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JADWIGA RADOMIASKA 

Znużyła mnie 
powściągliwość 

- Wldzlolom ponlq „ 
ctotnio w T eotrze Oromo• 
tycznym w „Kronikoch 
Królewskich", o w teatrze 
TV w „Celestynie''. Nad 
czym poni pracuje obec· 
nieł - zwrocom si• do 

ZOFII RYSIÓWNV 
- Teatr Dramatyczny 

przygotowuje na malq 
scenę dwie Jednoaktówki 
Pintera w reżyserii Jana 
Bratkowskiego. W jednej z 
nich pod tytułem „Lekki 
ból" gram ionę Ignacego 
Gogolewskiego. 

- Po „Kronikach Kr6· 
lewsklch" ma jut chyba 
poni pewnq wprawę. 

- Jeżeli potraktować to 
drugie małżeństwo jako 
dalszy ciąg poprzedniego, 
to kto wie, czy nie lepiej 
umrzeć młodo. Z drugiej 
jednak strony człowiek jest 
taki ciekawy, co dalej„. 

- Z tego, co pani powiedilala WJ• 
nlka, ie Gogolewski w tym drugim 
mołżeństwie nie „st nojideolniej· 
szym mężem.„ 

- Nie, po prostu współczesna lite
ratura odkryła świadomość zogroże· 
nia I osamotnienia, które towarzy. 
szy współczesnemu człowiekowi, nie· 
zależnie od tego, czy tyje sam, czy 
we dwoje. 

- Stworzyło pani wiele nlezapom• 
nlanych kreacji tokich jak m- In. 
Ofelio, Balladyna, Telimena, Be
renika, Poni Bovory I ostatnio Ce· 
lestyna. Jest to niezwykła suma 
róinorokich doświadczeń aktorskich. 
Ciekawa jestem co pani nazywa 
nowoczesnymi środkami aktorskimił 

- Neguję określenie „nowoczes
ność w sztuce''. Każdy tyje w swo· 
Im czasie I ten swój czas wyraża. 
Czasem nawet ulega złudzeniom, ie 
coś wyprzedza. To przychodzi z wie
kiem. J11oję credo aktorskie to: wł· 
dzieć, słyszeć, myśleć I nie kłamać. 
Poznać myśl, treść roll ł Jak najwier
niej przekazać ją widzowi. Srodkl 
zaś są wypadkową zadania aktor· 
skiega, epoki, w której powstała 
sztuka, formy, którq dona sztuka dy
ktuje I aktualnych zapotrzebowań 
odbiorcy. 

- Mi~la pani wiele ciekawych r61 
w telewizji. Czy odpowiada poni ten 
rodzaj pracył 

- Bardzo. Wydaje ml się, ie tele· 
wizjo ma bardzo dobry kontakt ze 
współczesną literaturą. Doje zupeł
nie nowe możliwości aktorowi. 

- A ery jest trudniejsza nii teatr, 
czy wymaga . większej koncentrocjił 

- Na pewno tok. Składa się na 
to szereg elementów. Między inny
mi znacznie krótszy okres przygoto
wania spektakl!, skupienie uwagi na 
kamerach, zwiększone napięcie zwlq· 
zane z jednorazowością spektaklu. 

- Rozpoczęła pani sw61 star! ok· 
torski w Krakowie. Czy pamięta pa· 
ni pierwsze recenzje ł 

- Przypomina ml się cytat z recen· 
zjl Tadeusza Brezy: „O Ryslównle 
można powiedzieć to, co niedawno 
powiedziano o pewnym ministrze. 
Widać, że talent I ie pierwszy raz w 
takiej roli". 

- A ter.az porozmawiajmy o ro• 
lach, w których pani nie grała, a w 
których chciałaby pani zagrać. 

- Myślę o jednej roli, która w 
twórczości Szekspira jest czymś zu~ 
pełnie niezwykłym I godnym potq. 
dania - bo przecież, jak wiadomo, 
Szekspir nie rozczulał się nad rola· 
ml kobiecymi - ale jego Kleopatra 
jest chyba nadzwyczajnym materia· 
Iem aktorskim. Fascynuje mnie w 
niej jakaś wyzywająca żywiołowość, 
gwałtowność, namiętność. W ogóle 
muszę powiedzieć, że lubię role peł· 
ne jaskrowych barw. Znużyło mnie 
trochę panująca aktualnie powśclq-
gliwość. Ciekawa jestem, Jaki by od
dźwięk znalazła takle „rozpasane" 
zagranie Szekspira, po prostu tok, 
Jak jest napisane. 

- Pani Zosiu, ery zna pani swoje 
słabości jako aktorka I jako kobie· 
tał 

- Wie pani, to jest tok: sponta· 
nlczność, która jest w pewnym sen
i!'~mojq ~labą ;tr<;>ną jako kobiety 

doje się zużytkować w teatrze. Je
stem trochę sentymentalna, ole wal
czę z tym uparcie tylko na scenie. 
Wszyscy uważają mnie za osobę zło· 
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Fot. Z. Na~erowska 

- Mam tylko niewiele ról filmo
wych, widocznie nie odpowiadam Ja· 
kimś wymaganiom, które stawia film, 
bo .dalszych propozycji nie otrzymu
ję. Zresztą muszę się przyznać, że 
chętniej chodzę do kina no dobra 
filmy niż gram w złych. 

- Mówi się o tym, ie los kobiety -
aktorki jest trudny. Za duio kobiet, 
za malo kobiecych ról.„ 

- Można by prześledzić, w kt6· 
rym momencie XX wieku kobieta 
przestało być w centrum zaintereso· 
wania na scenie. Zresztą nigdy do· 
brych ról kobiecych w jednej sztuce 
nie bywało wiele. Wydoje mi się 
jednak, że obecnie uwago pisarzy 
skupiło się przede wszystkim no bar
dzo Istotnych, najgłębszych elemen• 
toch egzystencji ludzkiej, a bohater 
sztuki jest porte parole - autora, 
którym z reguły Jest mężczyzna. Pisz· 
my - będziemy grały. 

- Jest pani wiele lat na scenie. Co 
by pani powiedziała o chwilach 
szczęścia, których ten zawód dostar· 
cza i zwqtpieniadl, które przynosił 

- Niewątpliwie aktorowi sprawia 
przyjemność fakt spontanicznej reok· 
cjl widowni, objawy populornoścl, 
kwiaty, zainteresowanie prasy, ko· 
rzystne zdjęcia, propozycje reżyserów. 
A zwątpieniai Głównie to te, które 
się ma na temat Istotnej wartości 
własnej produkcji, własnych poczy. 
nań. Wiemy przecież, że popular
ność nie zawsze towarzyszy sztuce 
wartościowej, że to, co robimy jest 
czymś jednorazowym, nie zostawia 
śladu, a sprawdzenie, czy porówna
nie z obrazem zarejestrowanym te· 
go, cośmy sobie zamierzyli, przyno· 
sJ zawsze rozczarowanie. Kiedy po
myślę, te nasz wygląd, uczesanie, 
charakteryzacja, środki wyrazu, ba, 
nawet może sposób . myślenia, który 
nom takle włośnie środki wyrazu po· 
dyktował, będzie budził śmiech za 
lot dwadzieścia, robi mi się smutno. 
Myślę, te to miłość wiosno jest w 
tym zawodzie szczególnie narażona 
na takle bolesne urazy. 

- A czym pani tlumacry, Jakim 
motywem psychologicznym fakt, że 
prawie kaźdo młoda dziewczyna ma· 
ny o tym, aby zostać aktorkqf 

- Problem ten jest już odczytany 
przez psychologów. Jest to skłonność 
do ekshibicjonizmu, która toworzy. 
szy pewnemu wiekowi, pewnemu o
kresowi rozwojoweinu- Skłonność ta 
każe wielu osobom prezentować swo
je prawdziwe lub rzekome zdolności. 

- Wydaje mi się jednak, ie ekshi· 
blc]onizm jest jednym z głównych 
motorów działania aktora. 

- Tak, oczywiście. Chęć skupie· 
nla na sobie uwagi widzów, to jest 
chyba Istota tego zagadnienia. Ale 
codzienne mobilizowanie swoich sil 
wewnętrznych, żeby tę uwagę sku· 
pić, utrzymać w odpowiednim napię· 
clu, żeby swoje, o raczej autorskie 
propozycje intelektualne zasugero
wać - wszystka to wymaga nie la· 
da wysiłku. Zwłaszcza, ie skłonność 
do ekshibicjonizmu mija, a codzien· 
ny obowiązek pozostaje. 

- Ma pani dwoje dzieci. Córkę 
I syna. Czy chciałaby pani, żeby któ· 
reś I! nich wybrało zawód aktora f 

- Nie, nie chciałabym. Wydaje mi 
się, że ten zawód to zoprogromo· 
wona histeria, trudno sobie tego ży
czyć dla własnych dzieci. 

- I na zakończenie: wiadomo, fe 
nktod< ai wsustkie laiemnice 
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treśi ~~li I Jak no]wier· 
niej przekazać ją widzowi. Srodkl 
zaś są wypadkową zodonla aktor· 
skiego, epoki, w której powstała 
sztuko, formy, którq dona sztuko dy
ktuje I aktualnych zapotrzebowań 
odbiorcy. 

- Mi~la pani wiele ciekawych r61 
w telewizji. Czy odpowiada pani ten 
rodzoj pracył 

- Bardzo. Wydaje ml 1lę, te tele
wizja mo bardzo dobry kontakt za 
współczesną literaturą. Doje zupeł· 
nie nowe możliwości aktorowi. 

- A czy jest trudniejsza nii teatr, 
c1y wymaga . wlęknej koncentracjił 

- No pewno tak. Składa się na 
to szereg elementów. Między Inny
mi znacznie krótszy okres przygoto· 
wania spektakl!, skupienie uwagi na 
kamerach, zwiększone napięcie zwlq· 
zane z jednorazowością spektaklu. 

- Rozpoczęła pani swó) start ak· 
torski w Krakowie. Czy pamięta pa· 
ni pierwsze recen1Jeł 

- Przypomina ml się cytat r recen· 
z]I Tadeusza Brezy: „O Ryslównle 
można powiedzieć to, co niedawno 
powiedziono o pewnym ministrze. 
Widać, że talent I że pierwszy rai w 
takiej roli". 

- A ter.ar porozmawiajmy o ro• 
lach, w których pani nie grała, a w 
których chciałaby pani zagrać. 

- Myślę o jednej roli, która w 
twórczości Szekspira jest czymś 1u~ 
pełnie niezwykłym I godnym pożą. 
danio - bo przecież, jak wiadomo, 
Szekspir nie rozczulał się nad rola· 
ml kobiecymi - ale jego Kleopatra 
Jest chyba nadzwyczajnym materia
łem aktorskim. Fascynuje mnie w 
niej jakoś wyzywająca żywiołowość, 
gwałtowność, namiętność. W ogóle 
muszę powiedzieć, że lubię role peł· 
ne Jaskrawych barw. Znużyło mnie 
trochę ponująco aktualnie powśclq
gliwość. Ciekawo jestem, Jaki by od
dźwięk znolozlo takle „rozpasane" 
zagranie Szekspira, po prostu tok, 
jak Jest napisane. 

- Pani Zosiu, c1y ina pani swoi• 
słabości jako aktorka I jako kobie· 
tał 

- Wie pani, to Jest tok: sponta
niczność, która Jest w pewnym sen· 
il". moją $labą .W'i'ną jako kobiety 

doje się zużytkować w teatrze. Je
stem trochę sentymentalno, ole wal· 
czę z tym uparcie tylko no scenie. 
Wszyscy uwożoją mnie za osobę zło
śliwą, ole ja nie. Uważam, że je
stem dowcipna. A więc jestem zaro· 
zumioła. A w ogóle to jedno wada 
wyklucza drugą, czyli nie jest tok 
źle. 

- Którą 1 r6ł swoim 1daniem ro· 
grała pani najbardziej sugestywnieł 

- Jo mogę wyciągać wnioski tyl
ko z reokcji widza. Zderzyło się kie
dyś, że widzem był piesek o imie
niu Plomo. Kiedy grając w telewizji 
Lody Makbet powiedz~łom: „Znikaj 
Plamo" - piesek opuści~! pokój. Przy
jęłam to joko komplem nt. 

- Widujemy panią teatrH I w 
telawi1ji. A co 1 filmemł 

c1a ·i 1wqtpieńiacl'r, które przynosił 
- Niewątpliwie aktorowi sprawia 

przyjemność fakt spontanicznej reok· 
cjl widowni, objawy populornośd, 
kwiaty, zainteresowanie prasy, ko
rzystne zdjęcia, propozycje reżyserów. 
A zwątpienio1 Głównie to te, która 
się ma no temat Istotnej wartości 
wlo5nej produkcji, własnych poczy
nań. Wiemy przecież, że popular
ność nie zawsze towarzyszy sztuce 
wartościowej, że to, co robimy jest 
czymś jednorazowym, nie zostawia 
śladu, o sprawdzenie, czy porówna
nie z obrazem zarejestrowanym te
go, cośmy sobie zamierzyli, przyno
" zawsze rozczarowanie. Kiedy po
myślę, że nasz wygląd, uczesanie, 
chorokteryzocjo, środki wyrazu, bo, 
nowet może sposób ' myślenia, który 
nom takle właśnie środki wyrazu po· 
dyktował, będzie budził śmiech za 
łat dwodzieścio, robi ml się smutno. 
Myślę, że to miłość wiosno jest w 
tym zawodzie szczególnie narażona 
na takle bolesne urazy. 

- A czym pani tłumaczy, Jakim 
motywem psychologicznym fakt, że 
prawie każda młoda dziewczyna ma· 
ny o tym, aby zostać aktorkął 

- Problem ten Jest już odczytany 
przez psychologów. Jest to skłonność 
do ekshibicjonizmu, która towarzy
szy pewnemu wiekowi, pewnemu o
kresowi rozwojowel"u. Skłonność ta 
każe wielu osobom prezentować swo
je prawdziwe lub rzekome zdolności. 

- Wydaje ml się jednak, ie ekshl· 
blc)oni1m jest Jednym 1 głównych 
motorów działania aktora. 

- Tak, oczywiście. Chęć 1kupla
nla na sobie uwagi widzów, to jest 
chyba Istota tego zogodnienlo. Ale 
codzienna mobilizowanie swoich sił 
wewnętrznych, żeby tę uwagę sku
pić, utrzymać w odpowiednim noplę· 
clu, żeby 1woje, a raczej autorskie 
propozycje intelektualne zasugero
wać - wszystko to wymaga nie la· 
do wysiłku. Zwloszcza, że skłonność 
do ekshibicjonizmu mija, o codzlen· 
ny obowiązek pozostaje. 

- Ma pani dwoje dzieci. Córkę 
I syna. Czy chciałaby pani, żeby któ· 
reś ~ nich wybrało zawód aktorał 

- Nie, nie chciolobym. Wydoje mi 
się, że ten zawód to zoprogrcmo
wonc histerio, trudno sobie tego ży. 
czyć dla własnych dzieci. 

- I na zakończenie: wiadomo, łe 
aktorki znają wszystkie tajemnice 
dobrego makijażu. Czy mogłoby pa· 
ni 1dradzić niektóre sekrety przydał· 
ne nie tylko dla aktorki, · ale i dla 
1wyklej, szeregowej kobietył 

- Osobiście uznoję tylko makijaż 
„służbowy", zresztą bardzo oszczęd
ny. Myślę, że ponieważ zawód mój 
wymaga ode mnie charakteryzacji 
nierzadko codziennej no wieczór, w 
dzień pozwalam skórze oddychać no 
powietrzu, no słońcu, bez żadnych 
szminek, pudrów itp. Wierzę przede 
wszystkim w sen, w powietrze, 
słońce (nie za wiele) I w zgod 
z własnym wiekiem. , 
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