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Zofia Rysiówna wystąpi w roli Mamae 

Llosa 
na benefis 
TEATR NA WOLI. Premiera "Panienki z Tacny" 

Po raz pierwszy na scenie w 
Warszawie zostanie wystawiona 

sztuka peruwiańskiego autora Ma
ria Vargasa Llosy. 

- Mario Vargas Llosa znany jest 
w Polsce przede wszystkim jako powie
ściopisarz, mniej jako dramaturg. Na
sza premiera będzie jednocześnie de
biutem Llosy dramaturga na warszaw
skiej scenie - mówi Bogdan Augusty
niak, dyrektor teatru Na Woli i reżyser 
przedstawienia. - Pomysł wystawienia 
„Panienki z Tacny" zrodził się kilka lat 
temu, ale realizację opóźniał brak pie
niędzy. Szczęśliwie się jednak złożyło, 
że otrzymaliśmy fundusze. 

Llosa urodził się w 1936 roku w pe
ruwiańskim mieście Arequipa. 

Pierwsze opowiadania wydał w 1959 
roku. Jest laureatem najbardziej presti
żowych nagród literackich, m.in.: Prin
cipe de Asturias, Cervantesa, Jerozoli
my i Księgarzy Niemieckich. 

W Polsce cieszy się dużą popularno
ścią. 

Przygotowania do premiery w teatrze 
Na Woli zbiegły się z jubileuszem Zo
fii Rysiówny, która wystąpi w roli Ma-

mae, snującej wspomnienia ciotki re
zydentki. 

Zdaniem reżysera rola Mamae daje 
znakomite możliwości aktorskie. 
- ,,Panienka z Tacny" to mądra sztuka 
o życiu, o losie, o tym, że nie ma żywo
tów nieważnych, każdy jest niepowta
rzalny. Jednocześnie to sztuka autote
matyczna, poświęcona pisaniu powie
ści, kronika przemijania - mówi reżyser. 

Bogdan Augustyniak podkreśla, że 
Zofia Rysiówna jest wzorem pracy dla 
innych osób pracujących przy powsta
waniu przedstawienia: -Jest niezwykle 
kreatywna, ale także sumienna. Jestem 
dumny, że przygotowuję spektakl z jej 
udziałem. 

W „Panience z Tacny" wystąpią też: 
Anna Korcz, Katarzyna Łaniewska, 
Małgorzata Zajączkowska, Adam Bau
man, Michał Breitenwald, Mieczysław 
Kalenik, Mirosław Kowalczyk, Cezary 
Nowak. 
Autorką scenografii jest Zofia de lnes, 

choreografii- Emil Wesołowski. Krze
simir Dębski skomponował muzykę. 
Twórcy spektaklu sięgnęli po przekład 
Małgorzaty Mierzyńskiej i Romana 
Samsela. BET 

Rolę daje autor 
Rozmowa Q~ Rysiównb 

Zofia Rysiówna obchodzi 80. uro
dziny. Dziś zobaczymy ją na sce

nie teatru Na Woli. 

BEATA KĘCZKOWSKA: Bohaterka 
sztuki Maria Vargasa Llosy snuje 
wspomnienia, przywołuje dziecimtwo 
i młodość. Czy to celowy wybór ta
kiej roli, specjalnie na 80. urodziny? 

ZOFIA RYSIÓWNA: Dwa-trzy lata te
mu dyrektor Augustyniak proponował 
mi inną rolę w swoim teatrze. Nasza 
współpraca nie doszła wtedy do skut
ku, ale co się odwlecze, to nie uciecze 
- i cieszę się, że teraz zdecydowaliśmy 
się na „Panienkę z Tacny". Llosa to bar
dzo dobry pisarz, czytany u nas, a ,,Pa
nienka z Tacny" jest dobrze napisaną 
i niegłupią sztuką, która mówi między 
innymi o tym, że każde ludzkie życie, 
choćby z pozoru szare i niespełnione, 
jest jedyne i niepowtarzalne. I że prze
grywa życie ten, kto żyje dumnie. A tak
że o tym, że nasza młodość nigdy się 
nie kończy - że zawsze nosimy ją w so
bie. I o wielu jeszcze sprawach, które 
choć dzieją się w kraju dla nas egzo
tycznym, dotyczą, jak sądzę, każdego 
z nas. 
Współpracowała Pani z wieloma re
żyserami. Co Pani zdaniem jest naj
ważniejsze w relacji aktorka, odtwór
czyni głównej roli, a reżyser? 

- Najważniejsze chyba - i tu się pani 
uśmieje - jest to, żeby reżyser był prze
konany, że ma do czynienia z istotnym 
problemem i aktorem, który jest w sta
nie ten problem unieść. Ważne jest, że
by reżyser wierzył w aktora. Miałam to 
szczęście, że zdarzyło mi się to od ra
zu na początku mojej teatralnej drogi 
w Teatrze im. Słowackiego w Krako
wie. 
Bronisław Dąbrowski obsadził mnie 

w kilku ważnych rolach, podczas gdy, 
nawiasem mówiąc, miał piękną żonę 
aktorkę, która chętnie zagrałaby to 
wszystko, co mnie proponował. Pokła
dał we mnie wielkie nadzieje, choć 
oczywiście wymagał też ode mnie bar
dzo dużo - i dało mi to na długą moją 
drogę życia wiele radości. 
A inni reżyserzy? 

- Podobnym zaufaniem obdarzał 
mnie wielki Karol Frycz i wielki Juliusz 
Osterwa, nie odmawiał mi go także wi
docznje Leon Schiller, skoro chciał 
mnie mieć w swoim zespole, tylko nie 
skorzystałam z jego oferty. Muszę tu 
jeszcze wymienić Władysława Woźni-
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ka, znakomitego pedagoga i reżysera, 
wspaniałego człowieka. 

Mam za sobą jeszcze długi okres 
współpracy z Adamem Hanuszkiewi
czem, byliśmy zresztą związani rów
nież prywatnie. Wierzyłam mu, ufa
łam, że patrzy czujnym okiem, na to, 
co robię, i do czego to na scenie pro
wadzi, jak się poruszam, jak wyglą
dam ... Po prostu wspomagał moje za
miary. To była bardzo miła i bardzo 
osobista współpraca. 
Pani debiut przypadł na trudne dla 
teatru lata wojny i tui po niej, teraz 
też mówi się wiele o kryzysie teatru. 
Czy te oceny są zasadne? 

- Rzecz jest w proporcjach. O ile dzi
siaj wymagamy od teatru czegÓś, co już 
widzieliśmy w Paryżu, w Londynie, 
w Nowym Jorku, o tyle wtedy mieliś
my skromniejsze, a może po prostu in
ne wymagania. Po wojnie sam fakt, że 
teatr jest, że możemy po polsku grać 
polskie sztuki, że publiczność może, nie 
ryzykując życia, swobodnie przyjść do 
teatru, był wielkim świętem i radością. 
Przedstawienia mogły bywać skromne, 
ale mieliśmy wspaniałych aktorów, ca
łą plejadę wybitnych nazwisk. Dopraw
dy, było czym gospodarować. I gospo
darowano. 
Jak jest obecnie? 

- Myślę, że tak jak zawsze. Bo prze
cież nigdy nie jest tak, żeby wszystko 
było na najwyższym poziomie ... Oczy
wiście, że są talenty, są silne indywidu
alności. Natomiast sam przebieg pracy 
wydaje mi się mocno zubożony. Nie je
stem już podróżniczką, nie wszystko 
oglądam, ale coś mi wygląda na to, że 
nie wszyscy dokładają starań, aby osią
gnąć optymalny efekt. Wszystko się ro
bi za szybko, wszystko się robi niedo
kładnie. Brak pieniędzy ogranicza po
le działania na przykład scenografów. 

Poza tym - atmosfera. Życie teatral
ne nie może być życiem wyłącznie za
wodowym, nie może się sprowadzać do 
technicznego uprawiania zawodu. Ono 
musi mieć swoje podglebie, z którego 
mogłoby czerpać soki - podglebie to
warzyskie, intelektualne, emocjonalne. 
Musi się żywić kontaktami i uczuciami 
głębszymi niż szybkie, doraźne, krót
kotrwałe i interesowne związki między 
ludźmi. 
Czy są takie role, których Pani nie za
grała, a bardzo chciała zagrać? 

- Nie, raczej nie. To nie jest moja ak
torska cecha - marzyć o rolach. Przyj-
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mowałam to, co mi proponowano- i na 
ogół nie mogłam narzekać. Dane mi by
ło obcować z tekstami porywających au
torów, grać ze znakomitymi kolegami, 
słuchać wskazówek wybitnych reżyse
rów - więc o narzucaniu jakichś ma
rzeń czy zachcianek nie było mowy. Po
za tym proszę nie zapominać, że nale
żę do wojennego pokolenia, a my 
w tamten straszny czas nauczyliśmy się 
marzyć o rzeczach bardziej podstawo
wych niż role.- myśleliśmy po prostu 
o tym, żeby żyć. 
Dlaczego podjęła Pani decyzję, ie 
chce być aktorką? 

- Teatr po raz pierwszy widziałam 
w Nowym Sączu, gdzie chodziłam do 
szkoły i zdawałam maturę. I otóż do No
wego Sącza zjechało kiedyś przedsta
wienie, w którym występowali Stefan 
Jaracz i Stanisława Perzanowska. Sztu
ka kończyła się bodajże tym, że Jaracz 
mówił do Perzanowskiej: „Chodźmy 
spać, będzie się nam pięknie śnić", po 
czym oboje decydowali się na samobój
stwo. Wrażenie było tak porażające 
- miałam 16 lat- że dostałam gorączki. 
Oto siła oddziaływań tego aktora, wiel
kiego aktora. Z Nowego Sącza pojecha
łam do Warszawy, żeby zdawać do Pań
stwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, 
ale równocześnie złożyłam papiery na 
uniwersytet i przez rok studiowałam po
lonistykę. Nie pamiętam momentu, kie
dy podjęłam decyzję, że zostanę aktor
ką - ale tak przecież podejmuje się 
wszystkie najważniejsze decyzje - one 
rodzą się niejako same. 
Którą ze swoich ról uznaje Pani za 
najważniejszą w życiu? 

- Rola to nie tylko to, co ja robię. Ro
la przede wszystkim dana jest przez au
tora. Biorąc to pod uwagę, mogę powie
dzieć, że najpiękniejszą rolą, jaką zda
rzyło mi się zagrać, była Judyta 
w „Księdzu Marku". To najcudowniej
szy poryw poezji u Słowackiego. I Sło
wackiemu w pierwszym rzędzie za
wdzięczam, że tak o tej mojej roli pisa
no, jak pisano -w superlatywach. Gra
łam Balladynę, Diannę w ,,Fantazym", 
Amelię w ,,Mazepie", Młodą w „Klą
twie" Wyspiańskiego - i wciąż uważam, ' 
że nie ma w literaturze nic piękniejsze
go niż Judyta w „Księdzu Marku". To 
rola, która zmusza aktora do zmierze
nia się z najwyższym diapazonem poe
tyckim i najwyższym diapazonem prze
żyć duchowych. 

Ro(fflawiała BEATA KĘCZKOWSKA 
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