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Ryuarda Hanln - wybitna aktorka teatru. 
filmu. telewizji. Profesor zwyczajny · 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie. Urodzona 11e Lwowie. studia 
ukończy/a w 1947 r. Występowała na 
scenach Teatru Polskiego, 
Współczesnego, a ostatnKJ Teatru 
Dramatycznego w Warszawie. W filmie 
debiutowała w 47 r„ grając 
w „Nawróconym " W jej liczącym 
kilkadziesiąt ról dorobku ańystycznym byly 

- kreacje wybitne. o unikalnych cechach 
osobowych aktorAi, rezultat talentu 
i w1elktej precyzji. Grala mm. całą serię 
postaci dramatycznych z literatury 
klasycznej 1 wspólczesnej. w tym: Nastkę 
w „Na dnie" Gorkiego, Larysę w . .Irkuckiej 
historii" Arbuzowa. Sonię w „ Wujaszku 
Wam " Czechowa. Panią FranA 
w „ Pamiętniku Anny Frank", Marię 
w „Letnikach" Gorkiego, Matkę-Królową 
w „ $łubie" Gombrowicza. Mat kp 
w telewizyjnym przedstawieni(/ 
„Niespodzianki" Rostworowsk1ego, Winni 
w „Radosnych dniach " Becketta. 
w „ Wieczorze Trzech Króli'" w Starej 
Prochowni. Z ról ekranowych aktorki na 
przypomnienie zasługują szczególnie: 
postać nauczycielki w „Mistrzu " 
Skowrońskiego i Antczaka. matka Krystyny 
w filmie St. Rózewicza „Drzwi w murze ". 
matka w filmie Kolosowa „Zapamiętaj 1m1ę 
swoje ". kucharka Żarnecka w „Nocach 
1 dniach „ Antczaka 1 m. 

Ostatnio Ryszarda Hanin występowała 
w monodramach „Autobiografia A/1cj1 
Tok/as " wg Gertrudy Stein i „ Przyjechała 
Żydówka " Anny Strońskiej, 
prezentowanych na scenie Teatru 
Prochownia i w telewizji oraz w flfrme Jana 
Łomnickiego „Jeszcze tylko ten las ". 
W Teatrze Prezentacje gra w „ Łysej 
śprewaczce" i „Lekcji " Ionesco. 
w Dramatycznym - w spektaklu „Ja. 
Feuerbach " wg Dorsta i „Ach. Combray 
wg Prousta Obecnie przygotowuje 
monodram „ Tylko matka " wg Stanisława 
Brzozowskiego. w rezyserii Stanisława 
Rózewrcza. 

- Aktorstwo to zawód nlttzwylcltt 
trudny. Okrutny a zarazem nlo•fcy ••ty1-
fakcJe, o /akie trudno w Innych dzlttdzl
nach •ztukl, choćby dla•go, :te bezpo'· 
Nldnlo /„t •lf poddawanym ocenie publl· 
czno•cl, mimo :te ta nltłlcledy potrafi byt 
bezwzglfllna. Jakltt cechy mu•/ po•ladat 
człowiek, który decydu}tł sit wybrał tt 
proft11/ł, by podołał tale wy•oklemu ob
clf:tenlu p•ychlcznemu? 

- Bardzo trudno jednoznacznie określić 
dyspozyC)e, którymi powinien się legitymo
wać przyszły aktor. Składa się na to wiele 
cech. I ich zespół nie u kazdego moze być 
taki sam. Aktor to niezwykłe delikatny ins
trument. ale po to. by wydał najwłaściwszy 
ton, trzeba mu stworzyć odpowiednie wa -
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rU11K1 . Sprowo1<.1.h'.d<.: oo otwar 1,;1a się, u1aw 
niema wszystkich swoich mozłiwf1~C1. Jest 
jednak pewne wymagane minimum zdrowie 
psychiczne 1 fizyczne. zaznaczająca się 
osobowość. poprawna dykCJa. dobra emisja 
głosu . muzykalność. poczucie rytmu, 
sprawność fizyczna. refleks. wdzięk. urok. 
wrazłiwość . wyobraźnia i . poczucie humo
ru. 

- Czy egzaminatorzy blorfc pod uwa-
9t cttch1' któr• Pani wymlttnlła nie 
prz1oczf Jednak prawdziwego talentu? 

Takie niebezpieczeństwo istnieje. 
Kandydat moze olsnić nas intełigenCfą , 
wiedzą . które maskują brak tak zwane1 iskry 
bozej, a bez niej nie ma prawdziwego arty
sty Totez zdarza się ze szkolne prymusy 
w zyciu zawodowym gdzieś tam przepada1ą . ------

Rozmowa 
z RYSZARDĄ HANIN, 

profesorem PWST 
w Warszawie 

a 1 nr11uj wyrózntający się rozw1ja1ą się rewela
cyjnie. Po prostu kazdy musi trafić na . swoją 
rolę" i .swojego" rezysera Historia ' teatru 
zna tez przypadki, kiedy apogeum mozllwoś· 
c1 twórczych przypada u schyłku zyc1a 

- Historia ltłtłtru zna ttt:t, niestety, 
przypadki, kiedy na tłgZamlnltt przepada
/ł ludzie, którzy potem tylko dzl,kl wie
rz• we własny talttnt, konsttkwenc/I I upo
rowi zosta/f aktorami, I to wybitnymi 
aktorami jak na przykład Januu Ga/os, 
Gra:tyna Barszczttwska. KHka koml•/I 
weryfikacyjnych ma Ich na suml•nlu. 

- Niestety to prawda. Na szczęście c1 
wytrwali nie załamują się Zda1ą po dwa 
i· więcei razy. by wreszcie otrzymać indeks. 1 

Zdarza się tez. że studenci po pierwszym 

roku usunięci ze szkoty iako nie rokujący 
nadziei. co zwykle jest dla nich prawdziwym 
dramatem. traflaJą do teatru 1 po kilkuletnim 
terminowaniu wracaią do uczelni znakomi
cie się sprawdza1ąc. Uwazam, ze dla niektó
rych lepszą glebą jest teatr rnz szkoła , co nie 
znaczy. ze nie doceniam znaczenia uczelni 
Ale przytoczę tu przykład Daniela Olbrych 
skiego. Jestem przekonana. ze w przygoto· 
waniu do zawodu powinna panować pewna 
elastyczność . właśnie po to. by nie pogubić 
talentów. 

- Niektórzy zarzuca}ł ukole, te zabl· 
/a lndywldualnost •tudent6w, których 
/eat zbyt wielu, by z kab:Jym z nich pra
cowat oddziMnle. 

- Pokutu1e takie stereotypowe myślenie 
Ale to nieprawda Trzeba pamiętać, ze na
wet te samorodne talenty nalezy oszlifować. 
by zaiaśniały pełnym blaskiem Zada.mem 
szkoty iest nauka techniki, dzięki które1 mo
zna sprawnie przekazać to. co się czuie 
Nasze ciało, nasz ięzyk jest naszym narzę
dziem pracy Czasami jest genialnie nastro
iony przez naturę. ale to nie są częste przy
padki. 

- Czy ma Pani s(HC/ałnf metodf pra
cy z• studtłntaml? 

- Rola belfra to coś między diagnostą 
a terapeutą . I Ja chyba kimś takim iestem. 
Nie narzucam moiego myślenia o zawodzie. 
Staram się natomiast wydooyć z moich pod
opiecznych pełną samowiedzę o własnych 
mozliwościach. zeby mieli 1asność Jacy są. 
co sobą reprezentują . do czego się nadają 
żeby wierzyli własne1 intu191 I choć często 
studenci są skłonni do biernego uczenia się , 
ja próbuję wyciągnąć z nich ich własne po
mysły , przemyślenia. Lubię niepokornych. 
bo oni proponują rozwiązania na1c1ek'awsze, 
nawet przy pewnym oczywiście marg1nes1e 
bzdur. A poza tym Jest to sprzęzenie zwrot
ne. Oni czegoś dowiadują się ode mnie. ale • 
1 1a.korzystam z ich niezrutynizowanych za
chowań i pomysłów. 

- Przywykło •'' narzekat na mło
dz/et, te /•st mało ambitna, nltteo zda
morallzowana I gonlfca a zt•klttm„. 

Jest to schemat pokutuiący w społe
cznej świadomości od wieków Kazde poko
lenie ma tam coś za złe swojeJ młodz1ezy Ja 
natomiast uwazam, ze nasza młodz1ez jest 
nie tylko utalentowana. ale 1 moralnie zdro 
wa. Toteż zasl-.akuią mnie słuchy docho
dzące z niektórych teatrów, że nie wszyscy 
nasi wychowankowie sprawdza1ą się pod 
względem etycznym. Zarzuca 1m się , ze 
chwytają co im wpada w ręce . byle grać . nie 
zważając czy to teatr , film. telew1z1a .. albo 
czy to rola interesująca czy mrne1 C1 wy
brzydzacze zapom1na1ą . że aktor tak Jak p1a
n1sta musi ćwiczyć. by się rozw11ać . by zna
lefć swoie m1e1sce. Nic dobrego dla mego 
nie . wyniknie, gdy przez długie łata będzie 
tkwił na ławce rezerwowych czeka1ąc na 
szczęśliwy zbieg okoliczności . Nie nalezy 
w1r;ic mieć za złe, ze pragną gr~ć za wszelką 
cenę . że pragną się sprawdzic, wreszcie .ze 
zalezy 1m na popularności. którą da1e film 
1 telewizja. Pokora nie zawsze jest na1słusz .
rne1szą postawą . a poza tym, czy my, starsi, 
1es eśmy tacy idealni? Natomiast rzeczy
wiście naganne jęst. gdy aktor kosztem tak 
zwanych chałtur zaniedbuje się w teatrze. 
Są to 1ednak przypadki sporadyczne. I Je
szcze Jedno. Gromiąc zapomina się . ze 
młodzi maią bardzo trudne warunki startu 
w dorosłe zyc1e. Trzeba duzo szczęścia . sa
mozaparcia 1 pracy. by utrzymać się na po
wierzchni. Z własnych obserwacji wiem. ze 
młodzi idealizują teatr . Jest dla nich czymś 
najwaznie1szym. świętym niemal . Każde za
grozenie utraty obcowania z nim 1est prze 
życiem tragicznym. Werzą w .swój sukces 
i w to. ze stworzą rzeczy w1elk1e, niepowta
rzalne. I dobrze. że tak myślą . To od nich za
tezy, 1ak1 ten teatr będzie w przyszłości. 

- Dzlfku/' za rozmowp. 


