A pi erwsz ą w wyzwolonym Lublinie premierę tea tr al ną ludzie szli ulicami, na których leżały jeszcze trupy ludzkie i końskie, walały się porozrzucanp resztki uzbrojenia i ekwipunku. Groza oku paf' ii
była jeszc7e żywa. ale mimo tego widownia była wypełnio
na do o-;tatniego mie .i~ca. W teatrze prez-•ntowano frontowa -.k!adankc; zatytułowaną „Od Oki do Wisły", w którei
wystąpili aktorzy T eatru I Dywizji WP, a wśród nich Ry'zarda Hanin. która w tym właśnie teatrze pod okiem najpi erw Waldena i Pastern aka a potem Władysława Krasnowieekiego stawiała pierwsze kroki w zawodzie aktora.
:-;astępną lub„lską premierą były „Sluby panieńskie", w
k'orych R. Han in grała rolę Anit>li. Na Anieli i nieco póź
nieJ na Doryni e ze „Swię loszka" zakończyła karierę amantki.
Potem grała role znacznie ciekawsze, jak np. Panny Mło
drJ w „Weselu" (Teatr Wojska Polskiego, Lublin 1944),
obok takirh znakomitości ~ceny polskiej jak Kreczmar, Wosz<'zerowicz czy Zelwerowicz. PóźniP .i, .iuż w Lodzi, Wy5tępo_
wała razem z Leon<>m Schillerem. W 1947 r. zal(rała w jpgo
reżyserii Melibeę w „Celestynie" Rojasa i była to chyb11
.irrlna z jej najciekawszych i najwn •. n iejszych ról.
·w l:l•f! r. R. Hani-n zdała t>ksterni •tycz nie egzamin aktor'ki w Lodz :. a w 1948 r. przenio~la 'ię do warszawskiego
Tt·ntru PoT.·J.:icgo_ Tu zagrała w d wóc h wybitnych przedstnwir'l,ari1· • 'a<tkr, w ,,Na dniP" Corkiego (reż. L. Schillrr, l'141il i :~ 11ię \\' ,Wu.ia.i.7.ku \\'ani" Czechowa (1! :;..'!). Al
obok wyb:tn:,-ch ról grała równiPż i inne: doiarek, tramwa,iarek, l'obi et ob•ługujacych tokarki. Role w d1·amatarh
p~odukcy j:l"<:h v.• k'.ór~·rh techniką scenic-mą trzeba było
n~rirnl);pć r.i('di;;tnt'.•i tekstów, miały jP.dnak duże znaczenie
dla rozwoju jej umiP.iętności aktorskich.
W in;;5 :-. gr!y prz<>:1osi się do Teatru Domu Wojska Po!<k;"f.0 "' Pn;„,.,1 Kn'! n·1· i Nauki w 'Var1a\"i <nhe:cni"
Tea ~r !.'ramatyc·rny) jest ·już aktorka w pełni doirzała. Od
tf"i;o rn»u rozpoczyna nowy, zupełnie odmienny etap w
·swo;<'j :<arit>rze. Pot~·•"rdzeniem tego .ie~t postać Larysy w
„Trku·c~~fr, historii" Arbuzowa, w której aktorka zachwycnła FOstotą ~rodków wyrazu uwypuklających jej wysoki
k1v zt a ktor~ki.
·
W now•z:vch spektaklach teatralnych kreuje jakże odm.€nu..: od de>tychczasowyrh postacie, np. Pelasię w „, ·a
er.worak ach" ~t. Różewicza czy Miss Furnivał w „C7.arne,
kor.wrl'i" F11Pnlp<a. Te role dowiodły, ŻP R. IiRnin jest rÓ\\"-
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:\'1e 'oowb pisać o. aktorstwie R. Hanin nie wspominaj;;r
o '"'' t·olach tilrnowych i telewizyjnych. Dwadzieścia kilka
.film;,„, i kilkadzie~iąt ról telewizyjnych, w tym wiele niP7a i1<'m!'lionyC'h, zawsze wyrazistych, zawsze zwracając.v,·!1
\!'.\agę. Za występy w Teatrze Telewizji otrzymała kilJ.:,1
n~~t-i>rl. m. in. „Złoty Ekran" w 1969 r. a także odnio<la
7.'."V('!C<two w plcbiqcycie na najlepszą rolę TV za Matkę w
„\'i••,o, f.:>:iance" Ro~tworowskiego.
'\'a c·kranic debiutowała już w „Ostatnim estapie", pt'''··ńr h jednak ·do filmu dopiero po wieloletniej przerwiP
'''Yr>··h.ionf'>j aktywna pracą na scenie i w warszawskiej
<7~c:,, 1°atralnej. Grała rn. in. w „Ostatnim etapie". w filn·.i„ „Sam pośród miasta", „Barierze", „Albumie polskim",
. 73i:iamietaj imię swoje", „Ciemnej rzece", „Nocach
i
d :-.:r- ·h " oraz w 0Zofii 11 .
J'.li<:!e to były role? Kobiet przeciętnych, zwyczajnych, małn r!ektownych, matek, żon„. Przyczyniła się do tego zap·, ·.vne uroda aktorki - niepozorna kobieta o jasnych wł.:.
~ach, twarzy r!robnej, ciepłej, życzliwej, mówiaca bardzo
charaklr•ry~tycznym głoqem. do któ1·ego trzeba si ę przy1\vyczaić i dohr7.C' W<'ń wsłuC'hać. A .iednak te boha·erki w TVYkonani11 R. Hanin zostają na długo w pamięci wid'ń'\'.
Aktorka tworzy bowiem pc ln r i wyra,isfe sylwetki nawet
jeśli pojawiają Rię tylko na drugim planie, jak np. postać
matki w „Ciem'nej rzece".
W jednym z wywiadów („Film" 1974, nr 40) R Hanin noidcdziala: „Lubię grać wiejskie kobiety, Są mi bliskie. Nie
umiem grać mieszczek, chocaż sama jeatemy typowym ·dzir.>cl<i<>m miasta i nie mam z wsia nic wspóln!!go. Ale wyd11jP.
mi się. źe w jakf§ sposób czuję ludzi wsi. Sa cudowr<ie
n11tentyczni, wsz:1stkie u.czucia wjdać u. nich jak na dloni".
Taka była też w jej interpretac.ii bo•manowa z „Pr;;:ys1sm"
P. Komorowskiei?o - madra. dojrzała
kobieta wal'.:ząca
o utrzymanie miłości mc;7a oraz pnstać maiki w „DrzwiaC'h
w murze" a takżr 'lużąC'a .Zar'1f'cka w „NocaC'h i dniach".
Istota .ie.i aktnrst\\'a .i esl c h,·ba zaw sz<' prawd<>. umiPjęt
nośr trn.tiPnia do każdc{!o widza prostotą ~rv. Pozwala to
na przeknzywani P nie tylko prawd banalnych, ale i na poka7.VWR'1ic owego „drugiego ja".
Po1a wy~tę11ami na ~cen ie, w filmie i tel,..wizJi R. Ha'1in
.~r~l wykładowrą w war<,zaw~kiej PWST. Do .i•~j wychowanków należy grono znanych już dzi.siaj aktorów. Dwa piekn
1,
pokazy dyplomo•,·e - „Sluby panirńskie" i „Irkucka !1i••o:·ia" sn dnwe>rlPm na to. ŻP r6w'1ież .iako reżyser je«t
R. Hanin doskonałym farhowcem.
Z. KOC'lIA'RCZVK
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