Ryszarda Hanin:

Moja droga do Warszawy
R~ia.rda
Ha.nin, s t pochod7,enia lwowianka, w maju 1943
roku jako ochotniczka qlosiła
się do powstającej właśnie I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki.
115 maja prr.ydzielono jlł do ba·
talionu fizylierek. Gdy ktoś
rzucił pomysł utworzenia frontowego teatrzyku, polecono jej
przyłączenie się do nowo powstałego
zespołu. Wtedy
też
odbył się jej „nieoficjalny" de'"
biut - w wa.r unkach polowych
zagrała Anielę w „Slubach Pil·
nieński" Fredry
w reżyserii
Władysława
Krasnowieckiego,
który został kierownikiem tego
ad hoc zorganizowanego teatru,
1'4ieli w swym repertuarze nie
tylko Fredrę. Wystawiali
też
utwory Leona Pasternaka i A·
dama Ważyka.
Taki był repertuar tego tea•
tru polowego, z którym
Ryszarda Hanln prr.eszła szlak
bojowy przez Chełm do Lubli·
na. Tu zagrała swą pierwszą
rólę w wybitnym towarzystwie
aktorów zawodowych - była
Panną Młodą w „Weselu" Wyspiańskiego, a na scenie wraz
z nlłł wystlł!llili m.ln. Jan Kreczmar, Aleksander Zelwerowicz f
Jacek WoszczerowicL

W tamtym okresie teatry
skazane były u . nieuatającti
wędrówkę. Z
Lublina Teatr
Wojska Pollkieto - bo wówczas taką nosił nazwę - pojechał
na Ziemie Odzyskane,
wszędzie ciesząc swymi wystę
pami
mieszkańców,
którzy
tłumnie przychodzili by obej-

Mówi Byaarcla Br.nilu
- Po przyjetclie do Łod7l
zdałam
eksternistyczny · eezaimin do ZASP. Uznano po prostu, że normalną, akademickll
nauk' jui zaliczyłam praktycznie.
Pierwszy raz w

życiu zobazaraz po jej
wyzwoleniu, gdy nasz zespół
llYSZAllDA
RANIM
przyjechał tu na
gościnne wyaktorka.' Związana s k-. stępy. Pamiętam, że wystawiaatrem w Polsce Lad-ej od
liśmy wtedy
„Krakowiaków 1
początków
Jero p-stania
górali" na kortBfh przy ul. My(Lublin 194ł rok, Teatr Wojśliwleckiej. Potem często przyska Polskiero). Od 1949 roku
jeżdżaliśmy do stolicy, można
występuje w teatrach warnawet powiedz!~. że wręcz
szawskich, łworąc
wiele
mieliśmy
tutaj swojit filię.
wybitnych kreacji. Jest proBardzo utrwaliła mi się w pafeserem
swyMajnym
w
mięci "Burza"
Szekspira. w
Pa611tw-ej WvineJ Szkole
której grałam Ariela u boku
Teatralnej w Warszawie.
Adwentowicza (Prospero). Przedstawienia odbywały się w Tea·
trze Placówka, -pófodejszej siedzibie Teatru 2ydowskiego (te·
r~ skromny, ale wcl11ż poszerzający
się repertuar
teatru, rat. w tym miejscu jest hotel
„Victoria"). Brałam ' też udział
który do życia powołała wojna.
Wystawiali wtedy
J)!"ogramy w t011tiwalu sztuk szekspirow·
wojskowe, ,,$luby panieńskie" i śklch w Teatrze Polskbn.
„Wesele".
Gdy Leon Schlller przeniósł
się do Warszawy, t.abrał ze soDo Lublina teatr jut · nie
bą część naszego
t.espolu
W
WJ'ócił lect. osiadł w Łodzi lako stacjonarny Teatr Wolska tym gronie znalazłam się I ja.
W
1949
roku
na
stałe
t.amle·
Polskiego, a jego kierownict.wo
nkalam w stolicy I od tej pory
obJlłl Leon Schlllw.
czyłam

Warszawę

Rys.: TADEUSZ MARCZEWSKI
opuszczałam
dłuższy czas.

nie

jej nigdy na

Plerwiszą
sztuką, w
której
występowałam po przenlesdenlu
się do Warszawy było „Na dnie"
Gorkiego, w reżyser\l L. Schillera, gdzie grałam N astkę.
Grałam f gram w repertuarze różnego gatunku. Na liż
sze są mi jednak utwory
arcij Lorki. Odpowiada mi wła
śc:iwy im klimat. Poza t
• oczywi9cie, jak każdy a or cenię klasykę, która m ·
zdaniem każdego artystę w naj•
większym stopniu no
tuje.

