
SYLWETKI AKTORÓW 

est jedną z najwybitniejszych 

J 
aktorek polskich współczesnego 
nam pokolenia i jedną z najcie
kawszych indywidualności arty
stycznych Teatru Teiewizji, gdzie 
w ciągu kilku ostatnich lat odnio
sła wielkie sukcesy. Role tytułowe 
w E lek trze i Ra j m u n-

d z i e, Helena AIIldrejewna w W u j a s z
k u W a ni Czechowa, Ruth w Niem
e ą c h Kruczkowskiego, Hedda w He d
d z I e G ab 1 er Ibsena, Rachela w We
s e 1 u Wyspiańskiego, niewielka lecz 
~wietna rola w inscenizacji U r z ę d u Bre
zy i tytułowa w Romansie Teresy 
H~ n ner t Zapolskiej, kobieta w S 1 u
b ie Górnego - oto llliepełny zresztą wy
kaz ról, odmiennych pod względem sty
lów, epok, kostiumu czy zastosowanych 
środków ekspresji, lecz zjednoczonych 
zawartym w każdej z nich szlachetnym 
kruszcem wielkiego aktorstwa. Czystość, 
prostota i skupienie, klarowność i siła -
oto cechy charakterystyczne tej sztuki, ce
chy, które szczególnie wyraźnie objawlly 
się przed najszerszą widownią właśnie w 
telewizji. 

Zofia Rysi6wna zaczynała pracę w Tea
trze Słowaclciego w Krakowie, w 1945 
roku za dyrekcji Frycza, Ost rwy i Dą
browskiego. Debiutowała Balladyną. Gra
ła rok w Warszawie, 5 lat w Teatrze Pol
skim w Poznaniu by znów znaleźć się w 
Warszawie - początkowo w Teatrze Pol
. skim, potem w Powszechnym. Tu wła
śnie zagrała kilka ról z v.-"ielk:iego re
pertuaru, które zyskały jej sławę, uznanie 
krytyki i publiczności To Katia Masłowa 
w Z m a r t wy c h w s ta n i u, role tytu
łowe w Gromiwoji, Berenice 
i J u dy cie. Obecnie jest aktorką Teatru 
Dramatycznego w Warszawie: po sukcesie 
w ~ s i.ę dz u Ma i: ku odnotowała osiąg
.nięcie innego rodzaJu - ś~ietną rolę ko
mediową w Do n J u a n ie Frischa. 

Rysiówna, tak "telewizyjna" w telewizji, 
w swej działalności teatralnej stosuje inne 
metody dla budowania portretu psycho
lo~cznego, osiągając za kal.dym razem 
dojrzałość efektu. I w telewizji, i w tea
trze jednak aktorka angażuje całe możli
we d9 zmobilizowania napięcie psychicz
ne, niewoląc widza jego siłą i koncentra
cją. Wyrazistość i sugestywność twarzy 
jest sojuszniczką inny<"h środków wyrazu: 
zawsze trafnego opanowania gestu spe
cyficmej barwy głosu oraz nieza~dnej 
techniki. 

_ Ostatnio - do aktorskich doświadczeń 
Zofii Rysiówny doszedł film: zagrała po
ważne role w filmach Ma m t u s w ó j 
dom reż. Dziedziny i Drewniany ró
:ż a n ie c Petelskich. Niedawno takie 
.aktorka zakończyła w Berlinie zdjęcia do 
I serii filmu o życiu Karola Liebknechta 
i Róży Luksemburg, w którym to filmie 
gra rolę tej wybił.Dej działaczki ruchu 
.robotniczego. 

Zaczynamy rozmowę od spraw naj
aktualniejszych ... 
-Film nosi tytuł Karol Liebknecht 

i nalety z pewnołc:ią do ptunku .,atewdzłęc:s· 
nych". Bowiem jego temat dotyezy za&adnie6 
poUtycznycb, jeco ,,biStoryczaoit" (doko..ano 
benedyktyńskiej pr..-:y dokumeataeyj~ - od 
rekwizytu poprzez kostium do detali hlstoeycs
nycb) Die ą dla widu ałrakcyjae w ~ .... 
stszym zrozumienia teco lllowa. Miałam mot· 
nołć przejrzenia części zrealizowanego Jat ma
teriału. Wynika z oJec• nec:s olew~łpUwa: 
Karol Lleb"-«:llt I R6ża Lakamllurc to ta4llle 
cenialnl, wybitni; inclywidualaoścł pon.ad. miarę 
4!poki, kt6ra je wydala. Slu:-.ni zewaętrzałe, 
pełni jedna.k wewnętnaej puj1, poc:auda wol• 
aości t wł.ary w ~ -oich umiend, 
11nekooani o jaaaoścł aw)'ł:b ee16w. 

leszcze przed pnylltąpleniem d.o pracy nad 
rolą, w BerUole, oCnymalam od moich w~
pracownik6w atewlelką laliąieezkę, „I.laty 
li więzienia" R6ły Lul<Rmbllllt adresowane 
pn.eważn.ie do Sool Liebknecht. Niemcy przy· 
wlązuJlł ZD&CJllUl w-.ę do tej .,pozycji, . uwa
iając: ją niemal za .rozdział„ DleDl:l~cldej lłtera· 
tary, a jut aa ~wao ~·· Ayllatyld. zaaęlam 
caytać i tneba powłedsieć, ·te byłam rdlllwtona 
antymeatal1-m, jakąś - jełli tak nec mot· 
na - zwYkłll koblecok.14 łych Ullt6w. I tak oto 
R6ta Lukaembu.rc stała atę w qaoim od.csuc:iu 
nie tylko postacią a pomnika, llD&Dlł pnewatole 
dla swych zaatuc, boJowokl, koD9ekweocji, 
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Dwa kraje, clwa filmy, inni reżyserzy 
a zatem odmienne obserwacje i doświad
czenia. Różnice czy podobieńst)\'a? 

- Podobieństwa. Tu i tam zdecydowa
nie, rzeczowość., klarowność ostatecznej 
koncepcji ról i filmu - wszystkie cechy, 
które charakteryzują dobrego reżysera. W 
obydwu wypadkach zobaczyłam wyniki 
przypadkowego działania z mojej strony 
(film realizuje się fragmentami w kilku
nastu etapach, co z natury rzeczy unie
możliwia konsekwentne przygotowanie ro
li w całości, jak np. w teatrze), natomiast 
świadomego działania ze strony reżyserów. 
I wyniki te bardzo mi się podobały. 

- Wszechstronne doświadczenie aktor
skie poz.wala Pani na ustosunkowanie się 
do zagadnień swobody twórczej aktora 
w trzech podstawowych dyscyplinach. W 
której z nich aktor czuje się najbal'dziej 
;.tworzącym" - oczywiście - gdzie ma 
ku temu największe możliwości. A zatem 
film? Telewizja? Teatr? 

- Oczywiście teatr. Tylko teatr bowiem 
daje czas, tak nieibędny by pewne spra

leca także po prostu kobietĄ - wzruszającą wy mogły dojrzeć w świadomości, żeby 
I prawdziwą. aktor mógł wejść r;lł scenę z przekona-

Przyzo.am, ie jechałam do NRD nie bez obaw. . łus oś · b j k ·· 
Kilkanaście lat nie vostusiwalam alę tym języ- mem o s zn CI o orane oncepcJI. 
Idem 1 choć lded.yŚ nł6wllam dottrze po nie- W filmie myśli się o pewnym aktualnie 
mlecku, nie 0&.J&CZ&ło to wcale, te równie realizowanym wycinku roli. Powtarzając 
dobnie bęclzle I teru. .Jechałam z o~wą, jak kilkakrotnie ten ...,,.cinek, niekiedy wyda-
sam.otna znajdę się w obcym otoczemu. Bałam ~„ 
się waeomnie6. lkojane6..- Ołoczooo mnie ser- je się, że np. w trzecim ujęciu osiągnęło 
decznełd4 1 dobrocillt ludsie objawiali eo krok się ów ;wyraz, o który właśnie szło. A do 
Jakieś formy Zllotenaowaaia i sympatii. To filmu wchodzi właśnie ujęcie pierwsze. 
bardzo pomagało w ullysk&niu dobrego aamo-
pocsucla. Pnekonalam się takie li „Achtunc" Pierwsze uderzenie, może najsłabsze. Są-
l ,,Loa", 5lowa, kt6n pneclei sldat do pozo- dzę, iż aby rola miała wyraz prawdy -
saaiewaoia sle ludal, kt6re niegdyś ltyły aktor musi dyspooować uderzeniem pew-
dla aaa tak wro&ie. mOA mieć loae llnnnie· ...:1- Jak ian' ta M żll ść 
Die, U.nlł waność. Pealugiwałam alę Języ- nym i ,,.uuym. P 1S • o wo 
Idem niemieckim. we fruaeh doU trudnych - zdobycia tej pewności daje tylko czas. 
dl.aloe dotyay kwestii łllw. zaaadniczej wagi, • Prawdą jest, że rutyna podsuwa nie-
ncadoJe6 pollt)'ld, atrateell - to dyktowało posob zt ki 1 
li kolei pewwi ostrotno.tć w atakowaniu tekstu. kiedy pewne s Y czy s ucz • a e 
Zabawą uwacę aalysaalam od retysera. „Nie sposoby te są już -o.żywane; niekiedy nie 
tak elegijoie" - powłedlliał, i to kr6tkle zdanie ma czasu lub możliwości dokonania wła
poswolllo mi ucbwyej~. co - necuJe w mojej snego wynalazku i reżyser coś podsunie 
interprełacJL aktorowi Ale nie o to chodzi. Tylko w 

- Poprzednio grała Pani w D re w- teatrze realizuje się najpełniej osobowość 
n i a ny m r 6 ż a ń c u reż. Petelskich. aktora, tylko tu wszystkie właściwe mu 

środki twórczej wypowiedzi znajdują naj
pełniejszą manifestację. 

Rzecz czysto ludzka - nerwy. Aktor 
grający w filmie, szczególnie zaś w tele
wizji denerwuje się znacznie bardziej, 
bal'dziej jest niespokojny o rezultat swo
ich zamierzeń, niż w teatrze, gdzie w 
końcu któreś z kolei przedstawienie daje 
pewność i spokój. Premiera jest zawsze 
najtrudniejsza, nawet dla aktorów z 
ogromnym doświadczeniem i długoletnim 
stażem. Składa się na nią okres pracy 
nad rolą oraz niepewność: na co nam 
pozwolą nerwy. Bywa, że ten szC%ególny 
rodzaj podniecenia działa zbawiennie na 
aktora, ożywia go i czyni bardziej inte
resującym. Bywa jednak i tak, że na pre
mierze otrzymuje się niewspółmiernie ma
ło w stosunku do włożonej pracy. 

- Wydaje się, że rzeczą interesującą 
będzie zapoznanie się z metodami Pani 
pracy nad rolą. Konkretnie - w jaki 
sposób .przygotowuje Pani rolę, czy jest 
to praca ciekawa? 

- Istnieją role, które nie wymagają do
datkowej pracy w domu; realizują się 
na próbach - w dialogu i w kontakcie -
poprzez rozmowę z partnerami przycho
dzi porozumienie, zrozumienie istoty roli. 
Ba, znajduje się nawet wysokość i napię
cie głosu. Istnieją także role, w których 
jest · się osobą prowadzącą, role będące 

·wyrazem wielkiej indywidualności, a za
tem wymagające pracy pamięci i wy
obraźni. Poświęcam wtedy sporo czasu na 
wyobrażenie sobie pewnych stanów psy
chicznych wynikających z dialogów, sta
ram się znaleźć nawet charakterystyczny 
dla danego napięcia emocjonalnego rodzaj 
głosu. Bywają niekiedy próby „puste" -
tylko forma, której aktor nie jest w stanie 
wypełnić treścią. Zdarza się nawet, przy 
WYiątkowo złym samopoczuciu, że odbę
dzie się ,,pusty" spektakl. Ale oto od
wrotna sytuacja - człowiek wewnętrznie 
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Katia Jllulowa w z m a r t wy c h w s & a a i a 
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wypełniony w~ 
od wewtnątrz, 
terpretację, s~ 
-dzieję, że możE 
cześnie, że nie 
rozbieżne, tak 
rzenie od real: 
naszego zawod 
więcej niż jest 

- Kilka słó' 
dotychczasowa 
przyniosła P; 
aktorskie i c 
teatrze znalez· 
cych wymogo 
7.U jest rzeczą 

- Sądzę, ż 
aktora w tele 
Błędy, które 1 
z racji przyz 
stanie skontro 
Aktorzy muszi 
l gust. Czyli: 
we właściwyc~ 
Doświadczeni 

ki tv bywają 
;>rawdę jedna 
'.Umie; telewiz 
:-unki spojrze 
1pokojniejszeg 
>ię grać w tv 

niesłychanie 
napięcia 
odprężenie. I 
dobre, tw6rcz 
pożądane. A 
i nietrwałość 
przeszło i nie 
nież frapując 
jeśli było co 
nie trzeba 
czajną ulgą. 

- Pytanie 
się Pa.ni np. 

- Nie śmi 
·wiek ma j~ 
od których nl 
towane prze·2 
tykę. Wszys 
nym ryzykier 
jąć lub nie. 
Muszę powiE 
komedię -
selszy, rusz.a 
za kulisami 
dowcipy są 
wają zado 

- Pani 
- Każda 

życia, do 
wbrew zd 
Może wol 

Celimeny, 
dyny, wyrz 
jednanie Ml 
zostaje w I 
kłaniamy s· 



środki twórczej wypowiedzi znajdują naj
pellniejszą manifestację. 

Rzecz czysto ludzka - nerwy. Aktor 
grający w filmie, szczególnie zaś w tele
wizji denerwuje się znaczllie bardziej, 
bardziej jest niespokojny o rezultat swo
ich zamierzeń, niż w teatrze, gdzie w 
końcu któreś z kolei przedstawienie daje 
pewnośt i spokój. Premiera jest zawsze 
najtrudniejsza, nawet dla aktorów z 
ogromnym doświadczeniem i długoletnim 
stażem. Składa się na nią okres pracy 
nad ralą oraz niepewność: na co nam 
pozwolą nerwy. Bywa, że ten szaególny 
rodzaj podniecenia działa zbawiennie na 
aktora, ożywia go i czyni bardziej inte
resującym. Bywa jednak i tak, że na pre
mierze otrzymuje się niewsp6łmiernie ma
ło w stosunku do włożonej pracy. 

- Wydaje się, że rzeczą interesującą 
będzie zapoznanie się z metodami Pani 
pracy nad rolą. Konkretnie - w jaki 
sposób przygotowuje Pani rolę, czy jest 
to praca ciekawa? 

- Istnieją role, które nie wymagają do
datkowej pracy w domu; realizują się 
na próbach - w dialogu i w kóntakcie -
poprzez rozmowę z partnerami przycho
dzi porozumienie, zrozumienie istoty roli. 
Ba, znajduje się nawet wysokośt i napię
cie głosu. Istnieją także role, w których 
jest · się osobą prowadzącą, role będące 

·wyrazem wielkiej indywidualności, a za
tem wymagające pracy pamięci i wy
obratni. Poświęcam wtedy sporo a.asu na 
wyobrażenie sobie pewnych stanów psy
chicmych wynikających z dialogów, sta
ram się znaleźć nawet charakterystyczny 
dla danego napięcia emocjonalnego rodzaj 
głosu. Bywają niekiedy próby „puste" -
tylko forma, której aktor nie jest w stanie 
wypełni~ treścią. Zdarza się nawet. przy 
wyjątkowo złym samopoczuciu, że odbę
dzie się ,.pusty" spektakl Ale oto od
wrotna sytuacja - człowiek wewnętrznie 
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Kałia .......,. w Z•ar&w7cllws&aała 
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wypełniony wypowiada tekst i słyszy gą 
od wewrnątrz, !iwoje napięcie, swoją in
terpretac~, swoje marzenie. I żywi na
-dzieję, że może było dobrze. I wie jedno
cześnie, że nie sprostał marzeniom - tak 
rozbieżne, tak dalekie okazało .s.ię zamie
rzenie od realizacji. To w ogóle dramat 
naszego zawodu: człowiek Qiesie w sobie 
więcej niż jest w sta'llie przekazać. 

- Kilka słów na temat telewizji. Czy 
dotychczasowa działalność telewizyjna 
przyniosła Pani nowe doświadczenia 
aktorskie i czy dla aktora grającego w 
teatrze znalezienie innych, odpowiadają
cych wymogom telewizji, środków wyra-
7.U jest rzeczą szczególnie trudną? 

- Sądzę, że właściwe pokazywanie 
aktora w telewitji jest sprawą reżysera .· 
Błędy, które możemy wnosić do studia 
z racji przyzwyczaień teatralnych jest w 
stanie skontrolować wyłącznie reżyser. 
Aktorzy muszą zdać się .na jego smak 
l gust. Czyli: wiele można zrobić, będąc 
we właściwych rękach. 
Do.świadczenia wyniesione z działalno

ici tv bywają użyteczne w teatrze, na
;>rawdę jednak przydają się dopiero w 
tllmie; telewizja kontroluje mimikę, kie
:unki spojrzenia, wymaga łagodniejszego, 
łpokojniejszego ruchu głowy. Bardzo lu
>ię ·grać w tv. Jest to wprawdzie praca ' 

W roll ł'J'&alowej w R o m a a 1 l e Te re 1 y 
!a e a a er & (na sdjęcla - a Piotrem Pawłow-

1ldm) 

niesłychanie denerwująca, ale ten rodzaj 
napięcia wywołuje z kolei analogiczne 
odprężenie. I . te falowania nastrojów są 
dobre, twórcze, dla aktora ze wszech miar 
pożądane. A że tylko raz? że ulotność 
i nietrwałość? $wiadomość, że coś było, 
przeszło i nie powtórzy się może być rów
nież frapująca. Nie mówiąc o tym, że 
jeśli było coś złego - świadomość, że 
nie trzeba tego · powtarzać, jest nadzwy
czajną ulgą. 

- Pytanie przekorne: czy widziałaby 
się Pani np. w komedii filmowej? _ 

- Nie śmiem powiedzieć - tak. Czło
·wiek ma jednak wypróbowane sposoby, 
od których niechętnie ods~uje, zaakcep
towane przez publiczność, tsolegów, kry
tY'kę. Wszystko inne związane jest z pew
nym ryzykiem, które ma się odwagę pod
ją~ lub nie. Chyba miałabym tę odwagę. 
Muszę powiedzieć, że bardzo lubię grać 
komedię - człowiek mimo woli jest we
selszy, rusza się s,prawnlej, oko błyszczy; 
za kulisami też udziela się dobry nastrój, 
dowcipy są żywsze i na ogół wszyscy by-
wają zadowoleni. -

- Pani ulubione role? _ 
- Każda rola - to fragment mojego 

życia, do którego jestem przywiązana 
wbrew zdrowemu rozsądkowl 
Może wolę lament Judyty niż śmiech 

Celimeny, słabość Ofelii niż siłę Balla
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dyny, wyrzeczenie Bereniki niż nieprze
jednanie Młodej; ale liczy się tylko to, co • 
zostaje w pamięci widza. Może dlatego .z a z 
kłaniamy się Mu po przedstawieniu? .u! któ 
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Rozmawiała: BARBARA KA2MJER,,-~~~czesny , 
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