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„ TERAZ WYDOBYWAM MYŚL" 
Rozmowa z 'Zofią Małynicz 

BABBARA OSTERLO~F Najprościej bylobry rozpocząć naszą roz
mowę od sakramentalnego pytania ,o pierwsze kontakty z teatrem. 
J est jednak coś, co każe mi odwrócić taki porządek. Mianowicie, 
Pani ostatnia rola w telewi:z,yjnym programie poświęconym poezji 
Norwida. Był to Norwid jasny, który najpierw uderzal myślą, a do
piero potem powściąganą emocją. Porozmawiajmy, proszę, o Pani 
sztuce slowa. 

ZOFIA .MALYNICZ A jednak nie ucielkniemy od 1przeszłości. 
Wprawdzie nj.e ibyło w mojej r ·odzi1nie tradycji akrtorskiich, ale był 
kult mowy polskiej,, W długie zimowe wieczqry na f~u ojciec 
czyrtał mi, Sl,01wiaiekiego, lirylki miilosne, Ojca zadżumiónych-:--J?otem 
sięgnął do i1nnych poetów, aż 1przyszła lko\ej ina Wyspiań,skiego. Kie
dy usłyszałam monolog J ewdochy i lament Samuela z Sędziów 
przepadłam. Już j.aiko uczennica recytowałam w imprezach sztkol
n}~ch, 1t.atkże podczas wakacji na 1wsi, !kiedy to 1urządzalo się iprzed
stawienia (żywy wówczas ziwy1czaj). Na jednyrrn z takich występów, 
w majątku Sziezurkiewi·czów czy Mł·odzi1ej01ws1kich, wysłuchała. mnie 
s.ama SitanitSława Wysocka. Natomiast ,tak ca~kiem 1seri,o zajęłam się 
.recytacją dużo pó:ńniej, przez wiele lat aikłtorstkiej pracy. 

Waclaw Borowy, pod wrażeniem Pani interpretacji koncertu Jan
kiela, nmpisal: „wsZJys'tko było w niej nieskazitelne, czulo się obmy
ślenie każdego szczegółu, a równocześnie · wielką prostotę rzetelnego, 
uczuciowego przeniknięcia calości". W Pan~ domowym archiwum 
zachował się inrn.y ciekawy list. Jarosław Iwaszkiewicz dziękuje w 
nim za wieczór swoich wierszy w Związku Literatów: „Prostota, 
szczerość i uczucie byly naprawdę niezwykle. »-Ikar« zrobil na 
wszystkich duże wrażenie. Dla mnie jednak ».Podróż do Pata
gonii« byla rewelacją, odkrylaś tam rzeczy, które, chociaż czulem, 
to nie umieśc.ilem - zdawało mi się - tak wyraźnie. Ty wydoby
laś z tego najistotniejszą, najglębszą treść - tak bardzo dla nas 
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wszystkich wzruszającą. Ba,rdzo jesteś mądra kobieta 
tystka". Trudno o większy ·komplement. 

wielka ar-

Pan Tadeusz był mi bardzo bliski. Nie musiałam stwarz::.ć sobi·e 
j.ego wizj,i, ja nosHam ją w 1wbire. 'Walkacje spędzałam często iW 

Nawogródzlkiiem, nieda,leko Świitezli, tia1m 1mieszikał1a rodzina mego 
ojca. Później, przez sentyment dro Nowogródrc:zyzny, jeźdlz.iłaim do 
Supraśla, !który przypominał mi.i tamte krajobrazy. Latami jądnak 
doj•rzewalam da Pana Tadeusza, do Micki1eiwicza. Pracowałam nad 
nim moz.o,linie i, dłu,gio trwało, nim ·odważyłam się ,rezultat rprzed
srtawiić publicznie. 

Natomiast Jwa1szk'iewicza 1·ecy1to1wałam ['zaidz.i1ej rni·ż dnnych pio.etów. 
Plod0ibniie Gakzyńslkiego. Najczęściej pow1racałam do poezji Kocha
nowslki.egio i NiOi"W.ida. Ze współczesnych - do Kamieńskiej, Twar
dowsikiego, CzechoVv'.':iczla. Naprawd;ę, caŁkowdc!ie, :zajęłam się recytacją 
dopiera :po zejśdrw ze sceny. Póki zdrowie ipozwolilio, były 'koncerty 
w \Poznaniu 'i War,szawie, m.iin. w 1Muzeum Literatury. Zawsze mia
łam ;poczucie, ·że ludzi1e chcą i· potrafaą słuchać poezji, że jest !Wiel
kie zapotrzebowanie ina słowo. Wiele 1się w .tych srpioi!kaniach nau
czyłam. 

W'spomniała Pani o emocjonalnej rpo1wśdą1g\liwości1 w programie 
poezjii N orwildia. To 1kwes1ti:a, jatk mi1 się wydaj.e, dloj<rzafośd. Kie
dyś młodzień1czo się spieszyłam. Obecnie wi1em, że nie tylko brak 
pośpiechu, ale długa pauza. emocjonalna moiże 'Zaważyć w .iinter
p.ret.a·cji wiersz.a. Teraz wyd1oibywam myśl. O emocję ni1e boję się, 
ona i1 tatk się ujawni. , 

A'1e 1od emocji, od szulkania jej· w sabi1e zaczymam jpracę nad. !każ
dym wierszem. Najpierw muszę pobudzić :sielbie, rozwibrować w e
wnętrz:nie, a potem - porwściiągnąć. Dlugo ślęczę nad wiersz.em, 
obracam go na w:szystlkie sltrnny, w :każdym sło1wie szukam Toz1mai
tych „furteczek•' - tropów, islkojarzeń. Ki1edy de znajdę, pootwi·e
ram, ju!Ż wiem, j.alk wier1sz ibędz.ie brzimieć. 

Na Pani biur.ku leżą kartki pokryte szerokim, dużym ipismem, n a 
każdej kilka ,zaledwie linijek - to wiersze? ' 

Tak. HoZipi:sane w ten siposób ł.atJwi1ej zapamiętuję. Mus.zę um1ec 
wiersz ,,;na 1blaichę". A przyig•ortowuję 1się wła.śinie do !kolejnej audycji 
itelewizyjnej. Ma 1to iby1ć program tz'~ożony z wier:szy J ,ózefa Czecho
wicza w moim ,wyiborze. Poeta nie tatk trudny jalk Norwid, lecz jed
natk niełatwy. Nawet ni·ebezipieC'zny w ·obrazowaniu, w .różnych ład
nośdi::tch, k ltórym można ulec ze szk1odą dla przekazu myśli1. Cenię 
i lubię tę poezj1ę. Miał.am !kiedyś ,poranek Cz.echiowicza w iReducie, 
w roiku 1932 ,boda'j. Mówiłam również jego wiersze w fajnyich kon
certach olkupacyjnych. Kiedyś Zaolzia n.a rprnpozycję Horzycy ni·e 
chciaŁam czytać, ·czyta.łam Modlitwę żalobną na śmierć Karola Szy
manowskiego. 

Kto byl Pani mistrzem w .sztuce 1•ecytacji? 

Uczył ·mnie iego M.ariuisz Maszyń•slki. Uczyli ·rówmez, w szero
kim sł·owa znaczeniu, inni wyrbi1tni aik1torzy. vV ich wypadlku ni1e po
tra.flę rnzdzieliić nauiki słowa. od nauki zawodu, j1edno łą·czyło się 
z drugim. Stefan Jaracz, mój ukochany alkitor i nauczyciel, bardzo 
szczególowp analizował 'Sztu1kę i1 1postać. Stanisl.awa Stainisławslkiiego 

·zapamiętałam jako przewodnilka po tajemnicach Fredrowslkieg.o 
wi·ersza. Uczyła mnie też, już w teatrze, wiellka tra.giiczJka, Stanisła
wa Wys·oc:ka. 1I jeszcze miałam szczęście spotJk~ć się z l\Vykładow
c.ami-teoretykami,, lk'tórych mądro,ści i wi1edzy niejedno z:awdzię
czam. Ni·echże mi wolno będzie wspom1nieć tu Wilarma Horz.y.cę i 
J erze:go S1tem:powskiego. 

Ki-ed.y 1zd0ibyŁam miejsc·e w zawodzie, sltaralam się przekazać in
nym to, czeg·o n.auczyli mni1e moi mistrz.0,wi1e. Byłam p iąty rotk na 
sce~e, gdy Aleksander Ze~werowicz zaproponował mi wykłady w 
PI::::>.f~ie. Na pierwszy wykład szłam ulicą Ordynacką, środkiem jeL
dni. T.alką 1mi.aŁam tremę. R<ówniież nia :prośbę Zel1wer.a - „'chcitatbyim, 
żebyś wzięła poezję egzotyczną" - robi1łam ze słuchacz.ami Pieśń 
nad pieśniami. Sięgał.am później do lfzadlko tykanej po·ezji, np. Nie
kr.as·owa, do Słowa o pułku Igora w tlurmaczenilU Tuwima. 

Vl Pani. życiu był jeszcze jeden okres pe~agogiki -- heroiczny. To 
podziemny PIST w latach okupacji. 

P.rzer.ab iałam z uczniami sceny z Dzikiej kaczki Ibs-ena ·oraz mo.
nologi i S(:eny z Cyda. Recytacjq n a tomiast zajmowałam się na taj
ny·ch lkoncer t.ąch żywego słowa, organizowanych :pospołu z nieoce„ 
nio,nym Józefem Kuro.czydkim. Do wykładów z r ecytacji wróciłam 
w po;woj.ennej już PWST, .ale nie byly to jedyne zajęc ia, jakie pro
wadzi ł.am . 

W sumie uczyłam ponad trzydzieści osiem lat. Zawsze miałam 










