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1 in Mówi Ryszarda Han'ln 

7 U W ostrym świetle reflektorów 
HOC dość rzadko widujemy 
ią na małym ekranie, kaida 
rola aktorki doskonale u
trwala się w pamięci. Jak ta 
ostatnia z „Domu Bernardy 
Alba". Tytułowa matka ze 

sztuki Capka przejdzie do kronik tele
wizyjnego teatry, co w pełni potwierdza· 
ją wyniki nowej, za ubiegły rok, ankie· 
ty teatralnej pisma „Radio i Telewizja", 
w której rola Ryszardy Hanin zdobyła I 
miejsce z olbrzymią przewagą głosów. 

Pairui Harun jesit w fyciu taka, jak na sce
nie. Równiie bezpośrednia, ujmująca. Tylko 
bardziej - powie<hiiałabym - efektowna i 
roześmiana, co pewnie po części wynika z 
tego, że ~ywa ootatniio na ogół postacie clTa
matycrmie i tr.agic.z.ne. Jednak }akby trochę 
w ni~e z tą emanującą z niiej i>ogodą 
ipanl Hanin mówi o aktorstwie przede wszyst
kim od strony jego trudności, o nieodłącznych 
od sceny napięciach i goryczach. I o nieustan
nej potrnebi.e doskonalenia się, niepoprzesta
wania na małym . O walce z rutyną, ze :mnę
czellliem fizyC21llym i psychicznym. O potrze
bie dużej odpooności na wszelkie „lrtlśtaw
lci". na mody i nLemody. - Słowem nie dać 
się zwariować: przyjmować spokojnie każdą 
krytykę - aktoirkra podkreśla. - Taki to 

przecież zawód, k,tóry skazuje na wywoły
wanie emocji - różnorodnych. Można nas 
lubić, można kochać, a zdarza się, że kogoś 
piekie1nie drażnimy. Nawet największe illl
dywidualności ak,torskie wywołując u jed
nych uznanie, zachwyt, miewają też zago
rzałych antagoniistów, którzy dostają aJ.ergii. 
na to samo, co się innym tak bardzo podo
ba. 

To trudne, lecz nieodrzowne - kontynu
uje pand Hanin - wytworzenie w sobie tej 
ochronnej bariery przed załamaniiem. Aktor 
stoi przez całe życie jakby w ostrym świet
le reflekitorów I nie powinien · dać się ośle
pić zarówno wtedy, kiiedy towarzyszy mu 
pasmo p.owocheń i sukcesów, jak i wówczas, 
gdy ma złą passę. Niczego jednak nie można 
porównywać z m.iilczeniem i bezczynnością; 
żadne napięcie czy krytY'ka nie są w stanie 
tak moono nas dotknąć, jak odsunięcie na 
boczny tor. 

- Osobiście - mówrl aktorka lubię 
występować w telewizji , ceniąc specyfikę te
go kameralnego wairsztatu. Ostatnio też film 
o mnie pamięta: gram Żarnecką w „Nocach 
i Dniach" A11Jtc.zaka oraz w „Drzwiach w 
murze" w reż . Stanisława Różewicza . Jeśli 
chodzi o film, oo pewnego rodzaju wyłom -
przedtem grywałam tam mało i ndezbyt cie
kawe role. 

Dlaczego została akto.riką? Wojenne przy
padki. Nie powiem niczego w rodzaju „ko
chałam teatr od dziecka" . gdyż mijałoby się 
to z prawdą . Trudno brać w rachubę wy
stępy w szko1nym teaitrzyku lwowskiego 
gimnazjum, choć scenka ta miała naprawdę 
przyzwoity poziom. Gdyby nie wojna -
prawdopodoqnie wstałabym lekarzem. Woj
na sprawiła, że :mialazłam się w ZSRR i w 
maju 1943 roku wstąpiłam na ochotnika do 
wojska - do batalionu fizylierek w Siel
cach nad Oką . I rozpacz - po przymuso
wych eliminacjach rozkazem przydzielono 
mnie do dywirzyjnego teallru. k tóry późn i ej 
tak bardzo polubiłam . Chciało si ę .walczyć , a 
tutaj każą nam udawać komediantów. 
Okaiało się, że i teaitr niie był bez.p iecz

nyim miejscem: grywaliśmy w eszelonach, 
przy świście kul. Kierownikiem tego teatru 
był początkowo Leon Pasternak, również z 
rozkazu, (notabene póżniejszy mąż pani Ha
nin). I dalej wędrówka wraz z armią, na
stępnie LubHn, Łódż pod dyrekcją Leona 
Schillera, który wracając do Warszawy za
brał z sobą część zespołu, w tym równiież i 
mnie. Ile ról? Trudno z:Hczyć. Jaik:ie najbar
dzi<ej lubię? - też trudna odpowiedź. Chy
ba takie, J'łkich jeszcze nie grałam. to zna
czy znów od „zera", bez żadnych doświad
czeń, bez żadnych odniiesień do tego, co już 
się robiło. Bo chyba to jest najciekawsze i 
najis!x>tn.Jejsze w życiu - poznawać do koń
ca swoje możliwości. 
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