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Rozmowa -z Ryszardą . Hanin 
Zarrała pani dużo cie

awych ról. C:zy za.wsze chęt 
ie we wazystkie postaci się 
ani wcielała? 

- Nie lubię specjalnie kla
yld. Zda·ję sobie ~prawę, że 
· e mam głosu krystalicznego 
czystego. i be1lwzględnie do 

rej dykcji, potrzebnej w tym 
· tun1tu. 

- Głu ma pani bardze 
,h&rakterystyczny. Myślę, ie 
slę1rl niemu automałycznie 
at pani ro:zpoznawana. 

Nie · specjalnie, poi;a 
hrypk'l, charaktery-tycmy. 
c:&kolwidt prawdą jNt, ~gdy 

gd7lie 1ię odezwę, ludr.i.e na
ychmiut mnie ~po.z.nają. 

- Intelektualnie, czy też in 
tul'cyJnie podchodzi pani do 
ranej po1taci? 

- Był kiedyś ta~ mako
·ty aktor - Łapiński. On 

ie był intelektuali stą. Często 
· e czuł poetyki utworu, w 
tóry grana przez niego po-
tać była wkomponowana. 
le gdy .wchod.ził na scenę, 
ył genialny. Wydawało się , 

jego scenic:ma wiarygod
ność opiera się na tysiącach · 
przeczytanych książek . A ja 
nie wiem, czy przeczytał choć 
jedną. Nie chcę się z nim rów
nać. Ale czę&to w rolę, poza 
wszystkimi potrzebnymi mi 
wiadomościami , wkladam in
tuicję amato-rską. Czasem da
je to ba·rdzo ciekawe efekty, 
a czasem nie. Czasem wcho
dzę w rolę, jak w „masło". 
Czytam scenariusz ~ wśzystko 
ju,ż wiem. A cża~f'm postać 
:est rm szalenie obc·a, nie tyl 
ko literacko, ale i osooowoś
ci(. , . 

- Wtedy powinuo · aię chy
b& odmówić? 

- W teatrze nie zawsze 
Ińo1Jna. Rzadko odmawiałam 
grania roli. Aczkolwiek by
wairo. Wieloikrotnie dyrektor 
nie przyjął mojej odmowy i 
musiałam mierzyć się z po
staci;\. Robilam to na zasa
d'Zie 1trasznego •przeciwu i 
wstydu„. Niem.niej byly to po 
przeczki, które. choć z tru
dem, udawało mi ~ię przesko 
czyć. Udowodniłam tym so
bie, że są we mnie predyspo 
zy'cje, które w tym :zawodzie 
trzeba mieć. 

'- Czrli ten zawód za1ka
kuJe't 

- Tak, i to bardzo częste. 
Publiczność jest wiogiem. Al
bo weźmie się ją za chabety, 
albo nie. Aktor wchodząc na 
s<:enę, przed widownię, nie 
może mieć poczucia, że wcho 
dz.i przed przyjaciół. To jest 
walka z widownią. Zwycię
stwo ockzUJWa ,ię nie po o-

. klaskach, ale w ciszy.„ Czę
sto przygotowuje się spektakl 
z poczuciem sukcesu, bo i 
wspaniała obsada:, 1 znakomi
ty reżyser. Wszystko jest 
wspaniałe, a potem premiera 
i niewypał. Czasem pracuje 
się z poc.zuciem klęski. Do
chodzi do premiety i nagle 
sukces. W tym zawodzie ni
gdy niczego z góry nie moż
na prze.widzieć. 

- Gra pani często kobiety 
ciężko doświadczone prze1 101 

które, ja.lt pani mówi "ni~ 
malazły nczęścia na tej zie
mi". 

- Widoc1.lnie coś takiego 
we mnie mu.3i być, że tak 
mnie obsadzają. 

- Ale pani w tych rolach 
·czuJe się, Jak r7ba w wodzie. 
Czy zatem moina powiedzieć, 
że pani nie zaznała szczęścia 
w życiu? 

Ryszarda Hanin: W tym zawodzie nigdy niczego z góry nie 
można przewidzieć. 

- Wiele go nie zam~lam. 
Ale ja się z tym nie obnos·:z:ę. 
Staram się nie m:cć wypisa
nej na twarzy jakiejś boleści 
czy ro.z.paczy. To dopiero VIY
chodzi, gdy się we mnie tro
chę poskrobie. Na co dzień 
staram się wyglądać pogod
nie. 

- Zatem smutek w pani 
drzemie, a pa.ni udaJe, ie ro 
nie ma? 

- Tak, udaję. Jestem Intro 
wertykiem. Wszystko w sobie 
tłumię, w soibie chowam. Nie 

umiem się wyładować. Po
nadto wydaje mi się , że 
wszyscy ludzie inteligentni i 
kulturalni udają. No bo co in 
nego mają robić? 

Uwielbiam oglądać telewi
zję, a w niej r<!portaie, w 
których ludzie nie wiedz~, że 
są rejestrowani przez kamerę 
i zachowują się natura[nie. 
Lubię pod·glądać ludrzi pro
stych, w dobrym tego słowa 
znaczeniu, dzieci ; zwierzęta. 
Lubię natunlność. na którą 
za?lWyczaj mnie nie stać. 

- Ale chyba poprz~ ak· 
toratwo ła.wieJ pani 1rM;U• 
mieć siebie? 

- W jakimś sensie, tak. 
Poprzez ten zawód aktor u
czy się psychologii , uwrażli
wia się na drugiego CUO'\Vlc• 
ka. W jednym z wywiadów 
powieclzi-ałam, że chciałam zo 
stać pielęgniaTką. Myślę, że 
byłabym dobrą pi elęgniarką, 
ponieważ wszystko w człowie 
ku mnie interesuje. Będąc w 
innym kraju, bardzo lubię 
pójść do kawiarni i obserwo
wać ludzi. Najbardziej lubię 
obserwować ludlzi. nie znając 
ich języka. Wtedy do ich za
chowań dobudowuję sobie ca 
łą literaturę. 

- Czy aktorka traci kobie 
cość? 

- Kiedyś widziałam, jak 
Sophia Loren przybyła na fe
stiwal do San Sebastian, ze 
swoimi „gorylami", ze swoją 
fryzjerką , z garde:obianą. A 
myśmy mieli tylko po pięć 
dolarów na dzień„. Aktorka w 
Polsce zmuszona ;est chodzić 
z siatami pemymi zalkupów, 
stać w kolejkach. I w tym 
sensie tracimy kobiecość. Ale 
przecież nie dotyczy to tylko 
aktorek. Aktorki w Polsce u
pra:wia.ją swój zawód maksy
malnie długo - do emerytu
ry, do końca życia. Nato
miast mężczyźni w tym za
wodzie szybciej się zniechęca 
ją. Sięgają po reżyserię, ch<:ą 
być dyrektorami, albo zajmu
}ą się sprawami społecmo-po
litycznymi. Po prostu, w pew 
nym momencie swojego ży
cia zaczynają się wstydzić za
wodu. 

- Ale pani też 1ięgnęła po 
reżyserię? 

- Tak, zrobiłam rezyserif:. 
Ale nie ciągnie mnie do niej. 
Być może jestem zbyt leni
wa. Reżyseria wy,1'\aga wielu 
umiejętności organizacyjnych. 
Owszem, lubię pracę z akto
rami, ale jak zaciynają się 
sprawy administrao jne, tech 
niczne, czudę się bardzo zm~
c.rona i znie-chęcona. 

(Dokończenie na sir 11) 

Nie wierzę 
w siebie 

(Oołtończenle ze s.tr. &) 

- Powled1lała pani, le br· 
lab1 dobr• plelęgnlark•. Cs1 
lahlJe pani WJboru zawodu 
akto111kle1of 

- Dużo miałam momen
t6w w tyciu, kiedy tałowa
łam wyboru tego zawodu. No 
c6t, w tyciu chyba każdego 
człOWie<ka bywają momenty 
sukcE!\Su i chWl!le załamania 
utrata Wliary w ęwoje motli~ 
wości. Q:ęsto sobie myilałam, 
że zawód pielęgniarki byłby 
wła6ciwszy, ie k<>sztowałby 
mnie mniej stresów. C:zęsto 
biorąc pod uwagę str~y tego 
zaiwoctu. zastanawiałam się 
czy to się opŁaca, przede:i 
mamy tylko jedno tycie. 

- Jak pani bJ 1ieble 1cba 
rakłernowała 1 

- Nde jestem osobą wital
ną. Nie umiem pracować nie 
zdopingowana. Poza tym nie 
mam jakichś oryginaJ~ych 
cech. Koledzy i koleżanki u-
watają mnie za spokojną ł 

zrównoważoną osobę. Ale to 
nie je.st prawda. 

- Kiedyś na społkanlu 1 
widzami, zapytana - czy wie 
ny w siebie, odpowiedziała 
pani, że nie. Jak można być 
wybitną aktorką i nie wie
rzy~ w siebie? 

Trzeba wierzyć. Ale ja 
nie wierzę w siebie i to bar
dzo nkodzi mi w :tyciu aktor 
rkim. Nigdy do końca nie 
wierzę, nie mam pewności. 

PracUljąc nad rolą, najlba.r
d%iej lubię etapy prób. A jak 
do-chodlzd do premiery, to naj
•hętnieoj z.rezygnowałabym % 

roli, najchętniej nie zagrała
bym jej. To j~t psychiezny 
mankament. Podobnie jest 1 

tremą. Wuyscy akt.orty ją 

ma'ją. Ale niektórzy mają tre 
m• tw6rc~. a niektórzy pa
rali:.i:ującą. Ja mam tremę pa 
raii1JU-jącą. Niektórzy aktorzy 
przed P1"emierą czują rię jak 
konie, które do syta najadły 
.się owa. Bardzo .się cie!~. 
A ja nien'ClJWidlzę tego mo
mentu. 

- Czy ten saw6d bardzo 
panht zdeformował'! 

- Nie wiem, rty bard'ZO. 
Ale na pewno mnie zdefor
mował. On strasznie oddzia
łuje na życie prywatne. Rzad 
ko się zdarza, by tycie pry
watne aktora go®:l!ło się 1 

zawodowym. Zawsze coś za 
co~. Nawet mając W"lop, ak
tor nie wyłącz.a się z życia 
zawodowego. Kiedyś doprowa 
dzlliśmy tuż przed wakacja
mi do premdery, Czułam1 wie 
działam, że będzie wspaniale. 
Potem mieliśmy dwa miesią
ce przerwy. Po tym okresie 
nie mogłam wrócić do swojej 
roli. Nie umiałam odtworzyć 
tej postaci, tak jak powin
nam. Być może coś w moim 
wnętrzu s.ię zmieniło. Długo 
trwało, zanim ponownie we
uła:m w skórę tej postad. 
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