
Przą pól czarnel 

z ZOFIĄ RYSIÓWNĄ 
Jest zawsze coś niepokojącego, jakby 

tenującego w takim spotkaniu. Idzie 
aię naprzeciw komuś, kto nas nie zna, 
a komu zawdzięczamy chwile wzru
szeń, lęku, zachwytu. Jest to ktoś, kto 
nas nigdy nie widział, a kogo myśmy 
widzieli wśród bólu i łez, w chwi
lach szczęścia lub klęski. Ma się więc 
na przykład w oczach świeżo widzianą 
postać Judyty z „Księdza Marka", 
przynosi się z sobą na to spotkanie 
wizję sceny, gdy w najwyższym unie
sieniu rozpaczy po stracie - ojca stoi 
ona w swej szarej pokutniczej szacie 
tuż przed rampą i wyrzuciwszy z sie
bie mściwe przekleństwa zastyga w 
tragicznym geście załamanych nad gło
wą ramion. I oto teraz, z głębi ka
wiarni idzie ku nam obca, elegancka 
pani, siada przy naszym stoliku, wy
ciąga rękę na przywitanie i naw!ązuje 
it<>warzyską rnzm<>wę. Spod ronda wy
sokiej czapki jeszcze drobniejsze wy
dają się delikatne rysy. Tak, to ta sa
ma twarz, te same oczy, które wczoraj 
miotały przekleństwa, teraz witają nas 
przyjaznym, konwencjonalnym uśmie

chem. Osobista znajomość z Zofią Ry
aiówną zostaje zawarta. 

Rozmowa zaczyna się oczywiście od 
wrażeń z wczorajszego przedstąwienia. 
Mówię, że prześlicznie rze:'.bione były 
ałowa poety i że tak znakomite opano
wanie pamięciowe ogromnych wierszo
wanych kwestii jest imponujące. 

- Jeżeli liekst jest piękny, dość łat
wo jest go przyswoić. U Słowackiego 
fa'la najczystszej polszczyzny sama 
iiesie aktora. O w!ele trudniej na
czyć się roli, gdy zdarzają aię zda-

- ~ chropowate, jak to bywa c.ro.sem 
sztukach tłumaczonych. 

- - Ale pani występuje właśnie w 
- kach naszego wielkiego roman-
.f: 1ego repertuaru ... 

- Lubię grac! hnotn11 1CLaJ11cz~ 
Amelię w „Mazepie", Dkmę w „Fan
tazym", Ml.odą w „Klątwie" ... 

- A jednak podejmuje się panJ I 
ról charakterystycznych. Niedawno wi
działam panią jako tę szkaradną pa• 
nią Soupeau w „Simonie Machard". 

- W tej rostaci starałam się poka• 
zać czarn11 charakter. D-0brze jest rił 
przerzucać z jednego emploi do dru
giego. Nic niebezpieczniejszego w za.o 
wodzie aktora jak jednostronno§ć. 

- Chyba już szkoła aktorska daje 
przygotowan!e do różnorodnych stylów 
Kry? 

- Zapewne, tylko te ja nie zdąź11-
lam przejść przez taką szkolę. W11• 
buchla wojna i znalazłam s!ę w Ra
vensbrilcku. Kto wie, może to wted11 
zaczęła się moja aktorska kariera ..• 
Nie było tam wprawdzie warunków 
do powstania teatru jak w Wolden
bergu, ale recytowało się wiersz•. 
Oczywiście z pamięci. Łatwiej mi bY'" 
lo przeżyć w ten sposób te czter11 la.
ita obozu ... 

- A potem? 
- Potem przyjechałam do Krakowa. 

Nie było czns•i 1H1 studia, trzeba byle> 
od razu gT<lć. Ale miałam to szczęście. 
te zawsze irafialam do zna1iomitych 
„eżyserów i gralam z wielkimi aktora
mi. W Krakowie w 1945 r . w Teatrz~ 
im. Słowackiego w „Balladynie" • 
Osterwą. Później w Warszawie - • 
nim również - w „Fantazym". Byla 
to fego ostatnia rola. Osterwie za
wdzięczam bardzo wiele, to byl nie• 
zwykły artysta i czarujący człowiek, 
fascynował cały zespól swym entuzja
.imem dla sztuki. W roku 1950 w Po
znaniu u Horzycy grałam Ofelię. Ho
„zyca chciał, żeby to była Ofel ia ni• 
tylko liryczna. Chyba się to udało, be> 
miałam recenzje bardzo dobre. Po 
lmierci Horzycy zwiqzalam się z Tea
trem Polskim w Warszawie, gdy d11-
„ektorem byl Szyfman. W teatrz• 
„Rozmaitości" grałam Amelię w 
.cepie" z Leszczyńskim jak-O 

p otem przeszl;am do Teatru Powszech
nego. 

- Pra..:a ze znakomitymi aktorami 
i ,pod „,v,einym kierun;dem to c;iyL:a 
rzeczyw .ście najlepsza szkola. Jedna>< 
naicc:-ir.teJSze jest to, co pochodzi z 
własueJ mwencji. Czy moz~ intuicji'? 
Taki np. gest r.aJWYl5tej roz.paczy pvd 
Ikonie..: drugiej cxlslony w „Księdzu 
l\Iarku'", n:ezwykle ma!arsk1 w swym 
trag.zmce, staj~ SH~ sz.::zytowym mo
mentem przedstawien;a. Jak do czegoś 
tak ory,:.nalnct,o i wstrz.4sającego s.ą 
dochodzi? 

- 'I en gest - mówi Zofia: Rysiów
:na - kierowa/am ao przeżyć ostatniej 
tvojny. Podyktowały go wspomnienia. 
<Jbo:owe. 

Po ..:nwili zamyślenia wracamy do 
naszego tematu. 

- 1"16w1my wciąż ' o teatrze, a prze
c;eż widuje.my panią t~kże w tele
w~zji. 

- Studio telewizyjne to odrębny 
tw .at. Zupełnie inne warunki, inny 
warsztat pracy niż scena. Tu obowtq
i:vje piekielna dyscyplina i precyzja. 
Zawr;żenie planów każe liczyć na cen
tymetry każdy zwrot glou:y, kąt pa
dania każdego spojrzenia. Przy każ
dym kroku trzeba pamiętać, żeby nie 
wypa.ść z kadru. A jednak praca dLa 
te~eu,'izji daje mi d ui:o satysfakcji. 
Ciekawa jest ta możność kameralizo-
1.cania swej techn'ki. to pn:estatvianie 
się na inne proporcje, jakby na inny 
ton. Miałam w telewizji role intere su
jqce, np. Rajmondę w sztuce Jacinro 
Bonai>ente, albo Elektrę w „Muchach" 
Sartre·a, a także dwie role tv „Chon
cas" i „Teresie Hennert" Nałkowskiej. 
W te1ewiz1 ! cenię także i to, że można 
tam realiz<Yl''OĆ utwory niesceniczne, co 
1ilatwia szersze zetknięcie się ze 
'tVspó!czesną literaturą i jej nowymi 
formami. Tak bylo np. · z „z;.emi przy
pisany" Kawalca, albo w opowiadaniu 
„S!ub" Górnego. 

- Jeżeli już mowa o dyscyplinie pra
cy w studiu telewizyjnym, to jak jest 
pod tym względem w atelier filmo
wym? 

- Tam dyscyplina jeszcze bardzie j 
męczqca. Więcej prób, rozbicie roli na 
drobne· fragmenty. Obecnie często wy
jeżdżam do Lodzi na zdjęcia do filmu 
wg powieśot „Dreivniany różaniec'' Na
talii Rolleczek. Re~ysernją Petelscy. 
Gram zakonnicę. Dobrą rolę miałam 
też niedawno w filmie „Mam tu swój 
dom'". 

Swój dom - myślę - jak to jest 
z własnym domem pani Zofii, w jakiej 
szczelinie mieści się on między tea
trem, telewizją i filmem? Ą jednak 
współczesna artystka znajduje czas 
i na życie rodzinne. Zofia Rysiówna 
pokazuje mi zdjęcie sympatycznej par
ki swoich dzieci, które polują na każ
dą wolną chwilę swej mamy. 

- Czy w tym pracowitym sezonie 
nie planuje pani dłuższego urlopu lub 
wyjazdu? 

- Mam 1D11jechać na parę dni do 
Berlina na zaproszenie DEFY. Cho
dzi o próbne zdjęc;a do roli Róży 
Luksemburg w filmie o Karolu. Lieb
knechcie. 

- Więc w imieniu naszej redakcji 
~yczę powodzenia nie tylko na naszych 
ekranach. A że ósmy marca blisko 
1 życzenia na ten dzień poaobno 
.spełniają, więc ... 

Notowała 

STEF ANIA BĄDKOWSKA. 




