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Klucz do autentycznego aktorstwa 
Na·leży do ścisłej czołówki aktorstwo polskiego. 

Stworzyła wiele kreacji teatralnych i telewizyjnych, na 
długo zapadających w pamięć głębią psychologicz
ną, autentyzmem przeżyć, wzruszających prostotą I 

, skłaniających do refleksyjnej zadumy. Jest oowiem w 
jej aktorstwie, posługującym się bogatą skalą środ-
ków - i zwykły ludzki tragizm, pokora wobec losu, me
lancholia, ciepły uśmiech, drapieżność bądź bezwzglę
dność - zoleżnie od tego, jaką prawdę i wiedzę :J 

człowieku chce nim przekazać. Państwo ·JŻ zapewne 
domyślają się, że mowa o Ryszardzie Hanin. 

- Jestem ciągle pod wraże. 

I 
niem pani roli matki w filmie 
„Drzwi w murze". Zetknęłam 
się z opinią - i w pełni ją po· 
dzielam - ie gdyby u nas ist· 
niala nagroda typu amerykań· 
skiego „Oscara" - za tę kre-

1 
a ję należałaby się pani. 

- Miło mi to usłyszeć. Procę 
w tym film ie wspominam z dużą 
sympatiu · „ ;.:.szcza ze wzgledu 
na osooę Stanisława Różewi-
cza. Jest to bowiem reżyser 
szanujący inwencję aktorską i 
traktujący aktorów nie wyłącznie 
jako narzędzie dla urzeczywist
nienia swych zamysłów, o god
nych dyskusji współpartnerów w 
procesie powstawania dzieła. 

Nie muszę chyba tłumaczyć, ja
k'e to ma znaczenie dla atmo
sfery procy no planie i jaki sta
nowi doping. Do tej roli, o 
której pani wspomniała, oodesz
/om trochę z przekoro. Przv5z/o 
mi grać kobietę chorą psychicz
nie, ale z okresami „normalno
ści", w których jednak ujawnia
ły się skutki zmian sklerotvcz
nych. Stąd właśn'e infantylność, 
gonitwo myśli. Stora/am się. 
oby postać to było i nieznośna. 
niecierpliwiqca vvidza, cza~em 
śmieszna - i budzaca odroze. 
współczucie. Jeśli tok wło~nie 
widzowie ja odbieroja - tym 
większa moge m;eć rntvsfo~ci„. 

- Co z perspektywy swoich bo 
gołych doświadczeń uwaia oani 
za najwainieisze w swoim za
wodzie, co zdaniem pani ~ta
nowi o jego istocie i racii bytu? 

- Myślę, że sprawą general
na jest umiejętność przefiltrowy
wania przez siebie wszyst~;ch 

I 
spraw i konfliktów granej posta
ci, bo dopiero wtedy to co 
chcemy ludziom powiedzieć, sta
je się własne, autentyczne. W 
każdej z nich, tok jak w każdym 

I 
człowieku, istnieje nieprzebra
ne- bogactwo osobowości, ma
terio/ i no potwora i na aniolo 
Do tych cech trzeba sie Nięc 
dobrać i je wykorzystać. One 
są kluczem, który pozwala ·ów-

1 
nie swobodnie wcielać sie w oo 
stać królowej jok i żebroczE 
Dla mnie osobiście. ~ojisto:„;e)
szy jest moment usw1odom1en10 
sobie, że „wchodze w rolę" jo~ 
w masło i mam prawie że pew-

1 
ność, że „to jest to". ważne i 
akceptowane przez widza. Cze
.i;to pytojo ,nos, aktorów, ąd7..'e 
wolimy grac: w teatrze czy f-1. 

mie, który ]ok wiadomo doje o 

I ·• 

wiele większą popularność. Od
powiadamy wówczas, że w tea
trze, i to jest odpowiedź szczera. 
Nigdy bowiem nie mamy uczu
cia, że to, co robimy, jest w 
dniu prem:ery idealnie w naj
mniejszych szczegółach dopro· 
cowone. Żywo sceno mo nad 
filmem tę przewagę dla nos 
cenną, że każdy następny spek
takl stoje się okazją wzbogoce-

n:a go, wyszlifowan.a - o czym 
nie może być mowy w przypad
ku utworów zarejestrowonych 
no celuloidowej taśmie. Tam 
wszystko jest już nieodwołalnie 
zamknięte. Dlatego nie lubię na 
ogół oglądać filmów, w których 
grałam, bo zow~ze patrzę na 
nie krytyczn:e przez pryzmat 
swojego w nich udziału, odczu-

wając żal, że nic JUZ zmienić 
oni poprawie n e 1nogę. W te
atrze natomiast uwielb'.am cały 
najbardziej twórczy etap ról. 
Mniej lub'e moment sprowdzo
nio spektaklu u publ czn6ści. 

• 

walki 9 UL11anie, sympatię, bar- b1e tak wiele trudnych zadań 
dzo denerwujący i najmniej czy formalnych, że nie można jej 
sty. Dopiero później, gdy si~ w przyrównać do ładnego z poprze 
roli i sztuce „osiądzie" - można dnich moich wcieleń leg.o typu. 
pozwolić sobie na luksus grania - lqczy pani prOC4' artystya· 
także dla siebie. , nq z pedagosjicznq. Jakie do· 
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d 1 Śl'(iadczenia przekazuje pani 
- u iczno og ą a pan ą 

w różnym repertuarze czy woli swoim studentom w ..,waruaw• 
pani sztuki współczesne czy kła· skiej szkole teatralnejł 
sycznel - Do tej dziedziny działalno-

ści podchodzę z pełnym poczu-- z zawodowego punktu wl- ciem własnych niedostatków I 
dzen1a nie uznaję takiego po-
działu. Dla mnie istnieje tylko to \\1asnie rodzi płaszczyznę po-
dobry repertuar, dobro i cieka- rozumienia z adeptami aktor

wa literatura sceniczna, tako, w 
której może mnie coś nowego 
spotkać. Chętn'.e więc przyjmu
ję propozycje w sztukach, naz
wijmy je - awangardowych -
jeśli mam pewność, ie staną się 
dla mnie przygodą intelektual
ną i okazją do kolejnego wy
próbowania się, a tym samym 
zaprezentowania czegoś odbie
gającego od schematu. Jedyne. 
czego nie lubię - t<> powiela
nia podobnych psychicznie ty
pów. Mówią o mnie no przy
klod, ie jestem specjalistką o:! 
ról matek. Istotnie tok się zło
żyło, że ostatnio grałam Ich 
wiele. Ale nie znaczy to, ie były 
one podobne. Były - sądzę -
diometroln'e różne, bo z ko7dej 
starałam się wydobyć coś nowe-

Fot. z. Kosycarz 

go. Niedawno w leatrze Drama
tycznym mieliśmy premierę „Siu 
bu" Gombrowicza. Postać 11at
ki, klorą grom w tej sztuce, ma 
tyle warstw znoczen ow)-ch, n e
~1edy szokują~y.ch, n esie w so-

stwo. Nie przychodzę do nich 
z gotowymi receptami. Staram 
się jedynie wpoić im przekona· 
nie że każde tworzywo muszą 
pm~puścić przez filtr własnej o
sobowości, pr~eżyć I wrażliwa· 
ści. Szkoła uczy ich jedynie 
kuchni aktorskiej - co jest jesz
cze oczywiście ważne, ole nie je 1 
dyne, doje im techniczne, rze· 
mieślnicze podstawy zawodu. Je-

śli chcą się w nim w pełni od
naleźć, muszą sami dochodzić 
do tego, co chcq ludziom po
wiedzieć. Naszym - pedago
gów - zadaniem jest uszanować 
te przemyślenia i pomóc w 'eh 
uporządkowaniu. Ci, którzy przej 
dq przez gęste sito egzaminów 
- są bardzo zdolni i inteligent-
ni. Ale jednocześnie traktują 
szkolę jak inkubator. Skoro się 
już do niej dostaną - przestają 
walczyć, są chętni ale bierni, 
n e mo w nich zochlonności zdo 
bywania zawodu własnym wy
s,lkiem. Kiedyś jedna ze stu
dentek zapytała mnie: „Czy dziś 
będzie pani node mną pracowa 
la?". Było to bardzo znamienne 
dlo posfawy większości słucha· 
czy, ustawiających się na po
zycji: „teraz nos uczcie". Stu
dl„ or kle tym się właśnie róż 

nią od innych, że są okresem 
procy studenta, nad jego 
włos„ym rozwojem. Tu formuł-
ki niewiele pomogą. Pracowi-
tość i talent liczą się w tym za
wodz;e no pewno. Ale 1 łut 
szcześcio - już no etapie pracy 
w teatrze - też. Rzadko zdarza 
się on tym młodym którzy kurcze 
wo ~ za cenę choćby noszenia 
halabardy na scenie - trzymają 
sie stolicy i ograniczają do pro
gramu minimum. Tłumacze "ł'ec 
czesto swoim wychowankom, ie 
nojlep~za dla nich, najzdrow
sza szkoła iycio i zawodu jest 
stai w teatrach pozostolecz'lych 
ądzie moqa mieć nieporównanie 
w'eksze możl'wośc: oodejmowa
nia trudnych zadań oktors~:ch 
Terminowanie to tym cen„:ei· 
sze. że przecież wiele teatrów 
terenowych wybija s'e poz:o.,,em 
i ombiciami. 

- Czy przywiązuje pani wagę 
do kontaktów z publicznością nie 

· tylko za pośrednictwem sceny -
morn na myśli tzw. spotkania ak 
torskie - i czy. liczy się pani 
z ooinią zawodowych recenzen
tów' 

- K'edyś broniłam się przed 
takimi spo kaniami, uważając, 

.. 

że kogóż może obchodzić moja 
osobo. Ale po poru spo,kcniaoh 
w różnych miastach i środowl· 
skach, kiedy moje starania, by 
wzbudzić zqlnteresowanle U• 

czestników problemami teatr.i 
przyn:<>sły nadspodziewane elek 
ty - .zmieniłam zdanie. Uważam, 
że jest to bardzo dla obu stron 
poiyteczno forma kontaktu i VI 

miarę możliwości staram się na 
to znaleźć czas. Jeśli zaś cho
dzi o krytykę - to jej nie !elcce· 
wafę, pamiętając jednocześnie, 

że autor recenzji jeJt tok lok 
każdy - widzem, zatem jego o
pinia jest wyrazem subie(tyw
nych odczuć. Z kaidej uwag! 
starom się wyciągnąć prcktyczne 
wnioski dla siebie. Nie 1owsz1 
jednak ich realizacjo, !est 'TIOŻ· 
liwa. Obowiązuje nos bowiem 
dyscyplina wewnątrz spektaklu, 
podporządkowanie się myśli re 
żysera nawet wówczas, gdy nla 
znajduje to uznania u odb:or· 
ców. 

- Nieczęsto odwiedza pani 
Wybrzeże, ale - jak wiem 
łączą panią r nim więzy nie tył· 
ko formalne. 

- Nie może być ino<:zeJ, ska 
ro jestem matką chrzestną siat 
ku „Lenino". Jestem bardzo za
przyjaźniono z załogą.„ głównie 
listownie, bo nawet nie mogłam 
skorzystać z przywileju odbycia 
rejsu tym statkiem. Pływo no li 
nii dalekowschodniej i nie ma 
mowy, abym pozwoliła sobie no 
tok długą przerwę w pr<1cy. Tym 
niemniej w głębi duszy pielęg
nuję marzenie, ie moie kiedyś 
udo mi się wyruszyć w rejs 
„swoim" statkiem. Na razie 
ze wszystkich portów, do których 
zawijo, otrzymuję systematycznie 
pocztówki od załogi, kapitano· 
wie „Lenino" składaj mi wizy
ty w Warszawie. a ja, qdy zbli
iojo się święto lub dni „rocznr
cowe", spieszę no pocztę, by 
wysłor morvnorrom mak '11oi•j 
O n'rh onm;P ... · fvforn 1r1-s~1to 
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W etym ujrzymv panią w te
lewizii? 

- Robi~ d!a n ej obecn'.e dwie 
rzeczy. Głó,vną rolę w jednym, 
reżyserowanym przez Andrzeja 
Konico flm:e <erialu „Najważ-

' n:ejszy dzień życia". Będz1e to 
zabawna, komediowo opo .v,esć 
o kob:ecie wiejsk:ej, która zo
staje przeniesiono w warunki 
stołeczne. staje do telew'zyinej 
„Wielkiej Gry" i otrzymuje qłów 
nq 'lOorode Przvąotowuie tok· 
że oudvcle, be.Joro nowa fNmo 
w TV - ot . Mój oroqrom" Do 
no mi w niej „carte blanche" 
; morn oelno swobode rnoreren 
towan·a sie w'dzom w tvm. 
<omo uznam rn najle'psze 
,.,·,...h nojrip~~1~1~1e. 

Rozmawiała: 
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