
RYSZARDA HANIN: 
- Pasjonuje mnie 
współczesność 

,,Niespodz.ianka.'' Rostworow-
1kie'o i „ Nasze n1ia:,t.O '' Wił· 
d era, „C ałe życ le S a biny" Ho
gusz.e wsk ieJ , , , Obecność" l\1u• 
larczy ka i Mic h a.sio wa w 
„Pann,e 1\-1aliczewskaej• ' za
p o lskieJ. A każda z tych ról 
pne.kszt.ał cona w k r e a c J • 
dz ię ki zna komitemu ak torstwu 
łt ysz.ardy H a nia , która nli
n iony rok może ś.mi ato zali 
czył. do najleps zych w "wej 
tł"l C w izyJnej k a r ie rze. - Wi 
d 7.0w ie to dostrLegli 1 docen i 
li . Rok 1969 przyniósł Jej n•• 
t.y lko „Złoty Ekran", lecz ł.a..k.
te miano Aktorki Roku w an
kiecie k&Ualllej naszec• 
pialn&, 

- Czy lubi Pani występo
wać w telewizji.? 

- Tak. Lubię kamerę Jako 
partnera; wyhvan.a wiele 
drobnych reakcji, nieuchwyt
nych w teatrze, daje mi po· 
c"iucie Izolacji, możliwość sku· 
pienia. Może dlatego, że rzad
ko rrywam w TV w kome
diach, w których reakcja pu
bliczności jest bardzo pomoc· 
na. A poza tym TV pozwala, 
jak teatr, na ciągłość budowa· 
nia roli, w przeciwieństwie do 
filmu, w którym jest się zda· 
nym na montaż reżysera. 

- Istnieje więc specyfika 
budowania ro li dla TV? 

- Chyba tak. Przede wszy
stkim specyfika pr.i:ygotowania 
roli. TV pozostawia aktorowi 
(z konieczności) większą sa
modzielność. Nie ma tu czasu 
na dlugotrwałe próby anality
C'.me, podczas których krysta
uzuJe się ostateczny ksztan 
roli. Tu pozostaje tylko czas 
na uzgodnienie z reżyserem 
proponowanego przez siebie 
rysunku postaci, reszta nieli
cznych prób to już„. sytuacje 
I najważniejsze - kamery. 
Lubię występy w TV, gdyi 

Teatr Telewizji to nie teatr 
dekoracji, feerii świetlnych 
Up., ale t e at r a k t o r a. Ak· 
tora na.giego , zdanego na swo
je ciało, twarz, OC'l:Y i głos; w 
konfrontacji z kamerą, klóra 
bezlitośnie wykrywa naJ· 
mniejszy fałsz. 

Pewien niedosyt pozostawia 
Jedylbie brak tego, co zawsze 
daje aktorowi teatr „żywy": 
spokojnego „dochodzenia" do 
roli. „usadzenia" się w niej I 
mO'i:liwości „wygrania" się. 

- Choć luhi P aini gra.ć 
pl'7Jed kamerą. n ie bez zna
czenia przec i eż są i ro I e, ja
kie przypadają Pan.I. w -
d?Jiale. 

Dzisiaj poł4 

oddajemy we 
1 

Dlaczego? ~ 

~ró SM Y 
~ nych amantkach, odnalazłam 

Fot. z . Nasl1>row•l<ll się W rolach dziCWC'u)t i ko
biet „nieudacznic", po<,-zyna-

Tak się szczęśliwie zło· 
iy'lo, że właśnie w TV zagra
łam ostatnio postacie. które 
za.wsze bardzo chciałam za· 
grać. Myślę o „Niespodzian
ce" i o ,,Matce" Brechta (obie 
sztuki reżyserował J rcnem111 
Kanicki). Interesują mnie bar
dzo role współczesne, coś z po· 
rranicza literatury pięknej I 
reportażu. 

- A od jakiego typu ról za
czynała pani ? 

- Po pierwszych - moim 
zdaniem, zawsze nie naj
lepiej cranych llrycz-

jąc od ślepej Berty DickerL')a.. 
Dość szybko także ZlU'Zęlam 
grać role kobiet starych. Po
l~l',ątek był tu raC7'.ej pogod
ny, bo w węgierskiej komedii 
tv „Oni wiedzą, oo k> jest 
miłość", gdzie grałam„. 80· 
letnią wybrankę młodszego o 
kilka lat Berlioza -Bardiniego. 

Charakter k reow a nych 
przez Pa.n.ią postaci s twarza 
dodatkową bl iskość między 
Pa n i ą i wi dzami. Wszystk ie 
te k obiety są 'ba.ro.z.o ws.pół· 
C7-esne . Bliskie są ich cechy 
charakteru, bliskie problemy, 



... 

Dwę numeru 
władzę PAŃ. 
-Wiadomo: 

~ARCA 
którymi żyją. Można się z ni
mi utożsamiać, można też dy
skutować ... 

- To prawda. Doświadczam 
tego często czytając li
sty (nieraz bardzo osobiste) od 
widzów i spotykając się z ni
mi bezpośrednio. To n:ec:&J'
wiście duża przyjemność. 

- Mówimy cały czas o • 
lewizji, ale Pani przecież n.a.
leży do tych. którzy za.czyn&-
1i przed mikrofonem rad.io
wym. 

- To Jui :r.amlNZChle d'de
Je. Rzeczywiście zaw.ynalana 
oo czytania wiadomości w Re
dakc.H Polskiej Radia Moskwa 

I 



„ 

~ n m. popr%ednłe1J 
- w Kujbyszewie. w roku 
1943. Moja droga aktorska z 
Tea&.rem Wojska Polskiego 
przywiodła mnie znad Oki 
prmz Lublin i Lódi do War
m:awy. Takie pr.ted mikrofo
ny Polskiego Radia - bodaj
ie w roku 1950. 

- Sły&Zymy Panią w wielu 
9łuchowiskach, ositainio w 
„Zonie i pislolecie" Mularczy
ka; czyta też Pani powieści 
i recytuje wiel'SZe. Co spra
wia najwięik.szą przyjemność? 

- Bardzo łubie czytanie 
dobrej prozy. Ostatnio nagra
łam także kilkadziesiąt minut 
moich „ulubionych wierszy" 

Wisławy Szymborskiej, 
Anny Kamieńskiej, Ludmiły 
Marjańskiej... Wybrałam Je 
pod k•iem współczesnośCi l
llobiet. 

- A więc RY&1JQI'da Hanin
llr.obi.eta lubi "kobiece" wier-
se. 

- Tak, lubię poezje, lu
lllę "sjonuJlłce mnie rolę, lu
bię pra~ ze studentami w 
PWST I w oróle... wstyd 
llN'ZYllllać, ale lubię pracować, 

:swlauC11a włecly, rdy mam 
eoi naprawdę iateresuJĄceco 
do roboty. 

- Wla.śnie. Bo Ryszarda Ha.nln 
Je8ł W pecla&o~ w Państw.
weJ Wyższej Szkole Teatralnej 
(zaczynała przed kilkunastu łaty 
• beilu rekW»ra Ja.na Kreczmara, 
lrt6ry „nauco:ył ją uczyć"), a po
aa tym - między ujęciami o:a
wodowymi - sprZJ11.a, go~uje, i 
rob; "3kupy (świetna &kazja do 
9il>Otkań z widzami). S~a ałę 
- wype1111c swoJ program 
„konsuntpcyjny": chodzi do tea
tru, na koncerty, czyta, ut..rzy„ 
muje w n1iarę moiności kontak
ty z przyjaciółmj, Ale tak na
prawdę przyznaje, te na życie 
prywatne nie ma za wiele cza„ 
w.„ jak to kobieta współczesna. 


