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Kobieta w tea rze 
Gdybym była mężczyzną powiedziałabym, że jest to 

najbardziej urocza, pełna wdzięku i kobiecości służeb- · 
nica Melpomeny. Ponieważ jednak reprezentuję tę sa
mą płeć, więc tego nie powiem z rozlicznych powodów. 
Ale i tak mój podziw dla niej nie maleje. 

Bo czyż dla tak fillirgra.nowej, 
~ubtelnej niewiasty pwwadze. 
nie skomplikowanego mecha
!'liZ!lllu te21lral~go nie je1St o
f)Ol\\'iąrz.kiem pooaid si.ły? Po
dobne wą1l,pl irw·ości mieli po
noć przed laity O•iieowie Ka-li
<z.a„ gdy wypadło im pomać 
n.o.wo zaan,garżOfWanego w tam
tejJSzym tealt!rze dyir-elkitora. i 
k iieto1W111 irk& a!ltyliłtylcUleigo 
Alinę Obldnia.k. A prirecieri: 
br af.i'ł a tam j'Uli po sullocenc h 
na:deir ma1czin~ielh, 'Z'Warżyiwszy 
jej mło1dy wtliek i ktr6t1ki s1aż 
scen:.czny. 

- Więc jak to było na po
czą1tkiu? - pyitam moją ro•z
mćwczynię siedzą.cą vis a vis 
w fotelu jej gabi•ne1+u w jele
niogórskim teatrze. 

- Nad1Pi'-'TW ulko·ń.czylam w 
Kralkow•i€ ś.redin-ią <zkołę mu
zy•cz'!lą i w c1góle począitikowo 
my.śJałam, że ca:Łe moje życie 
wyzinaczać bęidzie muzylka. Po 
ma/tur-ze je1dna!k ,po1Szłam do 
Wy~szd Sz!k<>ły Teait.rannej, a 
po. jej u.ko,ń(!'z.eni:u wyjechałam 
do Mo.slkiwy na retży.se!I'slcie 
studia. fiilllnlOIWe. RMmarżyłam 
jeidln aik dOlkłaidn•ie swoije mori:-
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ltwo.śd ł predyspozY'C\le, w 
~elkwencji cz.ego po uk<0ń
cze'!liu całie\i edulka1crl•L wybl!'a
łann >tealbr. Dziś mogę pow.ie
d.zieć, że pooitąipiłam słuism~e. 
Rola. .lrobie1ty we WJSpółcze•smym 
teaitrze nie jest łaJtiwa, ale Zl!la
cmie wulcl1niej•s:za. jest jej po~ 
zycja. w fidmie. 'Dro.chę więc 
na.j,pielI'!W sama gl!'ałam, po.tern 
za•jęłann sJę reżyserią tea1bral
ną, WJaS.nie w Gnieź,nie przy-

' gc1towała1m mój brze:ei w Ż)"ciu 
s1peMakl. Byiła to „Iir'kucka hi
storia", z kitÓl!'ą tea1tl!' pojechał 
na. fe -tiwaJ do Kalisz.a i tam 
z1d·obył na,gradę rnJinilsitra. kuJ
t•ury i szitu'ki. Zaprol!)<»no.wano 
mi wówicza'5 objęcie kie,row
mctw.a kaUi•skie1go tea1t-ru. 

- Byiła pami wrte'dy ponoć 
ncijmłcJdszym dyl!'ekltorem tea
tru w Polsce? · 

- lis1to1tnie. Pnezabarwn.le 
wy.padła, teiż preze:nltacja mo
je•j osciby m:.e·j:-.cCJ1Wym wła
dzom, gdyri: U1brrałam się tirochę 
,ia.:- uczen1n·i•ca, miałem pan.ta
fle na. pli:1'r.{im o.bC8'sie i di.:rły 
bi2!y kolnierzylt przv .e:rana•to
wej sukience. Usłyszałam 
W·i<;•: jak sz-e1rJtano: „.Bo.że·, toż 
to zupełne dziecko'. Zasypa
no mnie zarałZ g1raideim przy
gważdżających pytań na temat 
P.nid repel!'rtu•a•rowed, ko·ncepcji 
1€atru ii!Jp. Odip01wie!da;iafa,m, że 
'eszcze nic nie wiem. Aile jed
nE•~{ zootala,m w KaJ.i•sz'lL na 
n.ełne sie·dem lait, podczas 
których tea~ wobył 37 na
izrćd a•My·s<tyocz,nych, a w tym 
ja sa1ma 11 za rerżyserię. 

- Czy obecny teatr jest dla 
DB·ni d~ "~.'~c71Ilif' <l ·l -a1k:cyjn:? 
Myślę o możHwości działan ia. 

- Od mom€111.tu. pow-ti;.nia 
w n'tm sceny ~tu1dyj.nej - mo
im z,da•ni.em - sta.ł się praw
dzi1wą pla<:ć„wC{ą aritylś.tyczną. 
S1bwarta zrćtni·ccw.·ane m.rnili
wc,~.ci diociell'al!lia do ró±inych 
w!1dzów i za•,pokadamia szeiro
kiego wachlarza potrzeb od
b'c.rców. Dart,·my poza tym d1J 
tego, by była to instytucja 
lwncentrująca wo.kół siebie 
w•3zy~1'.fk.:.ch i w zy 'tilrn, C·O wią
żę s'.ę z teaitrem. Tworzymy 
z:oitem Ws.z.E'Chnicę teaitra~mą, 
mamy bo.gaite a!!'ch!IW!Um„ pro
wadlz.iimy pói!'aldtndlC'bwo dQa ru
chu arna1toT&kiego. Dla minie o
sobiście najiwiĘfk~zą rado.ść 
stanow;L ZEIS!Pół a~to.rsk1i pira
cująicy tu. z wybOO"ll, bardizo 
o.d1m1łcJdrnny (nai 33 osolby 20 

to młod!z.i, w tym 10 debt1:t. 
tairutólw)- Oczyiwll§lcl!e nde przy
szili.by ooi. do tego t.eaitniu. gidy. 
by .wprzódy otn S<lbie m11 to 
n ie zaipra>C"01Waft. 

- Ja'kiie za1tem - pa.ni zida
niem - powill1ie111 s1pemiać wa.
ru'nikL tealtr, by mfodzii, Zi<fo1-
ni. albisołweon1c;i c'hciel!Ji. ,po uzy„ 
s1!rnn•iu dyipllomu OtP'UŁś.cić wie[
komied·slkie ośrodki i. prz.e
n.:dć się na ,p.roiwtiJn1cję? 

- iPirze1de wsz)"stfu:fan mu!sł 
się w nim dziać coś tJwórcr..e
go. Mwsi. ta:ki teaitr mi.eć pw
~ram i zaipile•cze tW'Ćlrczy·ch 
w1spół,praicov..m.iików. Staram się 
dą1?yć do teigo, żeby moje ś.r<>
dowii.••ko nie miailo Jroanipleik
su prow:incJi. Na-sz re[>€1l"tuar, 
je.k są1dzę, nie ma w s.olbi.e nic 
z .k.Oll1lipromi1Su alJ:'ltys.tycZln.ego, 
N", i możemy się pochiWIMlt 
u-danymi pirzedee l!'eaili'Uliejamd. 

- Chic.la·lam je z.cze panią 
1 e·'Jylać, czy t.ruidl!lo je1St ko~ 
biecie kierować teatrem? 

- Wyidaje mi się., że ik-0:bie
ta dył·ektoir powi1rlila duri:o wię
ceij umieć, niti:- dyTelkltoir męt!~ 
czym.a. Siwoją ~edrzą i umiie
jetno..ściami mu•·i zatem po'lro
nywa.ć tę barierę ipiki. Alle po
za wszystkim innym musi tak
że posią:ść ta~em1n.iicę k·ieirowa
n 'a lu.dźimi. i kullitru.ry W1Spółty
ria, wytlmrzystując w.rooz.oce 
predyspozyicje tz111. llrnbieicą 
>:.:1l>telność, ci.e(plo. Na ogół je
s:'e~my pracowite, odlPO.W~
c'zja,J'!le i 01boiw.iązkowe. Myślę, 
że każdy mężczyzna uz,nawnas 
pa:l'tnera, a nawet z.wierzch· 
nilka, j€ ;,ji n 'm fa1kity<:Złl·ie je
!'!.€.§my. Osiaigamy to jedlnaJk 
cz,ę·;to ko·-1Mm wynzeczefl · z 
kir au spraw osolbi t~h. A 
~·QIW•ra.caijąc d!O teaitru urwaea'm 
rn ba.rdzo i.stobne wy1~worzen:ie 
w te•1< ?lori.onym ze pole przy
,iade·I k iej wtlęzi. sell'deic2lll-06ci. 
Uda j;e się to wówiczais. gidY' nie 
l·r·zeba knmple:ksów ni wiooizy 
prlkrywać d~tafto.rską pozą. 
Nie UISiłu.ję IJli'~Y wmatwiiat o
:arz niu,, że je-.t.em klmiś. Wy
daje ml się, Iż umiem słuchać 
i W• i•dzieć lud'ZJi wo~ół siebie. 
Mam teiż pocz.uie.ie, ż,e cM mri 
się w żydu uldafo osiąigną,ć 
milmo ogr-O<llllnych p.tlOblemów 
w doJ&clu do tea·tirlli 
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