
66tJ A d • re r ca, r, 
(Roz~owa z Ryszardą Hanin) 

- Pried kilkunastu loty pewien osiemnastoletni 
młodzieniec - mafogo mi0$te<:zka na zachodnich krań
coch P~ski postctnoW'ił zostać aktorem. Egzamin oblał 
Od lego jednaAc czasu nobroł ołbrzymiego respektu 
dla tej trudnej procy .••• 

RYSZARDA HANIN: - Po mirlie widzę, że był to 
chybo pon. No pewoo też ma pan w zw;ązku z tym 
jak eś pyton e. 

- foko wykladoY•co Panstwo.wej Wyiszei Szkoły 
Teatralnej w Warszawie było pOlli wówczas jednym 
z członków komisji egzaminacyjnej. Czy widzi pani -
na przestrzeni lat - jakąś różnicę w poziomie przy
gotowania kandydatów no aktorów? 

R. H.: - Od ktlkunostu lot zouwożomy stole zmniej
szające s · ę za f')\e;esowooie szkolą. Oo egzaminów 
przrs tę ou e mn·ejsza liczbo koodydo'lów. Jednocześnie 
są to, z naszego Punktu widzenia, osoby molo ;nte
rMu1qce Mam tu oo myśli warunki zewnętrzne jak l 
pewł1€ dyspozycje. K:órych już ooleżołoby od nich 
ocze6< woć Wynika Io chybo z istniejącego w naszym 
spoleczeństw•e tr8ł"du technicznego. Nie bez Zllocze
„;a też będ,z'e fok, rozwiania mitów o łatwości czy 
też !\Atrotywno.śc' zaw:>du aktorskiego. Jest to zawód 
dość uciqż'i wy, w któ•fm trzeba z wielu rzeczy rezy
gnować Niel<'edY nawet ze s.prow typu 050bi~tego. W 
z·Niqzku z tym m1ewarY1y osia.Inio !fudinoś<:i z wyłuska
niem spośrod kondy:ia1ów tok ;ej grupy osób, z kt6!'ej 
by1 ibyśmv absolutnie zadowoleni . 

- Ma poni uprawnienia reżyserskie. Reżyserowane 
przez panią spektakle dyplomowe (Sluby panieńskie, 
Irkucka historio) miały znolcomite recenzje. Czy nie 
powodowały ~e w Pani lub czy alcluo4nie nie powo
dują chęc i spróbowania sił w teatrze zowodowym? 

R H.: - Wyf<lady w s.zko4e, o przede wszystkim 
duźo ilość zajęć aktorskich w fiimie, teotrze 1 telewi
zji n-e pozwoJoią mi no zojęcie się reżyserią. Musa:ę 
zowsze przeprowadzać pewnego rodzaju selekcję. Po
nieważ wwód alcto<ski jest nadal dla mni-e nojbCJ(dziej 
interesujący - oo w tym wybOfze wygrywa. W ub;eg
łym sozonie teotr::iinym reżyserowołom jednak no sce
nie macienystei (Teatr Dromo!~y w Warszawie) 

współczesną s.ztukę amerykońską, w której także gro
tom. RobilalT' to >edl)ak z kooi ecmości. Tok si ę bo
wiem złożyło, że wszyscy reżyserzy, którzy intereso
wali moją dyrekcję byli akurat zajęci. Ja natom'ost 
n1e mam po prcst1.1 do siebie za.ufania w takiej pod
wójnej roboc 'e Muszę mieć kogoś kontrofujqcego mo
je poczynooia sceniczne. Lubię natomiast reżyserowoć 
spektok ;e dy-p'omowe. Poc iąga mnie roboto ws łępno 
cyzełCF!Ol'ska, CZJ'li!O warsztotowa. Natomiosł w teotne 
zow~wym dochodzą sprawy technicme: św•otło, 0<· 

goo1z.ocjo, sce'logrcf1::. Nie pos i<>óam talen tów Ofgo
n'zacyjnych i to wsz;stl<o mnie przytłacza . 

- W swojej karierze miała poni olca:zję grywać u 
reżyserów wybitnych. Czy w związku z tym uważa pa
ni, że młodemu aklorowl start u takiego reżysera po
zwala na rozwój osobowości ałctorsłciej? A może staje 
się on bezwiednym odtwórcą koncepcji reżyserskiej i 
w pewnym stopniu zatrzymuje s4ę w rozwoju? 

' ... 
Fot. - J . &zyperko 

R. H.: - Mo·m ?dar.iem w s.ztuce nie ma no nic 
rec~t y. Także no 1ę \prowę iej brok . Już podcros 
egzaminu wstępnego vvidoć różne s.truktury psychicz
ne. Jeden w okreś'onych okol . czn.ośc 1 ooch O'lwiero s i ę, 
nny w tychże s.amych - romyf<o . Wyldooowco musi 

do kożde<.JO stude!1to podejść •ndywiduqlnie. Najpierw 
stow·a d iagnozę, o potem stosuje odpo•wied nią tera
pię . To SO"llO ózieie s i ę w stosunkach oktor--reżyse~ . 
Są ZJ)(Jkomic· ołtorzy, o także mokomici reżyserzy. To 
wca e jednak f'IJe znaczy i'e ci znokomici aktony no.i~ 
~epl ej wypadają w tilmach lub spektokloch znokom1-
tych refyse<ów. Muszą Olli z.naleźć wspólny język. 

Ja rzeczy"Mśc·e miałam szczęście da wybitnych re
tyserów. Jeszcze joko amatorko pracowałam pod k 'e
riJnk e'Tl Władysł0<wa Krosnowieck1ego, aktora i reży
se·:i o wielk.m s:nak1.1 i kuHurze. Pierwszą swoją rolę 
no des.kach teQl!ru z:iwodowego zagrałam u Jocko 
Wosicze<owiczo PO'\em miałom szczęśliwą okazję dłu
gich lot procy pod •ękq Leona Schillera. Był on mo
komóly•n lecz bardzo trudnym reżyserem . Procował no 
zasadzie dygresji literackich, psychologicznych. Nie był 
pedagogiem, n'e uczył podczas prób. Wymagał od 
aktora iote>1geoc1:, wrażi ' wości. Nie chcę tu mów ć, że 
joj ją miałom. Jednak z Schillerem jakoś ro-zumiołom 
s i ę. Cenię s00:e bordzo W'Słlółprocę z Erwinem Axerem. 
Aleksandrem Bcrrd'nlm, Jerzym Jarockim, Lud'Wik iem 
Rene 

Stude1lt m1.15: uczyc Się rzemiosło joko peW11ej baczy 
do poszukiwań -własnego języka. PC>tem może się od 
tego odcicić , a:e najpierw mus' się nouczyć . Ba.rdzo 
c?ęsto zdorro s i ę , że młody aktor adnojduje się do
p·ero we y,spółpracy z młodym reżyserem . 

- Współczesny a«tor ma do dyspozycji film, teałT, 
a t<Jkże film telewizyjny I teatr telewizyjny. Bo sq w 
nich prze<:ież pewne różnice i nie można ca.fc>ści «re
ślić wspólnym mianem tełewi'zji. Na której z tych pła
szczyzn czuje się pani najlepiej? 

R. H.: - Srodek przekazu j-est dla moie nieważny. 
Interesuje mn•e tw0<zywo, moteriol dramotyc211y. To 
jesl dla mn·e oojważn1 ejsze . Oczywiści e są rod1za-je 
dramatyczne bordziej sprawdzające się w teotrze n ·ż 
.w filmie Na podstaw:e wlosnych doświadczeń mogę 
powiedzieć. że repertu.:i- komediowy typu burleski lub 
05trej groteski, komedłi dell'orte i repe<tuor romantycz
rry wolę grać w teatrze. Notomios.t repeftuar typu psy
ch~icZ11ego, śc: szon~go. komerolnego bordziej od
pow od·::i m' w telewizji. 

Dzltkuję za rozmowę. 


