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O:! dwóch lat teatrem jeleniogórskim kieruje Alina Obidniak. 

.. 

Fot.: T. Szwed 

Rozmowa pierws;ea - wrzesień 1973 
ALINA OBIDNIAK: - Od czego 

zocz:1icmy? 
KRZYSZTOF KUCHARSKI: - Ja 

zacznę od tego, czego nie powi· 
n ienem głośno mówić ••• Przyznam się, 
że nie bardzo widzę sens istnienia 
teatrów tłukących się po drogach. 
\•q:;tępujących byle gdzie i byle jak... 

OBIDNIAK: - To włośnie trzeba 
mów:ć głośno... Natu~olnie, ie wy
st.r: powa nie byle gdzie i · byłe jolt 
nio ~ nojmniejszego sensu. cle 

to przecież zależy od kldzi, od kh 
ambicji.„ 

KUCHARSKI: - Myśli pani, ie 
jak ktoś ma w domu na ekranie 
Holoubka, Zapasiewicza, lapickie· 
go, to potem pójdzie popatrzeć na 
aktorów, których nie zna. Czy mały 
teatr gdzieś w Polsce jest w stanie 
konkurować z telewizyjnym wal· 
cem, który systematycznie nas rów· 
na.„ i pieścił 

OBIONIAK: - To wcałe nie jest 
apro,wa konkurencji, jeżeli teatrowi. 

~ 

DWIE 

~ 
o~torom uda s i ę now1 q1ać ou ,<: .1· 
tyczny konta.kl z widzami, wytwo
rzyć wokół teatru odpowi edn ią 
a tmosferę, to może wtedy istn i eć 
dzies i ęć programów te lewizyjnych, 
o ludz:e znajdą te dwie god zi ny 
czasu by wybrać s i ę do teatru, 
żeby spotkać się z żywym c złowi e
kiem „. 

KUCHARSKI: - ... Oczywiście, je
śli ten teatr będz ie połączen :em 
meczu piłki nożnej z brykiem z 
„Trędowatej". 

OBIDNIAK: - Przyzna mi pan je
dno·k, że wartość samych emocji w 
teatrze iest żadna, jeśli nie prze
ziera przez nie głębsza refleksja I 
Owszem, możemy się śmiać, płakać, 
są tacy, których teatralna iluzja 
może sprowoko.woć, ale tego jeszcze 
nie nazywamy teatrem. W naturze 
człowi eka tkwi potrzeba identyfhko
won io się ze światem przedstawio
nym. Ale moly realizm i natural izm 
przestały już właściwie rob i ć wra
żenie. 

KUCHARSKI: - Czyżby? Gdyby 
tak wystawić „Love story" albo coś 
z tej seriił 

OBIDNIAK: - Nie każdym gustom 
należy schlebiać. My chcemy być 
pa.rtneromi dla widzów i chcemy 
także, żeby widzowie dla nas byli 
partnerami. Trzeba szukać to·kiego 
modelu teatru, który by zadowa. 
lał widzów i nas satysfakcjonował ..• 

KUCHARSKI: - To najzwyklejszy 
kompromis I 

OBIDNIAK: - Raczej początek 
pewnej konsekwentnej drogi. Za. 
ina·ugurowaJa działalność scena stu. 
dyJna z kameroJ.nq stuosobową wi• 
d<llW.niq. Będziemy na niej propo. 
nować o-kreślony repertuar: nPier
kien Wielkiej Damy" Norwida, 
„Wyzwolenie" Wyspiańskiego, „W 
małym dwork>11" Witkacego. ,.Poko
Jówkt" Geneta •• 

ROZMOWY 
Z ALINA 

OBIDNIAK 

1<UCHARSKI: - To będzie trud
ne dla aktorów, na tej scenie nie 
można posługiwać się w żadnym 
wypadku sztampą, schematem.„ 

OBIDNIAK: - Oczywiśc i e, może to 
sta nowić dodatkowy bodziec do 
twórczych warsztatowych poszu·kiwań. 
To kożdorazowo będz i e próbo dla 
realizatorów i aktorów, w pewnym 
sensie także dla widzów... Zupeł
nie inny profil będzie miała dużo 
scena ... 

KUCHARSKI: - Mniej ambitnył 

OBIDNIAK: - W całej naszej 
dz i ololnośd stawiamy sob:e najwyż
sze wymagania. Na tej drugiej sce
nie będziemy pokazywać widow:ska 
muzyczne, poetyckie. Tu plonujemy 
zrea l izować: .,Cyrano de Bergera
ca", „Zemstę", „Kolędników". „Peer 
Gynto", „Wieczór trzech król i" ..• 

KUCHARSKI: - I to wszystko spa· 
kujecie na samochody i będziecie 
grali w jakiejś malej dusznej salce 
kinowej i będzie oglądać to trz~h 
albo pięciu widzów ... 

OBIDNIAK: - Będz i emy jeździć 
ty.lko tam, gdzie będą nos oczek~
wać prawdziwi m iłośn i cy tea t ru, i 
ty.I.ko tom, gdzie znajdą się od
powiednie warunki. Dzięki poparciu 
miejscowych wiedz udało nom się 
znacznie „ściąć" objazdy. Po pro
stu bardziej nom zależy na jakości 
niż na ilości .. . 

KUCHARSKI: - Taki gwałtowny 
skok w góręł 

OBIDNIAK: - Wcale nie gwał
towny, pełną stab i lizację na od
powiedn im poziomie może uda nom 
się osiągnąć w ciągu trzech lat... 

KUCHARSKI: - Nic innego mi nie 
pozostaje, jak życzyć powodzenia I 

Rozmowa druga - wrzesień 1975 
KUCHARSKI: - Chcialem wrócić 

do naszej rozmowy sprzed dwóch 
lat. Czy pani pamiętał 

OBIDNIAK: - Mogę śmiało po· 
wiedzieć, że udało nam s i ę ueoli· 
zować większość założeń ... 

KUCHARSKI: - To w teatrze tei 
można przyspieszaćł 

OBIDNIAK: - ... przede wszystkim 
sprawdziJ się nam nowy model orga· 
nizacyj.ny teatru. Zróżni<:owony re
pertuaor I poszukiwaoia artystyczne 
pod .kątem potrzeb naszych widzów ..• 
Bardzo odmiennych. Wspaniała 
atmosfera wokół teatru. Ogromne 
zainteresowanie tutejszych wiedz, 
nadkomplety na scenie studyjnej, 
pełna widownia na du.żej scenie ..• 

KUCHARSt<I: - I nie ma w tym 
•ni słowa przesadył 

OBIDNIAK: - Sam pon chyba si~ 
poroJc_orotnie przekonał.. 

KUCHARSKI: - A co się w ta· 
kim raz ie nie udaloł 

OBIDNIAK: - To jest niewłaści
we pytonie. My ciąg l e pytamy sie
bie, co musi być dolej. Do tej pory 
zolatwiliś.my większość spraw zew
nętrznych. Zespół ma optymalae 
warunki do pracy. To, co robi, ma 
oczekiwany rez.onans. 

KUCHARSKI: - Pora na twórcze 
niepokoje„. 

OBIDNIAK: - Czy to ironia? 
KUCHARSKI: - Slowo honoru, 

nie! 
OBIDNIAK: - Wy~zukujemy na

stępne progi do pokonania. Pro· 
bierny aktorów, reżyserów, kierow
nictwa teatru polegają na tym, czy 
jesteśmy w stanie dorównać w pra·k· 
tyce swoi.m wyobrażeniom o pracy. 
o teatrze. Ten ciężoł' jest rozłożony 
na nas równomiernie. 

KUCHARSKI: - W zakładzie 
przemysłowym nazywa się to ija. 
wisko fluktuacją kadr, wiem, że w 
teatrach to karuzela jest nie mniej• 
sza. Jedni przychodzą, drudzy odcho· 
dzą. Tarcia, spięcia, jak to w ży. 
ciu ..• 

OBIDNIAK: - Wydoje mi się , że 
trzon .zespołu już s i ę uformował, 
chciałabym znaleźć jeszcze kilku 
czy kilkunastu młodych a 0ktorów, któ· 
rzy by chcieli uczciwie popracować„. 

KUCHARSKI: - A nie traktowali 
-Teatru im. Norwida w Jeleniej Gó· 
rze jako stacji przesiadkowej przed 
sukcesami 'na scenach warszaw· 
skichł 

OBIDNIAK: - Potrzebni nom sq 
ludzie świ adom i , dojrzal i i zdecydo· 
wa ni no pracę, i to pro cę ponad 
si ły ni eki edy ... 

KUCHARSKI: - To nie dla tych, 
co są niby aktorami, bo mają dy
plomy w kieszeni. Tu sytuacja przy• 
pomina sportowy rynek, dyrektorzy 
teatrów licytują się między sobą o 
aktora, który może ledwie się do· 
brze zapowiada„. 

OBIDNIAK: - To przykre, ale 
prawdziwe! Jak tego uniknąć? W 
teatrze trzeba mieć serce, a nie 
kieszeń... Chciałabym, żeby wszyscy 
by·li tacy jo•k ... 

KUCHARSKI: - ••• pani Zuzanna 
lozińska! 

OBIDNIAK: - To jest na.jprow· 
dziwszy i najszczerszy człowiek tea· 
tru, oddany mu całym sobą. 

KUCHARSKI: - Miałem przyjem· 
ność rozmawiać z panią Zuzanną 
lozińską ..• 2eby wszyscy chcieli brać 
wzór z jej pasji„. 

OBIDNIAK: - Wtedy skończyłyby 
się np. kłopoty z mło.clymi moje i 
wszystkich dyrelctorów w całej P<H
sce. 

KUCHARSKI: - I to wszystko, co 
się pani nie udałoł 

OBIDNIAK: - Jest jeszcze set.ka 
mniejszych i większych rozterek. Ale 
o nich kiedy indziej, teraz teatr 
świętuje swoje trzydziestolecie i ..• 

KUCHARSKI: - Po dwóch latach 
Teatr im. Norwida mocno zaznaczył 
swoją obecność na mapie teatralnej 
Polski. Czy to wystarczy za wszyst• 
kie komplementy i iyczeniał 

OBIDNIAK: - Przed dwom1J la.ty 
nie chciał pan w to uwierzyć.„ 

KUCHARSKI: - Ja z przekory je
stem sceptykiem, poza tym chcia• 
Iem mieć ciekawszą pointę •• 


