
RYSZARDA 
HANIN: 
Nie wolno 
powielać 
postaci ... 

_Dyskretne, a przez to kun
sztowne środki wyrazu, pro
stota stroju, skupienie" wyra
zista gra twarzy„. to. 
obok określeń: znakomita, do
skonała, wspaniała - sformu
łowania wzięte z wypowiedzi 
naszych Czytelników o ubie
głorocznym repertuarze Te
atru Telewizji i najlepszej 
kreacji aktorskiej. Zebrała je 
RYSZARDA HANIN za „Mat
kę" Capka, rolę „kobiety, któ
reJ szczęściem było szczęście 

każdego z jej dzieci, a jego 
ból - jej podwójnym cierpie
niem" (to znowu cytat z listu). 

Widzowie uznali więc, ie ta 
właśnie rola była telewizyjni\ 
kreacją roku. Czy była ona 
riwnie znacząca dla Aktorki? 

- Każdy aktor ma marze
nia, które się nie spełniają. 
Nasze życie jest czekaniem na 
realizację tych marreń, a ta 
zależy przeważnie od reżysera., 
dyrektora teatru, producenta 
filmowego, w końcu od szczęś
cia, od przypadlku. Często mija 
właściwa chwila,"W której ak
tor mógłby i powiin.ien zagrać 
właśnie to. Ale zdarzają się 
także SZ07..ęśliwe momenty, kie
dy akit.or ma możność zagra
N« tego, co sobie wyma
rzył. I to są te slupy milowe, 
które wyzna<.-zaj.ą poszczególne 
~Y naszego aktorskiego 
życia, wypełnionego poza tym 
po pro.<1tu reaHzowaniem z.a. 
dań stawianych przez reżyse
rów. Za takie role (teatralne} 
uważam w swoim życiu Anielę 
w „Slubach panieńskich", 
Paninę Młodą w „Weselu", Na
slk.ę w „Na dll'l.ie" Gorkiego 
Anielę w „Burzy", Sonię w 
„Wujasz\(u Wani". A w tele
wizji - rolę w „Nie6podzia:n
ce" Roz.stworowskiego czy 
Wionie w „Rad-OSnych dniach" 
Becketta. 

Teraz dołączyłam do niej 
.,Matkę" Capka. Przy-z.nam silę, 
ile nigdy o niej nie myślałam. 
Ta propozycja mnie zaskoczy
ła, ale bardzo prędko zafascy
n<>wała. Dlaczego? Było to po 
pr06tu ba.rdzo odpowiedzialne, 
a przez 1lo bardzo frapujące za
d~~. 

Fot. z. Nasierowska 

- Sztukę tę reżyserował - po 
raz plerw5'Zy w Polsce - czeski 
reżyser Franti~ek Flllp. Jak się z 
nim pracownto? 

- Naprawdę doskonale. Fi
lip jest szalenie prosty w o
bejściu, ogrom.nie wrażliwy i 
doskonale chwytający inten
cje aktora. Nie znal przecież 

wcale polskiej obsady, ale bar
dro szybko zorientował się w 
możliwościach każdego z nas, 
śledził nasze propozycje. 
Wspólnie pracowaliśmy nad 
tym, żeby do sztuki wprowa
d?Jić elementy humoru, żeby u
nikać sentymentalizmu i pa
tetyczności, a pt·zekaz.ać praw
dziwy ludzki dramat Zawie
rzył nam, pm;walał rozwijać 

wlasn1t inwencję a to aktorom 
sprawia zawsze ogromną przy
jemno6ć. Nie przes7.lkadzała tu 
nawet bariera językowa. Przy
prowadzany n.a VłS:zystkie pró
by tłumacz był właściwie„. 

bEm'Obrotny - rozumieliśmy 

się w lot, bez zbędnych słów. 

- Niezależnie od „Malki", pa· 
Mięt.amy wiele - nawet tych epl· 
Z<>dye'Mlych - Pani ról telewi· 
zy;nycb. Czy lubi Pani pracę dla 
lllalCfi'O ekr :nuT 

- Bardzo. Telewizji zaw
dzięczam wiele różnorodnych 
propazycji, a przede wszystkim 
to, że mnie tam nie &zufladlru
ją. To naprawdę bardzo waż
ne dla aktorki, zwłaszczq cha
rakterystycznej. 

- No widnie. czy dla kobie· 
ł)' ale jest czasem trochę przykre 
granie postaci... nie najplęknieJ
sayeh! 

- Ależ to szalona frajda! 
Są to wtaśnie role najciekaw
sze, a tym samym najt>Tzyjem
niejsze. Wprowadzają element 
za.ba.wy, każą dogrzebywać się 
w sobie cech, kt:lxrych istnienia 
nigdybyśmy Aie podejrzewali i 
z pełnym aktorskim „masochi
zmem" kAtl\ nam je ujawniać. 

- w teatrze r.ra pani aktualnl-e 
w 0 CzarneJ komedii„ i „Na czwo„ 
rakach". Czy zobaczymy PanJĄ w 
nowyela rolach w filmie i tele· 
Wl&Ji? 

- Skońcr:ylam pracę w fil. 
mie Różewicza • .Drzwi w mu-

{Dokimcunie M w. Ił 
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HANIN 
(Doko1\coienłe :re 11r. 10) 

rze'', gram rolę Żarneckiej 
w Antczakowych „Nocach i 
dniach", w TV - Poncję w 
„Dornu Bernardy Alba" Lorki 
oraz w „Pilnej przesyłce oo 
Londynu" Janickiego w Tea
trze Sensacji. 

- Wiele satysfakcji daje Pant 
takie praca pedagogiesna w PWST 
w Warszawie. 

- Uważam Jlł za pracę 
twórczą na równi z aktorską. 
Przeżywam tu tyle samo wzlo
tów, nadziei, satysfakcji ~ u
pa<łków oo podezas własnej 
pracy sicenicznej. 

- Na nas&łl ankieh) praynło 
wiele listów nie lyllto • Pani, 
ale takie do Pani. Otrzymuje Pam 
lallie łDDymt drogami mile 1to
wa, tak povaebne kaidem11 czło. 
wiekowi Jako wyraz uznania dla 
Jeco praey. est jako u&orka re
aguje Pani na tego rodzaju dowo-
dy popuJarnołcl w 1potl4b ••eiie· 
(Ólay? 

- Mam to szczęście, że do
staję listy nie zdawko-., z 
pr~bą o zdjęcie czy autograf, 
ale takie, które są wyra7.e111 
głębsuj sympatii, czasem na
wet głębszej analizy moich ról. 
To są listy, które budzą we 
mnie szacunek dla tych, któ
rzy je piszą l stanowią naj-
większą nagrodę, jaką można 
otrzymać w naszym zawodzie. 
Oddźwięk u publiczności jest 
przecież nie tylko najlepszym, 
ale wręcz jedynym spraw
dzianem sensu tego, oo robi
my. Jesteśmy tacy, jakimi wi
dzą nas odbiorcy: radiosłucha
cze, wid7.0wie teatralni, kino
wi, telewizyjni... 

- ezy mtaezy to, te aktor mote 
naginać się do upodobał\ widzaT 
że Ealdnie od tego ma korygo
wać swoJlł koncepcję rołi? 

- T~ robić n1e wolno. Za
wód aktora wymaga po IM"O
stu najlepszego wypełniania 
stawianych mu każ.dorawwo 
zadań. Są one czasem wdzięcz
niejsze, czasem mniej ciekawe. 
My musimy wydobyć z nich 
moźliwie najwięcej. Ale nie 
wolno nam powielać postaci, 
choćby najbardziej lubianej 
przez publi~ość. Przy ws-eyst
kich satysfakcjach i przy
jemnościach. jakie dają sło
wa uznania, zachwvtu czy 
nawet ... głębszych u""".uć za
warte w listach widz6w - nie 
wolno nam pójść na lep sym
patii. Byłoby to zapr1.eczeniem 
własnego aktorskiego „ja". 
Gdyż aktor mus.i cią~le szukać 
czegoś nowego w sobie, nawet 
za cenę pomyłek czy porażek, 
a kiedy szukać przestaje - po
zostaje w miejscu, a nawet się 
cofa 


