
d11ówig,,ŻY-ciu: 
Podpatrywać siebie 

Dziś w naszeJ rubryce pre
zentującej wybitnych, popu
larnych wykonawców gościmy 
Ryszardę Hanin. aktorkę Te
atru Dram'.łtycznego w War
szawie, którą ogląoamy także 
w teatrze telewizji. Kilka tych 
ról zostało uhonorowanych 
dorocznymi nagrodami TV w 
postaci „Złotego ekranu' . 

- Aktorstwo. które Pani repre
zentuje, nazywa stę potocznie cha
rakterystYcznym. Czy to ,est coś 
co slę p e prostu ma, czy też na
bywa slę wraz z doświadczeniem? 

- Wydaje ml się, że podziały 
na amantów, komików, tragil<ów 
dLiś Jut d1yba 11ie istnieją, a 
przynajmmej każdy aktor stara 
się zatrzec te różn1ce. i\lyślę, że 
w ogóle nie ma aktors twa nie 
charaltterystycznego. Każdy stara 
się przecie.\ naznaczyć jakim• 
szczególnym piętnem postać, któ
rą tworzy, wszystko jedno w ja
kie.'l"o typu t\ramawrgli. Te cechy 
iu'l.zkie zarówno zewnętrzne, jal; 
i wewnętrzne podpa trujemy u in
n yc h, ale taf:że i u siebie . Na 
tym polega sw<>iste okrucieństwo 
tego zawodu ; dokonujem y Jakby 
wiwii<ekcji na sobie samych, w 
rót nych sytuacjach, w różnyc'i 
stanach emocjonałllych. Umiemy 
przeraźll,..ie d1)!d adnie, Jak przez 
lupę, wydobyć każdą własną sła
bostkę, każdą swoją reako::ję , gest, 
grymas, które później mogą na.m 
się przydać do jakiejś roll. 

To podpatrywanie siebie 
sprzyja chyba rozwijaniu samo
krytycyzm u? 

- Tak, aktor m usi być samo
krytyczny. To jest podstawowy 
warunek wylrnnywania· zawodu. 
Trzeba nie tylko znać wszystlrn to 
„złe" l „dobre", „ład.nr." f 
„ brzydl,ie", ale umieć wykorzy
stać nledoslrnna lość jako walor, 

1 c7ynląc z niej za.inierzony element 
gry. Oczywiście, to przychodzi z 
<\oświadczeniem zdobywanym w 
toku pracy. Tego nie może nau
czyć nawet najlepsza szkoła. 

- Stąd wniosek, że miody ak
s ter nie może po prostll posiadać. 

Vf'.h Umłp'f!tno ri w sto!_)n_iu. do-' 

co wcale ni• Jest równowaczne • 
urodą. Ale przecież nie wiemy 
r<Y oui mają talent 1 nie może
my ich nauczyć talentu. lll0'.tem7 
natomiast doskonalić to, czym zo
i;t.all obdarzenJ, rozw;jać pocz~cie 
e•tetyki i dobrego smaku. próoo• 
wać ro;:budzJć drzemiące w za
rodku te cechy, które później 
zdecydują o „być albo nie być" 
w z.aw<>d.7.ie. Ba.rdzo lubię praco
wać z mlodzleż'I 1 przyzuam, że 
gdy opracowuję " nimi jakl\ś ro
lę, o któreJ kiedyś mar:tylam, te 
mam takie wrażenie Jakby man:e• 
n ie się spełnił<>, Jaltbym 11ama 
gra la. 

- Czy ról nie spełnionych byte 
dużo? 

- o tak, przewa.tnle nie IP'• 
się tych. <> których się marzy. 
Mnie co prawda zdarzył<> się kil
ka ra.zy zagrać postać! wymarzo
ne. Jedną z nich była Sonia w 
„Wujaszku Wa.ni" w teatrze, in
ną - Matka w „Niespodziance" 
Rostworowskiego, w telewizJl. 

A role ważne w Pani dorob-
ku? 

Mam szczególny sentymenl 
do moich pierwszych ról, Jak A• 
niela w „Slubacll panieilskich"t 
czy Panna Młoda .w ,,Weselu", 
którą grałam Jeszcze Jako ama• 
tor ka w Teatrze lubelskim, , pod 
kie-runkiem Jacka Wosu:zlll'OWicza. 
Pamiętam. byłam tak zafaxyD()
wana osobowością Wos;i;czer<>Wl• 
s1,a, tak wiernie naśladowaJaJD 
każdy jego gest. kiedy reżysero
wał spelttakl, te grałam cllYba 
dokładnie tak, jakby gr-1 prze· 
brany na Pannę Młodą Woazaze
ro wł cz. Późniejsze role, które są 
dla mnie ważne t<> Nastk.a w 
sztuce Gorkiego „Na dnie" I A• 
riel w Szekspirowskiej „Burzy", 
o bie w reży eril Leona Schillera. 
Ws pomina.in równie! z .entymen• 
tern wszystkie role w dramatach 
Garcii Lorki, ,bo to mój ulubio-
ny pL~arz. . 

- Gdzie zobaczymy Panil\ w 
najbliższym czasie?· 

le wiem c;zy · t<> będz.le ta• 
ki czas najbliższy, w kaźdvm ra· 
zJe nagrałam „Radosne dnf" Bec
ketta w telewizji, a obecnie za
bieram się do „Pamiętników" z.o
m Tolstojowej. W teatrze -zU 
próbujemy „Na czworakach" Ta
dcus:ia Różewieza w reżyser.Iii Je
rzego Jarockiego. 

i (Rozmawiała M. D.) 


