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3' "' aktorka Ryszarda Hanin 
Móc coś powie.dzieć ludziom 
R VSZAROA HANIN, aktorka 

wybitna, znana jest czyleł· 
nikom z teatru, radia, tele· 

wizji I filmu. Ostatnio za kreacje 
telewizyjne w „Pannie Mali· 
czewskiej", „Niespodziance", 
„Mieszczanach" I in. otrzymała 
„Zloty Ekran" - dorocznq na
grodę telewizyjnq przyznawanq 1 
inicjatywy tygodnika „Ekran". 

brego retysero. No, o pozo tym 
grom w Teatrze Dramatycznym 
w „Czarnej komedii". Rolo, któ
rq tom odtwarzam, początkowo 
wydowolo ml się niezgodna z 
moimi możliwościami. Reżyser 
sqdzil Inaczej - I miał rację. Tak 
to czasem bywa - I w tyciu, 
i w sztuce. Role, o których mo
rzymy, stają się źródłem rozcza
rowań, zaś te, po których nie 
srodziewomy się zbyt wiele, 
przynoszq z sobą coś wartościo
wego, coś znaczą - I dla innych, 
I d la nos samych. Wynika to za
pewne z niepełnego widzenia 
siebie, z nie zawsze trafnego 
oceniohla własnych możliwa· 
ści. 

kły autentyzm, prawdziwość 
przeiyć. Jak t..i moina oslqgnqćł 

- Budując rolę staram się 

- Pracuję właśnie nad rotq 
wdowy w „Balladynie" przygoto· 
wywanej w teatrze telewizji 
przez Ewę I Czesława Pete l
skich - mówi Ryszarda Henin. -
Występu ję ta kże w roli charok· 
!erystycznej w nowym filmie Sta
nislowa Różewicza pt.: „Prolog" 
- jest to niewielka roto, ole po· 
sjonuje mnie każda proco wy
konywano pod kierunkiem do-

- Wszystkie odtwarzane pnet uświadomić sobie co pragnę 
panlq postacie cechuje niezwy- powiedzieć widowni, dopiero 
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p6iniej myślę o formie, za której 
pośrednictwem treści te najpeł
niej można oddać. Następuje w 
trakcie tej procy normalny w 
aktorstwie proces przenikania: 
do każdej roli dodaję coś z sie
bie, ole także każda r tych ról 
jakoś wzbogaca mnie somq. 
Cieszę się, jeśli rzecrywiście 
widz odczuwa ,prawdziwość prze· 
żyć kreowanych przeze mnie po· 
stoci. Sama bowiem zafascyno
wano jestem głęboko sztukq bli
ską iyciu, autentvzmern, litera
turq faktu, telewizyjnymi progra
mami w rodzaju „Wszyscy jeste
śmy sędziami", czy też „Godzi
na szczerości". 

- Jakle sq naJcennlef sre ce
chy charakteru ludzklegoł 

- Te podstawowe, najbardziej 
w tyciu niezbędne: uczciwość, 
lojalność, tyczliwośt wobec In· 
nych ludzi. Żeby móc tyć na 
tym iwlecie, trzeba ufać innym. 
Nie sq Io myśli zbyt oryginal
ne. Ale z listów, które otrzymu
ję od widzów, wynika, że i oni 
ceniq to sobie w drugim czło
wieku. Przy okazji chciałabym 
wyznać, ie bardzo cenię sobie 
te listy, gdyż tworzq one między 
widzem, a aktorem bardzo głę
bokq, osoblslq więź. Widzowie 
dzielq si• ze mnq refleksjami 

wywołanymi przez moje role, 
czasem po równują sztukę z wla
snym zyc1~m. niekiedy nawet 
proszą o raoy. Czuję się mocno 
związano 1 codziennościq, dla
tego też najbardziej pociqgo jq 
mnie te role, które skłaniajq do 
refleksji nad życiem, wywołujq 
wzruszenie ezy też po prostu 
uśmiech. 

- Cxy w dniach szczelnie WJ· 
pełnionych pracq zostaje choć 
troch11 miejsca na realizację la· 
kichi pozazawodowych, osobi
stych upodobań ł 

- Bardzo niewiele. Poza wy. 
stępami w teatrze, rad iu, tele
wizji wykładam w PWST, biorę 
udział w spotkaniach autorskich. 
Jeśli mam w zanadrzu trochę 
wolnego czasu, wówczas zwykle 
myślę o podróżach. Mam do 
realizacji takich marzeń niezłe 
warunki, gdyż jestem motkq 
chrzestną statku „Lenino", który 
często wypływa w interesujoce 
rejsy na Cejlon, do Indii. Raz 
nawet wybrałam się w jeden z 
takich rejsów, i„. wróciłam t po
lowy drogi. Nie umiolom być 
bezczynna. Tęskniłam zo tea
trem I za mojq procq. 
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