
Ze swoją swoistą filozofią życiową, 
wiecznie na rauszu - Żarnecka w 
"Nocach i dniach" z Ireną Kownas. 

Ryszarda Hanin 

Czarodziejka 
Drobna, niewysoka pani, niewyróżniająca się 
wśród warszawskich przechodniów, ubrana 
elegancko, ale bez ostentacji, bo tej nie 
znosiła w żadnej dziedzinie ... Raczej szara 
myszka niż kolorowy ptak, których nie brak 
w środowiskach artystycznych. 

B 
yła wielką aktorką wodzie aktorskim". O swoim 
z nieomylną intuicją dorobku: ,,Jestem świadoma 
odtwarzającą postacie tego, że w moim życiu było za. 

tzw. prostych ludzi i zarazem ledwie kilkanaście ról, o któ
bardzo skromną osobą, pełną rych można powiedzieć, że to 
wątpliwości i rozterek. Mówi- było to". O perfekcji warszta
ła: „Nie wierzę w siebie i bar- towej: „Nie uwai.am się za 
dzo mi to przeszkadza w za- człowieka, który wie wszystko. 

Nawet sympatię publiczności 
przypisuję bardziej cechom po
staci, które gram, niż swoim 
umiejętnościom". O popular
ności: „Miło jest wiedzieć, że 
ludzie mnie lubią jako aktorkę. 
Ale trzeba mieć dystans do 

tych spraw". Zupełnie niedzi
siejsza skromność. 
Wychowała się w zamożnej 

mieszczańskiej rodzinie we 
Lwowie. Odebrała staranne 
wykształcenie - uczyła się 
śpiewu, tańca, a po zdaniu 
matury wyj~h~adoParyża 

na studia romanistyczne, 
gdzie uczęszczała również na 
zajęcia przygotowujące do ak
torstwa. Tuż przed wybu
chem wojny wróciła do ro
dzinnego Lwowa. Po wkro
czeniu Niemców wraz z mę
żem, poetą i pisarzem Le
onem Pasternakiem, los rzu
cił ją do Związku Ra
dzieckiego, gdzie naj
pierw była spikerką 
polskiej rozgłośni, a na
stępnie współzałożyciel

Przez 40 lat była wykładowczynią 

Państwowej Wyższej Szkoty Teatral
nej w Warszawie, od 1974 roku- pro
fesorem zwyczajnym. Wychowa
ła wiele pokoleń aktorów. Studenci 
uważali ją za osobę cierpliwą, wyro
zumiałą I opiekuńczą, choć wymaga
jącą. Żegnali swoją panią profesor ze 
szczerym żalem. 

ką i filarem Teatru 
I Dywizji im. Tadeusza 
Kościuszki. Na tej sce
nie debiutowała rolą 
Anieli w „Ślubach pa
nieńskich". 

Po powrocie do Pol
ski zdała w Łodzi eksterni
styczny egzamin dyplomowy. 
Do Warszawy przeniosła się 
w 1949 roku, najpierw do Te
atru Polskiego, a potem do 
Dramatycznego, w którym 
pracowała do końca życia. 

Teatr to była jej wielka 
- odwzajemniona - miłość. 
Z każdej , nawet najmniejszej 
rólki potrafiła wyczarować 
postać niezapomnianą. 
A ile ich stworzyła w fil
mie, w telewizji? Nie 
sposób zliczyć. Przypo
mnę matkę w „Niespo
dziance", esesmankę 

w „Ostatnim etapie", pielę
gniarkę w „Zofii" oraz jedną 
z najwspanialszych i ostat
nich - półanalfabetkę Kul
gawcową, która wybiera soli
darną śmierć z powierzonym 
swej opiece żydowskim dziec
kiem („Jeszcze tylko ten 
las"). Jerzy Antczak doceniał 
zjawisko, jakim była Ryszar
da Hanin i zatrudniał ją we 
wszystkich swoich realiza
cjach. Krzykliwa, na rauszu, 
z nieodłączną flaszką wódki 
kucharka żarnecka w „No
cach i dniach" jest przykła
dem tego, co aktor obdarzo-

W „Przystani" wykreowała tak 
typową dla niej postać prostej 
kobiety o żelaznych zasadach. 

ny łaską talentu może zrobić 
z niewielkiej nawet roli. 

Odeszła w noworoczne po
południe 1994 roku. Na je
den dzień opuściła sanato
rium w Świdrze, by wie
czór sylwestrowy spędzić 
z przyjaciółmi w Warszawie. 
Od lat chorowała na. serce, 
ale wspaniale grała osobę 
zdrową i pogodną, szczęśliwą 
i zadowoloną z życia osobi
stego. Uwielbiała podróże, 
górskie wędrówki, wakacje 
pod namiotem, dobre książ
ki... Nigdy nie opowiada
ła o swoim życiu osobistym. 
„Mam niechęć do zwierzeń. 
Jeśli coś ze mnie, z tego, co 
robiłam, zostanie w ludzkiej 
pamięci, w co wątpię, to do
brze". Zostanie. Wiemy to na 
pewno. 

Barbara Kaźmierczak 


