzysko c1ągrue 
mnie do ludzi spoza zawo
du. I dlat~o gdy tYlko ~- · 

stem poza teauem głos'lę: 
,,.n.ie mówJ.my o sprawach 
biurowych". Lu,.liię posze
rzać swą wied-ię o świecie, 
roi.mawiać z ludźmi o rze
czach, o kt.§rych nic nie 
w Jem. 

- Spienę więc · a pyta· 
niem - co jest najwlęk~ . 
szym pant marzeniem wła6· 
nie terazt 

- Nie wiem„. NJe umiem 
powied'Zieć. Moje marzenia 
są ba.na.lne. Nic w nich ory 
ginalnego. Powiem panu o
gólnie: życzyłabym sople, 
żeby wszystko w życiu by
ło w ogóle jaśniejsze, czy
ścliejsze i bardziej s:r.aere„. 

- Przyłączając 1lę do 
tych pragnień, równocześ
nie życzę - w Imieniu wła . 
1nym i czytelników „Dzien
nika Bałtyckiego" - dal· 
szych sukcesów aktorskich •. 

- Dziękuję. Odwzajem
niam się uśmiechem ·i ser· 
decmości.ami dla czytelni
ków. Do miłego zob~
nia! 

Rozmawiał: • · 

Tadeusz 
Grucha Ila 


