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- Tak. Był to dla mnie barc.fZo 
pjęlmy okres. Ale od tego czasu 
mini;lo 30 lat mojego życia „poza_ 
wojskowego". 

- W takim razie proszę opo
wledzie~ o początkach pani c1%ia
łalnofoj zawodowej. 

- Jako aktorka, już • „papier
kiem" stawiałam pierw•ze krokJ 
pod opieką Leona Schillera w Lo
dzi. W 19-48 r. zabrał mnie on ze 
sob11 do Teatru Polskiego do 
Warszawy ,,;dzie grałam at do 
czasu utworzenia Dramatyc>mego. 
Tutaj jestem do dzisiaj z dwulet
nią przerwa, kiedy wróc!lam na 
krótko do Polskiego. 

W jakim repertuarze można 
panią ogląda~ w Dramatycznym? 

- W „Slubie", w .,Na cz\vora
kach" i w „Czarnej komedil", 
któr.o cieszy się. mi.Ir.o . upływu 
lat, nie słabnącym powodzeńiem 
"śród puhlicznośc!. Boję sio:, ie 
przy tej ciągłej frekwencji, bę
d7.lemy · muslell dojetdżRć j"s>.c7e 
ze ~kollmowa (to nasz Dom Err.e
ryta) na spektakle. 

Ostatnio oglądaliślltY panll\ 
W .telcwjzyjnfm filmie 0 GTa0 • 

Jak układa się pani współpraca z 
tą ;.,stytucją? 

- Czuj«; do telewizji dYży sen
tyment. Dala ml szans«; ugrania 
kilku naprawd<: ciPkaw:-.•c!i ról 
Ocł ra?.u. w plerws7ej ~1t·1ce ,.Oni 
wiedzą, co to jest miłość" - a 

- '?'air rHczywtłcle jut, 11p. w 
„Tragedil optymistycznej" byłam 

komisarzem, grałam Laryso: w „lr
kucklej hhtoril", któr~ niedawno 
ret.yserowałam w 1r,kole ti.atral
neJ Jako muslcall. W czasie prób 
dal~my jej podtytuł „E~t Sicie 
Il tory" 

- Jest pani rńwn!et. protesore?tt 
w PWST - czy przynosi to pani 
zadowołenl.e? 

- Ogromne. Praca z mlodzież4 

jf'st ciekawa. Wlększdić grupy, " 
którą pracoll'alam znalazła się te
r'~ w zesoole Teatru Ploc':'et•o. 
Wierze w ten teatr 1 bę::!ę st;:ra. 
la si<: nie tracić z nim kontaktu .. 

- Nie7.byt często oglądamy pa
nią na ekranie.„ 

- Kiedyś grałam często w pol
skich produkcyjniakach, „n3trza_ 
skalam" tych norm tysiące . Byly 
to role 1zeleszczące papierem, ale 
na uczyłam się przy 11ich praco
wać. Taką poa•ać Jest trudniej 
zagrać niż rotę dobrze napi
saną. A film rac-zej się mną nie 
interesował. Ostatpio ciekawa dla 
mnie propozycją była rola matki 
schizofreniczki w „Drzwiach w 
murze" Dostrnnale ~półpracowa
lo ml •ię ze Stanidawem Różewi
ezem J cieszę się, te ten film zdo-

Z Ryszardą · Hanin 
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działo si41 to kilkanaście lat te
mu - kazano mi się mocno po
starzeć. Grałam wówczas 80-let
nlą amantko:, obok Bardiniego, 
który był Berliozem, po latach 
tułaczki powracającym do swo
j„j ukochanej. 

- Często gra pani rolę matek, 
kobiet starszych, którym życie 
nie szczędzi ciężkich doświadczeń 
I które borykaj'll si' z losem. 

- Tak, ale to jest dobra 1zko
ła, nie kaze si«: upiPrać. zV.•łasz
cza kobiecie - przy młodości. 
Role htdzi stai ych są poza t)'m . 
ciekawsx„ bogatsze Często pyta
ją mnie. czy ni„ czuję si<: za
szufladkowana . Odpowiadam. ±e 
n1e - matki sa przeciet. tak róż
ne, staram się nie powt„tać tych 
ról, podchocłze do katdej z nich 
indywidualnie 

- Wspomniała pani o \\'ymarzo
nych rolaci- - jakie to Jiyły i są? 

- Przede WSZY$tkjm postacie z 
Czechowa. chocla~ w jednym wy
p<>dku udało rni slę marzenie 
zreallzowa& - Sonia w .. Wuj~az
ku 1.C{pn i ", J)rz.edstawlen!u Tea. 
tru Polskl~o w którym grałam 

obok . Róży<;kiego, Barszczewskiej, 
Swiderskle,,;o, Mileckiego I innych 
J:na.ko rn ltych sl<torów Teraz prre-
1tałam marzyć. Zreszta nie zaw• 
•ze marzenia bywają słuszne·. Naj
traitic7nle jsze Je.st, kiedy aktor za
gra tę swoja wymarzoną rotę, a 
ons ol<>tże się klęską, a i tak się 

zc!ana. 

był „Srebrnii Muszl<:'' na festiwalu 
w San Sebastian. 

- Chciałabym zapytać · o p3nl 
.atystakcje zawodowe. 

- Zawód aktota je1t cl~żki, 

wymagaj.cy kondycji nie tylko 
flzyltZnel ale 'także psychicznej, 
odporności na wszystkie gorycze, 
1tressy. niepokoje, R tego je1t 80 
proc. Zostaj„ więc 20 - są to 
przebłyski sukces11, powodzenia, 
radości z udanej roboty, ale le
żeli aktor to m~ na swoim kon
cie - mote <powiedzieć. te o•ląl(
nąl pelnie 1zczi;ścia zawodowego. 

Jakle są dla pani najmilsze 
teg;> ohjawy7 

- Chyba spontaniczne dowody 
sym patii ze strony "1.·l(l,;ów. 1'a 
festiwalu w Łagowie w tym ro'<u 
otrzymałam „Złote Grono" przy
znane przez oubllc-zuoU. Byłam 

tym zaskoczopo . L::igów jest prze
cież impreza r!Imowa. a ja f:?ar
dzleJ czuje sic aktorka- teatra lną. 

Cz~sto j ecl"nal< występuję w tele
wizji, a widzowie odbie,aj ą to 
jak granie w !Umie i chyba stąd 
to zaszczytne v;,ryróżnienie. 

- Pani plany na przyszłośt? 

- Dobiega ko1\ca praca nad 
„Nocami f dniami". w któn·cn 
gram roli; charakterystyczną Żar
neckiej - slużacej. 9lkoholiczki, 
a w telewizji wystap1ę, jako 
świadek 01karżenla w .,Procesach" 
Wacława Florkowskiego. 

Rozmawiała: DANUTA 


