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Pr. sł i wi: W czasie wojny milczą muzy. Historia zna Jednak pnykłady za-
qc tej prawdzie. Oto w samym łrodku drugiej wojny światowej, gdy nad Oką 

' I Dywizja Wojska Polskiego, narodził si• teatr niezwykły, który po woj-
ni qt wał cały bujny ruch sceniczny. 

Czy twórcy i wykonawcy mieli wtedy poczucie mlsJI dziejowej, głównych r61, jakle 
pnypadły im w udzialeł Jak po latach widzi tamte czasy znakomita aktorka Ryszarda 
Hanin, dla której było to pierwszym zetknięciem się ze scenq, decydujqcym o wybone 
drogi iyciowejł Oddajmy głos tej znakomitej aktorce. 

Z• YJĄC dniem codz:lennym, nie ma si• łwla
domoścl uczestnlcz:enla w historii. Wsz:ystko 
wydaje się naturalne. Samo z:alożenle te

atru nie było aktem spontanicznym. Rzadko prz:y
plsuje si• zasługi administracji. Faktem jednak 
jest, ie nasz teatr został powołany do Istnienia 
rozkazem wojskowym. Uznano po prostu, ie jest 
to sprawo waina, potrz:ebna iołnlerz:om-tuła
C1'0m, prz:ybywa)qcym 1 r6tnych stron do Dywizji 
Kościusz:kowsklej. OrgonlzacJ• powlerz:ono Leono
wi Pasternakowi, który był raczej tym roz:kaz:em 
zaskocz:ony. Nie miał ładnych doświadcz:eń w tej 
materii. Llcz:ył na wojskowq tylko dz:lałolnoś6. 
Rozkaz w wojsku jest Jednak rozkazem. W miar~ 
sił zaczqł organlrowoć zespół - uło mu to doH 
trudno. 

san• na dorafoy utytek niejako, jak „Płynie Oko" 
cz:y „Marsz I Korpusu", stonq się hymnami. Za· 
smokowallśmy w tym wsz:ystklm jeszcz:e bardziej, 
gdy zjóNll się w naszym teatrze wspaniały czło· 
wiek. aktor, reiyser I organizator Władysław Kra-

llłmy w sz:pltaloch I laz:dretach. Teatr to było na
sze iołnlerskle zadanie, spełniane w warunkach 
bojowych, polowych. Dawaliśmy chwilę oddechu, 
możliwość oderwania się od głównej nurtujqcej 
myślł, jakq było wojna, higienę psychlcz:nq. Nie· 
powtarz:alność nasz:ego teotrz:yku determinował 
czas, warunki, okollcznoścl. 

Nigdy nie zapomn• Jednej ze 1cen, bodaj no 
Smoleńsz:czyfnle. Z odległego lazaretu otrzymollś· 
my rozkaz, aby zjawiło się konkretna grupka ok· 
torów z konkretnym programem. Był to prawie 
koncert iycreń. Szczególnie chcieli usłyszeć to, 
co niedawno oglqdoll, dwaj oślepli żołnierze. 
Moino sobie wyobraz:ić w Jakim nastroju, z jok 
zaclłnlętyml gardłami przedstawialiśmy fragmen· 

• Wyłuskiwał młode dzlewcz•to I chłopców, na
dajqcych Iii•, jego zdaniem, na scenę. Zbyt wy
sokich kryteriów, co z:roz:umlałe, nie stosował. Wy
branych prz:enoslł rozkazem do jednostki teatral
nej. Ja z:estołam prz:enlesiona z batalionu fiz:ylle
rek. Wsz:yscy mieliśmy podobne odczucia Jak L•· 
on Pasternak. Prz:yszllśmy do wojska z myślq, 
że będziemy walcz:yć z broniq w ręku. A tu każq 
nam iść w komedianty. 

czasu wwo1ny 
Już po pierwszym spektaklu mogliśmy się 

przekonać, że ten teatr jest nieodzowny. Zetknlę· 
cle się z: cz:ystym słowem polskim w formie wier
sz:y, pieśni, wywarło ogromne wrażenie no ioł· 
nlerzoch. Staliśmy się potrzebni jak chleb co· 
dzlenn~. Nłe spodrlewallśmy si•, ie piosenki, pl· 

ł 

snowleckl. Z wlelkq chęotq przekazał mu polecz:· 
kę Leon Pasternak, który stoi się jednym z trzech 
naszych „nadwornych" autorów, obok Adama Wo 
iyka 1 Lucjano Szenwalda. 

W miarę działań wojennych nasze granie by 
Io obsługiwaniem ludzi walczących poc 
ostrzałem, pod nalotami lotniczymi. Cza 

sem docieraliśmy do jednostki na katiuszach. 
Nieraz detonacje przerywały nosze spektakle. _Gra-

ty 1 „Balu u saperów" Pasternaka I „Sukmanę 
kokluszkowską" Ważyka. Trudno to nawet noz:· 
wać występem. 
Głębsze i dojrzalsze refleksje z:oczęły mnie na

:hodzić przy pierwszych zetknięciach r publicz· 
nością cywilną w Chełmie, Lublinie. Poraziła nas 
waga tego, co robiliśmy w odczuciu tych ludzi, 
fakt, ie to, co przynosiliśmy, było czymś lok waż. 
nym, przejmujqcym .., odbiorze. 

Po tym graniu dla swoich, dla iołnlerz:y, a więc 
prawie rodzinnym, gdy weszliśmy na illemle pol
skie, musieliśmy stanąć przed tymi, którzy nas nie 
znali, nic o nas nie wiedzieli. Byliśmy nieraz pier
wszymi żołnierzami , z którymi się zetknęli. I nagle, 
gdy wybuchał strumień polskiego słowa, pieśń, 
wytwarzała się auro jakiegoś wielkiego święta, 
atmosfera o takim natężeniu emocjonalnym, jakle 
nie mieści si ę w pojęciu normalnego spektaklu. 
Przyjeżdżamy do Chełma. Gramy nosze skrom

ne „Sluby panieńskie", o tu ludzie płaczą na tej 
komedii od pierwszego słowa. Polscy żołnierze, 
polscy aktorzy, pierwsze chwile wolności I ten 
Fredro, zakazane słowo poetyckie, którego przed
tem nie wolno było słuchać. 

W miar• upływu lot, w warunkach pokojo
wych, sprawy wracały do swej właściwej 
rangi. Jeśli chodzi o mnie, ten wojskowy 

teatrzyk sprawił, ie pozostałam w teatrze. Włady
sław Krosnowiecki prowadził mnie za rękę, przy. 
gotowywał do egzaminu, miał pieczę nad moimi 
początkami, a potem był dyrektorem teatru, w 
którym grałam, rektorem w szkole, w której wy
kładałam. 

Teraz, procując w rawodzie aktorskim, storom 
się dać ludziom odpoczynek, uśmiech, sposob
ność do przemyśleń. Zdaję sobie jednak sprawę 
z tego, że nie są to tak wielkie odczucia, z jaki· 
ml spotykaliśmy się w tamtych wyjątkowych cza
sach. Jest to etap tycio zamknięty. Chociat... 
stole jeszcze spotykam wojsko.JNYch w różnych 
rangach I 'Cywilów, którzy prz:ypaminają mi ślady 
tamtych czasów. Zapraszają mnie Platerówki -
z batalionu kobiecego fizylierek. Dowiaduję się, 
Ile ten teatrryk dawał lm radości i wzruszeń. 

Przypominam sobie czasem scenkę z „lewki 
w lazienkoch" Ważyka, jej fragment „futurolo· 
giczny" z roku 2000. Wypytywałam, jako wnuczko, 
weterana Dywizji Kościuszkowskiej (grai go Wła
dysław Krasnowiecki) o historię tej Dywizji. Te· 
raz mnie pytajq. 
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