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s PEKTAKL teatralny, aktorska 

kreacja - codziennie w niu
ansach inne - nielatwo pod
dają się opisowi. Zofię Ry
siównę, a ktorkę Teatru Dra
matycznego w Warszawie, 

wraclawian ie znoją przede wszystkim z ról 
telewizy jnych, tylko nieliczni z teatralnych, 
Jrarwch na macierzystej scenie. Jest jedną 
z tych wielkich indywidualności aktorskich 
łączących w ha rmonijną jedność: maes\rię 
worsztatu , rzem iosła. z nadwartością, którą 
określa si ę czasem, jako siłę kreacyjną. 
A wi ęc z u miejętnością budowania z te
atralnego tworzywa - jakim jest literatura, 
własna cielesn ość i psychika, bycie i dzia
łan ie w scenicznej przestrzeni i czasie -
ról będących tych komponentów artystycz
nym przetworzeniem. 

Jest Rysi ówna aktorką o dużych możli
wości ach , umiejętnościach psychicznej i 
f izycznej transformacji. Precyzyjnym maj
strem, konstruktorem, dbającym o bezbłęd
ne rc:>złożen ie akcentów logicznych i emo
cjc:>nalnych każdej roli, ale także z czuciem 
i wyobraźn i ą wypelniającym, nasycającym 
sumę intelektualnych przemyśleń pięknem 
lub artystyczn ą deformocj~ glosu o wiel
ldej, boga tej skali; forliwym wnętrzem, 
absalutną prawdą ekspresji, jej sporlta
niczności 

Nie powtarza literackich pierwowzorów 
scenici;nych bohaterek, ole tworzy galerię 
portretów żywych kc:>biet. Dziś dojrzolych 
I starszych, o do niedawno wielkich heroin 
polskiego i świotoweąo repertuaru. 

- Korzystając z Pani pobytu we Wrocła
wiu, chciałbym prosić o odpowiedź na 
kilka pytań. Dotychczas oceniano na sce
nfe Panią. Na X Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Jednego Aktora role się odmie
niły: Pani ocen iała p racę innych. 

- Ocen i ać kogoś t o nie takie proste. 
Zwłaszcza aktorów. Przeraża mnie subiek-

. łyWność ocen w tym zawodzie. Fenomen 
asoby dz io lojące j no scenie nadaje się do 
ro.."Waża ń psychologów i psychiatrów. 
Akto r, g rając rolę, przekazuje nie tylko 
myśli , idee zawarte w tekście autora, ole 
urealn ia bohaterów sztuki, przydając im 
cech własnej „ p rywa.tności", osobowości. 
Pon iekąd obnaża się psychicznie, nie zaw
sze przed życzliwymi, poddaje ich osądo
wi nie tyl•ko s prawn ość zawodową, ole i 
osobiste „ uroki " . Nawet przy największym 
obiektywizmie j a kże często mylą one wła
dze intelektualne oceniających . Stąd różne 
oceny tego sameg o zjawisko artystycznego. 

- Teatr jest odbiciem życia , życie jest 
teartem. Co Pani i w życiu, i w teatrze 
chciała osiągnąć~ 

- Kontroluję ma rzenia i ambicje. Wy. 
górowane modyfikuję . Czlowiekowi może 
być dane, że czasem udo mu się coś 
osiągnąć, stwo rzyć coś nowego, przekro· 
czyć pewną gra nicę. Sądzę. że porę razy 
mi się to ud ało . No scenie. 

Moje wyobro fenia o wejściu w sferę 
sztuki były skromne. Mieszko/om w małym 
mieście. Dwa razy widziałam przedstawie
nie teoAru ob jazd oweqo z udziałem J oro· ~ 
cza i 'Siemaszkowej. No co dzl·eń 'W szkoler· 
obcowałam z muzyką, śpiewem, poezją. 
Te dyscypliny są mi bliskie. Wojno zabrało 
kilka lot. Gdy wróciłam do tematu, wszy
stko s i ę przewa rtościowało. Weszłam w 
teatr bez żadnych obciążeń .. W teatr, lctóry 
wtedy zaczął istnieć. Bylo mi dane to 
wspaniale poczucie szczególnego w nim 
uczestn ictwa . Nigdy w stosunku do teatru 
nie żywiłam buntu. Akceptuję go w całości. 
Mam tyle ż sentymentu do jego dc;iwnych 
form , ile podziwu dla tego, co w nim 
nowe. Nie p rzeko nują "'lnie ludzie, którzy 
z taką le \c>komyślnością chcieliby w teatrze 
rbyt wiele zmi eniC. „z pewnością" wiedzą, 
ja\c>i ma być . 

Sama nie miałom nigdy odwagi reżyse-

rować . Przedstawienie to nie tylko to, ca 
w próbach powstaje dzi ęki aktorowi, re
żyserowi, scenografowi. Musi mieć jakąś 
metafizyczną nadwartość , która s i ę rodzi 
niecodziennie, nie co wi eczór. Często w 
związkach z pu b lic znością , spontan icznie. 
Tylko takie przedstawi en ia warto robić . 
Udoje sie to tylko nielicznym. Jak Świn i ar
skiemu. Jak on to pot raf i ł? Nie wiem. 

- W tPkwiz•1jnvm proqramie „Godtina 
z Zofi ą ff.ys iówną" zg romadziła Pani przy· 
jaciól i rozmawiała o teatrze, o człowie
czeństwie aktorskie j kondycji. Wyczuwało 
się w tym troskę o nobi litowanie środo"l,i· 
ska w oczach telewidzów, o oczyszczenie 
go z mylnych wyobrażeń. 

- Popros'lom grono p rzy j a ci ół, od któ
rych dozna/om i o którvch moglom po
wiedzieć wiele dobrego. Cóż , no co dzi eń, 
w życiu, jesteśmy ta cy, jak wszyscy. Wię
cej tu osób wrażliwych, deli katnych, nii 
by sie to moa/o niektórym wydawać . 

- Z latami zm ieniają silł, fascynacje .•• 
- W miarę up ływu cza su wiele rzeCJ.y 

traci swój blask. Docieramy do ich dno. 
Stoją się zrozumiale, ogarnięte, male j ą . 
Ale bywoią fascyn acje zawsze młode. Jak 
np. dzie 1o niektórych pisarzy , których 
twórczość przerosło swój czas, epokę , no
szą umysłowość. Twórc zo ść stole odkry
wano no nowo, zosk a kuią co. 

- Jest Pani matką. Jaką życiową mak
syme, prawdę, chciałaby Pani przekazać 
swemu dz iecku~ 

- Że w życiu nie jest najważniej sze 
powodzenie, ole rozwijanie własnej wraż·. 
liwości, poz.wa lającej no wła śc i wy odbiór 
tego, co życie niesie. Ważna jest umiejęt
ność wyboru z wiel u możliwości . 

- Przysłowie chłopskie mówi: ,1Zapom· 
n iał wól, jak ci1tlęciem był". Dlaczego w 
euforii powodzenia wydaje się niektórym, 
że są nadludźmi, tymi „lepszymi", mani· 
festu i ą to? 

- To brok odpowiedni4io powiązania z 
rzeczywistością , to ta kże zwężen ie perspek
tywy widzeni a. Nie \I' yscy pam ięta j ą , że 
sukces, pi e niąd ze. awan se to riecz ulotna, 
dobro powierzone nie no zawsze. Można 
je mieć i stra cić. 

- W Pani aktorstwie można odnaleźć 
nutę sz lachetnego patosu, ledwie słyszał· 
ną, która kiedyś tak fascynowała u sta
rych mistrzów. Ta nuta to coś, co Panią 
wyróżn i a z grona świetnych aktorów hołdu
jących niekiedy zbytniej codzienności 
aktorstwa. Coś, co powoduje, że w Pani 
interpretacji sprawy zwykle nabierają rangi, 
znaczen:a. 

- Nie interesuje mnie naśladownictwo, 
podglądactwo życ i a . Raczej syntetyzowa· 
nie. Nie łubie dosłowności, weryzmu. Owo 
nuto to ta kże po prostu sumo cech psy
ch ofizycznych. To czysty, nośny glos, wy
razistb dYokcjo. S tąd może nie popadam 
w z-bytni natura li zm . 

- Na leży Pani do pokolenia, które zdą
żyło się jeszcze zetknąć, grać z Wysocką, 
Siemaszkową, Osterwą, Jaraczem. Czy 
przekazana przez nich legenda aktorskie
go życia „ raz pod wozem, raz. na wozie" 
skonfrontowano z diisiejszą stabilizacją nie 
przyprawia-o no tałgięł 
",_ Być mo:Ze, że wiele strocillśmy 1 Mniej 
osiągamy wła s n ym wysiłk i em, sporo jest 
nom dane bez naszego udri ołu . Mniej 
boimy s ię plajty, ka tastrofy. Zotracili~my 
uroki cygan erii, której sposób bycia nie 
był pozą, lecz znamieniem czosów. Nie 
możemy dziś kłamać o swym niebotycz
nym powodzeniu w„ . Dyskontować go mi
tem, legendą. Zd radzą nos środki maso
weg o przeka zu. Może dlatego jesteśmy 
„monotonni", może dlatego g inie owo nie
powtarza lna atmosfero, która otaczało 
teatr i jego bohaterów. Czy no·leźy tego 
żałowa ć? Nie wiem. 

Rozmawiat: PIOTR PIETRUSINSKI 
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oboowa/am z muzyką, śpiewem, pol!zją. 
Te drscypliny są mi bliskie. Wojna zabrała 
kilka lat. Gdy wróciłam do tematu, wszy
stko się przewartościowało. Weszłom w 
teatr bez żadnych obciążeń. W teatr, który 
wtedy zaczął istnieć. Było mi dane to 
wspaniale poczucie szczególnego w nim 
uczestnictwa. Nigdy w stosunku do teatru 
nie żywiłam buntu. Akceptuję go w całości. 
Mam tyleż sentymentu do jego dawnych 
form, ile podziwu dla lego, co w nim 
nowe. Nie przekonują ..,nie ludzie, którzy 
z toką łek!komyślnością chcieliby w teatrze 
rbyt wiele zmieniC, „z pewnością" wiedzą, 
jolri ma być. 

Sama nie miałom nigdy odwagi reżyse-

'" :- Być mote, że Wiele straciliśmy1 Mniej 
os i ągamy własnym wysiłkiem, sporo jest 
nom dane bez noszego udziału. Mni~j 
boimy się plajty, katastrofy. Zotrocili~my 
uroki cyganerii, której sposób bycia nie 
był pozą, lecz znamieniem czasów. Nie 
możemy dziś kłamać o swym niebotycz
nym powodzeniu w„. Dyskontować go mi
tem, legendą. Zdradzą nos środki maso
wego przekazu. Może dlatego jesteśmy 
„monotonni", może dlatego ginie owo nie
powtarzalna atmosfero, która otoczoło 
teatr i jego bohaterów. Czy należy tego 
żałować? Nie wiem. 
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