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Dokładnie n ie
pamiętam, to dawne
lata ...
Na pewno było to z okazji kręcenia jakiegoś filmu. Ale najlepiej
utkwił
mi w pamięci .pobyt
w
czasie wrocl;iwskiej
epidemii ospy. Wtedy !eż występowałam w filmie. Tak,
tak, to był film Nasfete-
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miastem zamknlQtym,
szkaliśmy na terenie
twórni i nie wolno nam
było - wychodzić
daleko,
najwyżej do Ogrodu ZooPrzesiadywa- .,
logicznego.
łam tam godzinami i zaprzyjaźnilam się ze wszy.
stkimi małpami. Epidemia
miała więc tę dobrą stro
nę ... Ale w ogóle bylo wt<!dy ponuro. De;> dziś parnię ·
lam klamki smarowane lizolem.
- A · późniejsze wizyty?
- Też filrriowe, ale i teatralne. Byłam tu z wieloma sztukami na
wrocławskich fest iwalach, któo- zawsze
~iały _,.wysoką
· ~ę. Pamięta"hr-!ywo re- 1
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Dobry w1eczor we Wr,_,cfawiu

Ryszarda Hanin:
- l(oCham W as!
(Dokończenie ze str.
ludźmi, którzy
chają teatr, a lak było

1)
koza-

- Ale
wa ..•

wr;,ćmy

di> Lwo-

to j0dna z form
wyrazu
akt orskiego, trzeba ją pozn:'.ć i umieć jak
ianc.
w~e we Wrocławiu.
Za- Tylko do przedwojen- Jeśli jest dobry tekst
to
raz, zaraz, które to sztuki nego. :eo wojnie nie byłam monodram będzie się potak się
podobały...
Już tam ani razu i teraz nie dobał. A taka była
„Ży 
wiem. .}Huby... " i „Czwo- ciągnie mnie. Lub'!ę wspo- dówka".
raki", to znaczy „Na czwo- minać o moim mieście tarakach".
kim, jakim go zapamięta
- Kiedy zu v" J powitałam. Mój rodzinny
dom tamy panią we Wrocławiu?
- Z czym pa.ni kojarzy prz)' ul. Kochanowskiego, M~ pani tu wielu przyjasię Wrocław?
szkolę przy uL Leona '3a- ciiił, którzy panią
k ochaprzed

ją •.•

-

Ze Lwowem. :Na we;
rozmawiając z panem
od
raz11 poznałan:, ~c „jest'o!~
my z jednej parafii". Lwó.-·
to moja młodość, piękna
młodość, radosna, beztroska,
a tak brutalnie przerwana
w 1939
roku. , Zostałam
wywieziona, mój brat rozstrzelany. A potem ten tragiczny dla wielu Polaków
trakt: Tataria, Baszkiria,
Saratow, Kujbyszew... Nie
lubię wspominać
tamtych
straQnych lat.
Pozwoli
pan, że nie będziemy już
wracali do tego tematu.

Dzię'.t,iję,

milo mi Ło
przyjazd nie
mnie.
Na pewno niebawem znów
do was przyjadę. Ser<l~cz
nie was w0,zystkich poztlrawiam! Ja też was kocham!
słyszeć.

I

piehy. A

najsławniejszy

w mojej rodzinie był Leon

Hanin, zwany „Bubciem·'.
To je,den z
najlepszych
piłkarzy nie tylko lwowskiej Pogoni, ale w
Polsce. Był reprezentantem i
olimipijczykiem.
żałowałam tylko, że
nie
jest
bramlcarzem, bo najbar.dziej
lubię
bramkarzy.
„Bubcio" umarł we Wrocławiu i tu jest pochowany.
- Czy we
Wrocławiu
spotyka pani swoich przy•jaciól ze Lwowa?

- Niestety,
nie spotykam. A mam we Wrocła
wiu serdeczną koleżankę,
Irenkę Remb is zcwską. Zawsze była najpięknieh?.a
ze wszystkich
dziewcząt.
reż została aktorką.

- To urocze miasto, ale
niestety, coraz brudniejsze,
podobnie zresztą jak Wa-cszawa.
- Gratulujemy serdecznie pierwszej
premii :i:a
.monodram
„PrzyjechaJa
Zydówka". Czy ta forma
artystyczna jest pani szczególnie bliska!
- Nic podobnego ...

każdy
zależy ode
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