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szarda Hanin
OZIE,
idzie
to
braci wo,
pozbierane
tuła<·two,
tYll.:O
w słońcu z dalR sie
i•luzy. Idzie w!ęr.ieó z He·
rezy, byly glina I hra1J1a
chora,ty. !cizie cie~la spod om„„~.
\dr.ie ~lu~1\rZ z Rado1n~ka. hrlnt
bojowv im rląty. Idą rhlopy I pany, Ida, razem zbratane. Jd.1 z lag·

I

broń

Na

zdjęciu:

Dli

w~·stępy we frontow~m teatrze„.
się
okres odpowle!1%1a111eJ
praC'y, pełen rozterrk, '~ątpllwo~rl
i nadrabiania ty·cl1 pięciu lat, które
wy daria mi z mlodokl wojna. Było
to apogN1m w na•LYtn życiu zawodowym. Jei:ell można mówić o „poslannlctwie" aktora I nazywa~ go
.,in;lynierem
dusz"
to
wówc.t&S

Zarząl

Ryszarda Hanin w domu

ró'"• poslólków, zesłania. Idą śli1,S·
kif' pif'runy, osh\iałe tc~uny, " ~ pól
nej drogi już n i r Im nie pr 7e'>.!~ 
njĄ••
(L<'on Pasternak „\Varsza\,....
skoje szoo;l"").
Szla z ninu takie młoda dtlew~zyna. fizylierka R~·sia z bal all on n
lm. F.miłil Plater Dywizji im. Tadeus2a Kościuszki. Gd v na rolkRz
zastępcy clo\'o'ótky d y wiLj i do s1>raw
pellt~·c· znyrh,
majora WlodzlmlN7a
Sokorskl<'go, Leon P>St<'rn a k zar7'łl
rormowat tea.tr frontowy ob _~f' tY
potem prze>; Wład ys ława Krnr.uow1erkiego, wśród ochotniczek 1na·
la zla 8i~ i ona - Rys'7. nr<la Han in,
dziś aktorka warszawsk iego Teatru
Dramat,·c7nel{'o ". \VAr1111;;zawie.
Jej zawodowa kariera rozpoc7.~ ?a
się
\"l'ię<'
nad 011;1 w SielcarJ1,
gdzie rerytow·ała przytorzony W,\'"'
żel wler'l. Prz~z prz~•zlo ł\\ iN·t1\'ie<:1e
t>rz~·ż;rła
wiele
W1.fUS1f'ń
o,obl,t)-ch J srenir1nyrh,
zrtob,·łll
uznanie krytyki i publiczności. Ale

Ol<rcliłenia te miały pt"łne pokrycie.
!\°le b:; ło mowy o małych ombiry J·
ka<'h i Jlr,;: watach. ''rs>:~"H ko ~1uty
lo teatrowi I jego wielkim ideom,
pr<>pagowan~ n1 pr7.ez .Jarar7-a, Oir;ter
\\·ierciński~go i Sc·hiłl~ta.
- Który z tych wielkich aktorów npj!:Jardziej za"·aiyl na pani
inctywid.ua1ności
scenicznej?
- 1Vładyr;:ław KrR„nowił'ckl urz,\·t
mnie abecadła aktorskie.i :o i kryte·
riów smaku iiccnkzne~o w cit;żkl~l1,
polnw~-C'h warunka.rh ży<"ia. Byłam

w,.

zaruc~·now:i.na

lndywldualno~cJI\

Jorka Wo"r7erowlcza. J,e1m Schiller. z ktńry· m n•Jrz<:śei~J i najdłuLeJ
pracowałam, pozosumle w mej pa·
mleci
jalrn
najwiPk•ze 1ja,.,·l•ko

te•tralne.

Marii

t~·ri11

pract

Wlerciń•kiej

zaw·

!lnrrzam takle rot~. Jak Sonia w
,,"·u.iac;;zku " 'nni" C'1~rhowa i Augustla'\ w ,Domu Bf'rbttrdv Alba''
Federico Garcia Lorcl. W•pRniałpn
i rudown:1·m czlow!rkiem je•t Jprz~·
Krcr7.mar. któremu za\\ dth~
f"7C'1'J1.
najcennfrjszą
izec"z ". m;s. nt

Hl(oJe

pt-daęoikzną
'l\'
Jeżeli udało Ml
o•l~gnl\<' w tr,i cllir·
właśnie Jego zasrui;ą.

teatralne,!.

•ię rokolwlek
dzinie Je•t to

Co panią fascynuje nbecnie?
- Zjawi•ko, które zwit> się Tea·
trem Groi.ows:kiego. Gdybym miała
w
tej chwili osiemnaście lat J
sl \VłerdzHa, że 1noin1 przeznac:rt'n lc m je•t scena, to nie wybral:ibym
korrn cncJonalnej clroei prowacłząceJ
popr1,e:.i sLko!ę aktor.ką. Próbo...,ą
łab~· m dotrzeć do jego teatru I
s1n:a wdzk, czy nie znalaiłoł>y stę
Jeszcze miej•ce I dla mnie. Wydajp ini sił; bowiem, że drogę sr.eny
przysLłosci wy1nacu
Grotowski t
Jego
pos7ukiwanla.
B~clę
roble
wszystko, żeby
w
miarę
motii woki
moi
ucr.nlowie
mieli
kontakt z t~· m fa•cynuJącym zJa\\~hkicm teatralnym .
JRkle role p 1·zygo towuj e p anl
-

ObPCnie?

- Wclow~ w telewlz\·jnej ltHcent·
zarji „ BalladSn:v·•. Zagram też w
flln1ie uProlog'' wg.

te1ewlz~~J nyn1

Ró.tC,\i<'7" .

RMmaw<al: Cz. C'l~~~ciń~kl
Zdjęci a: CAF - s r olowski

Na zdj~ciu:
R yszarda Han in w
„C7arna k o'n1~ dln' 1 Schat'eta nA •c enie Teatru Drama t~·czncgo

~ ztuce

w

~

arszawie.

te pienn1e
pozostawiły

tarte
coś

lata

scenlc'mPJ

w Jej psychirn

pra< Y

nieza-

piętno.

Pozostały
one
niepowtarzalnie pięknego,

uego po raz drugi nie

mozna

co~.

juz

przo-~ył .

Premiera „Wesela" Wyspiań•k l e·
go w w:rzwolon~·m już Luh•ml«„
prtyg<>tC!wana w
rPtyserii
l\"oszczerowicT.a - mówi aktorka była
najdz iwniejszym spek ta klrm
w moim żvciu. :-;'a scenie spotkalt
5ię aktorzy' z teatru I Armil WP
otrzaskani ZP scen'!
ale pr7Prleż
amatorzy. Obok lllS • by li ri w lt>1·
<'Y
Eroniszówna,
Br_yd?iri"kl,
Krasllo vif"cki, Krecztnar, Sv.·jdrr:;ki,

u ·oszczerowjcz,
clą

Zcl'werowtcz. Tr1.f>-

grnpą

hyll studrnci po:lzlc>mne·
go Instytutu teatralnego: ntrOZO'""
!ka,
Gordon·Góre rka,
l.ap1tk1,
uczniowie
Wiercińskirgo,
Kor;.rn1ewsklcgo i innych wielkich ak·
torów.
Jakże serdeczny
I wlelko<lu•7.:'y
byt stosunek tych wleJkich do uanej grupy aktorów-zol nie;:"" 1' ie
<lal{
nlgd;v odczuć tego óystansu
.laki nas dzielił, uczyli ua' I po111agal1. Jetell nawet nie " ·•1>omtnam
tego spf'ktaklu Jako najlepsze~o. to
na pewno był on naj" ażnleJn:vm
w mym tyciu i tyrh w.zystl<l t lt,
którzy brali w nim wówrzas uclz\al.
Przeciet była to p\erwsz„ pre7rntacja „Wesela" na wyzwolonej zie·

llli • .

··Pote m wyruu~·)lśmy w ślacl za
sie ni< nrhod tronten1. Gdy w maju osieclliśm y )'' I odzi i ro7.poczęly s· ę normaln
próby I przygotowan
do ei,z· mi11ów
po~uwa;ącym

._;ę dla m
e
mitego samopoczucia

skończył

z1ut1'0-

C!.

e

dawały

