Wybór z... rozkazu
„DZIENNIK ZACHODNI" rozmawia
z RYSZARDĄ HANIN

Il

ebiutowała
w
warunkach
dość niezwykłych. Włodzi·

mierz Sokorski w swojej
książce „Tamte lata" tak
to opisuje: „Jeszcze przed przysię
gą odbył się na otwartej polanie
pierwszy spektakl. Dywizja była
niemal w komplecie. Wszyscy siedzieli na mokrej tra wie. a na scenie zbitej z desek zaczęło się dziwne misterium („.). Ludzie mieli łzy
w oczach i śmiali się do rozpuku.
Zespół
taneczny
improwizował
tańce ludowe w wykonaniu dziewcząt z batalionu fizylierek. Oklaskom i bisom nie było końca." W
teatrzyku zrodzonym w Sielcach
po raz pierwszy na scenie wystą
piła Ryszarda Hanin, jedna z najwybitniejszych
polskich aktorek,
odtwórczyni wielu ról m. in.: w
„Niespodziance", „Nocach i dniach",
„Zofii", „Polskich drogach".
„DZIENNIK
ZACHODNI":
Przybyła Pani
do obozu w Sielcach, ażeby być żołnierzem, a została aktorką •••
RYSZARDA HANIN : - Będąc W
Teatrze I Dywizji zawsze czułam się
żołnierzem. zo st ałam aktorką, bo zadecydował
rozkaz B. Pasternaka.
N ikt nas n ie pytał o zdanie . zrobiono przegląd - konkurs l dziewczyna która posiadała odpowiedn i ą dozę
talentu um i ała coś zaśpiewać l zatańc z y{,
została
rozkazem przydzielona do grupy Krasnowiecklego, kierującego
teatrem. Wiele się wówczas polało łez, dziewczęta broniły
się przed tym wyróżnieniem. Pragnę
ły pozostać wśród fizylierek. Byliś
my aktorami - może to zbyt wielkie powiedzenie, nlkt z nas poza
Kransnowlecklm nie miał żadnego
przygotowan ia scenicznego - w mundurach. Nieraz w występie przeszkadzała
nam kanonada dział przerywaliśmy spektakl I razem z żołnie
rzami
widzami chwytaliśmy za

j

RYSZARDA HANIN: -

Tak. Nie

o tym zawodzie, pragnę
łam raczej zostać lekarzem czy pielęgniarką. Nie mnie jednej wojna pokrzyżowała
szyki. Po wyzwoleniu
pozostałam
na scenie, zdałam konieczne egzaminy. Teatr mnie wciąg
nął, chociaż nie byłam rozpieszczana przez reżyserów. Nle mając warunków
amantki,
najczęśclej
marzyłam

szczególnie w latach tzw. „socreallz.mu" - kreowałam „papierowe" po-.
stacie robotnic.
„DZIENNIK ZACHODNI":
Przyznam. że nie pamh:tam Pani
z tych ról, natomiast wyryla ml
się w pamięć Pani kreuj11c11 matki, starsze kobiety, którym tycie
nie szctęclzl clętklch, przykr)'eb
do1hvfadeze6.
Kobiety B&lllOłne,
niezrozumiane przez otoc-le, trochę nawet l!dzlwaczale,
ebodałb„
przypomnieć znakomlt11 rolę w rumle St. R6tewłcza ..Drzwi w lll1l•
rze", za kt6ni otrzymalll nagrodę na llrz11cym •lę lestlwahl W
broń.
San Sebastian.
„DZIENNIK
ZACHODNI":
RYSZARDA HANIN: Ten typ
Scena dywizyjna
skupiła wokół
ról ma swoje plusy, są ciekawsze, boslehłe ludzi, l<lórzy w następnych
gatsze.
Staram
się nie powielać tych
latach wnirśll sporo w życie kul- postaci, podchodzę do każdej Indyturalne !<raju. Przypomn~ Jerz<'J:O widualnie.
Zdarzyło ml się w ll!mle
Putramenta, Adama Wazyka, ZoMorgensterna
„Polskie
drogi"
fifl By•t r7yrką , H'lllnę Snarska, J.
wcielić w Niemkę, ziejącą nienawiś
Jerzego Wald<'na, Józefa Prutkow- cią do głównego bohatera. Po proskle1?0, Hannę Bilińską, Wlady•ła jekcji tych odcinków w telewizji
wa Krasnowlccklego no I oczywlś otrzymałam szereg listów, których
de Ryszardę Hanin.
Teatr nad autorzy protestowali, jak ja, sztanOką pnw•tal jednak nie z myślą
darowa „Matka-Polka", mogłam zao pr>.:v•7łvrh sukcf'sach swoich a- grać Niemkę! Ba, ktoś napisał, te
nimatorów, ale z potrzeby chwili. byłam tak sugestywna, Iż muszę by_ć
RYSZARDA HANIN: - O olbrzy- Niemką . Na szczęście, wkrótce na
mim znaczen iu tej placówki przeko- małym ekranie pojawił się serial
nywall~my się czę s to Przybliżala żoł
„Noce I dnie" J. Antczaka, ze mną
nierzowi Ojczy1nę. chwile spędzone jako Żarnecką, dobrą kobietą, mają
w teatrze stanow i ły ort p rężen i e po cą jedną wadę - pociąg do kieliszćwic1en l ach,
walce.
Pnypom inam ka. Ale taką słabość widzowie byli
•oble spekhkl '!rany po bitwie pod w stanie ml wybaczyć, nawet współ
Lenino. Na•trój w dywizj i był nie czuć mojej bohaterce. Kiedyś jadąc
najlep•zy wobec strat, śmierci. nle- pociągiem
do
Łodzi
zamówiłam
ra7 na1bllt<?••di sobie lndzl. PrzPrt- obiad w wagonie restauracyjnym I
•tawlenle rozpoczęła „Oda rlo mło kelner podając ml go postawll obok
dości"
Mirklewlcza I „Ballada o kieliszek wódki. Powiedziałam, że
pier,vc;2ym batalionie 0 T„ucjana Szen· nie zamawiałam alkoholu. Na to on:
waida. napisana na zajutrz po bltwte. „Pani Żarnecka, taki jeden „maluch"
Wzruszen ie było niezwykłe, wielu n~~z~~~~odzl, a zaraz lepiej Pan~ się
żołnierzy płakało ...
„DZIENNIK
ZACHODNI":
„Nie ma wojska bez piosenki" I w tym kryje się sukces Pani all•
to stara prawda. Trzeba było wylantorstwa - &u1tesły1ft10~, wlal'J'O: ·
sować nowe utWórv dla KMciuszkowgodność postaci. Myślę, Ił wtęłl·
ców. Były z tym oewne kłopoty. Na
szość ludzi
utożsamia Pa~
•
przykład
muzyka
do
popularnej
kreowanymi
bohaterami.
„Oki" pochodzi z jak<ejś amerykań
skiej op etkl.
RYSZARDA HANINj - Nie wcle· ·
„
.''1NJK
ZACHODNI":
lam slę w postacie posągowych he•
Zo. ała Pani aktorką
rosów. Gram zwykłe, wiejskie, miej•
a dosło nie z rozka
skl.e kobiety takie, jakle można 1pot.kać
na katdym kroku. Ze swymi
jednak
ZPstał on
małymi dla otoczenia - ale dla
nich wielkimi problemami. Twierdzę,
iż musi istnieć synchrom między postacią, którą się gra, a aktorem. To
wcale nie znaczy, Iż przeżycia moich
bohaterek są moimi własnymi. Zawsze jednak przygotowując jaką• postać zastanawlam się, jakbym zachowała się na jej miejscu. Są to więc
kolejne warianty mojej osobowości.
zawód aktora jest niełatwy, wymagający kondycji nie tylko fizycznej, ale
także psychicznej, odporności na niepowodzenie, gorycze, niepokoje.
„DZIENNIK
ZACHODNI":
Jest Pani aktorką wszechsłron~
tak samo wspaniałą w dramacie,
komedii, monodramie. Nie zamyka
się w kręgu teatru
naJw•panlalszego miejsca pracy. Ogl11damy
Panią w telewizji, lllmle. dyszymy w radiu.
RYSZARDA HANIN: - Wielu moich kolegów twierdzi, że miejscem
prawdziwej sztuki jest tylko teatr.
Osobiście
wolę telewizję,
czuję do
niej duży sentyment. Dała ml szansę zagrania kilku naprawdę ciekawych ról. Dzięki filmowi I telewl·
zjl przylgnęła do mnie etykietka tragiczki, natomiast sama z przyjemnością
występuję
w komediach głównie
w teatrze korzystając
wówczas z zupełnie Innych środków
wyrazowych. Z zadowoleniem grałam przez długie lata w „Czarnej komedii" prezentując typ aktorstwa
burleskowego, absurdalnego.
.,DZIENNIK
ZACHODNl"s
Do swoich rozlicznych zajęć wl11•
czyta równic:!: Pani pracę prołe•o
ra w warszawskiej PWST. CzyżbJ'
Panią nie w pełni satysfakcjonowało aktorstwo?
RYSZAJH>A HANIN: Do prowadzenia zajęć w szkole aktorskiej
wciągnął mnie przed laty Jan Kreczar. Przynosi ml ta działalność sporo satysfakcji. Nie można nauczyć
talentu. ten trzeba posiadać, można
natomiast kierować jego rozwojem,
uczyć pracy nad
sobą.
Odczuwam
niekłamaną radość, kiedy widzę, Jak
mol wychowankowie dobrze radził
sobie w życiu zawodowym.
„DZIENNIK
ZACHODNI":
Częśc! z nich wvstępuje u Pani boku na scenie Teatru Wsp61czesnego, czy nie odczuwaj!\ tremy przed
spotkaniem z Panl11 Profesor?
RYSZARDA HANIN: (z uśmiechem)
- Początkowo troszeczkę Ich to parallżu~e, ale uświadamiam Im, Iż na
scenie są moimi młodszymi koletan• kami I kolegami, a w pracy aktorskiej nie uznaję żadnych barier pre
stlżowo wiekowych
„ DZIENNIK ZACHODNI":
) Dziękuję
Pani za rozmowę.
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Rozmawiał:

ŁUKASZ

WYRZYKOWSKI

