
Ską.d 

się to bierze?· 
Z teatrem Aliny Obid.niak ' błed:zi 

się na łamach „Odry" (nr 9/88) Ta
deuu Bur&yński. Dowiadujemy •~. 
że dyrektorka Teatru im. Norwida 
w Jeleniej Górze „do§ć dobn.r wic
dziala, ku czemu zmierzać" i dlate10 
jej teatr - „w iwoim ł"dzeniu tra• 
d11c11jn11 teatr draniat11cznt1 - obra

, sta szczególną tkanką lączną, która 
oo respala z ż11ciem". Wynika atlłd 
że tradycyjny teatr drama,tycmy: 
dopóki nie obrośnie tka.'1ką łącz.nlł, 
jest n.leja.ko a pll"'l«i od tycia ode
rwan.y Ale oto kolejna rewelacja: 
„Ol>idniak ma ostrą świa:odmość ż11-
cia na przełomie epok. Tak okre§la 
( ... ) nasu czas11 wielkich nadziei, 
splątant1ch 11 globalnym kryz11sem 
ludzkości". 

Cóż, skoro Obidniak tak określa, 
coś w tym musi być, ruijwyższa 
przeto pora odpowiednio wyostrzyć 
sobie świadomość tycia na . Przełomie 
epok. Jeżeilii nie wyostrzymy, placów
ka, w której zostaliśmy zatrudnienl, 
automatycznie przestanie być tym, 
czym jest. „Teatr im. Norwida byll>t1 
z całą pewnością zupelnie innym te
atrem, gdyby nie kierowala nim Ali
na Obidniak. To oczywiste". Zgoda, 
w rzeczy samej - jaśniejsze, to od 
słońca: teatr Hanuszlkiewicza, gdyby 
nie kierował nim Hanuszkiewicz, 

byłby t•trem aupehl» innym, po
dobnie aprawa prt.edstawia się z te
atrem Swinarskiego, Dejmka, Szaj
ny, Grzegorzewskiea:o et consonea. 
Aliki pozory myl~. ~taj' dnl 
ciemnoJcl,, moc truchleje, a Tadeu.sz 
Burzyńllcl arcyr;ręc:r.n!• odwraca ko-
ta Ołonem: „Pucido!Uem ;ut Jtd· 
Mk, 2t teatr Ali-n.11 Obidn,talc wcale 
nie ;est teatrem Atin11 Obidnłak". 
Bienie lł4 to st!łd, że „Obłdnłak 1e•ł 
po pro.tu mądra". 

RoJr.JVatanla teatraln6 red. Bunyft
•kieeo wcale rozwuanlarnl n.te ą. 

Ciekawe, ak~d telł 1!11 to biene? 
(mars) 

Od (mars)-a 
do eksperta 

Filmowy ek&pert .,Słowa Po
wszechnego" red. Rafał Jabłoński 

jest najwyraźniej poc~tkuj,eym 

dziennikarzem, jeteli n!e wie, te 
noty na całym •wiecie 111nuje aię 

w gazecie literkami, co wypływa nie 
s tchórzostwa, ale po pro1tu 1 t,go, 
:te tak jest przyjęte. Nieatety, red. 
Jabłoński nie ma • tym pojęcia 

1 w myśl ---aalszego ciągu reguły 
„uderz w Śt6ł" IJdzywa alę na łamach 

1wego poczytnego organ~, apeluj;\c 
- . a jakże - o odwagę: skoroś skry
tykował eksperta po nazwisku, sam 
r6wnlet nazwiskiem się podpisz. 
W numerze lft „Słowa", ~wfera

j,c;rm ów dramatyczny apel i !:&
tytułowanym „Po co tak 
(mars)-em?" naliczyłem kilkanaście 

aygnowanych literkami wycieczek 
personalnych. Jeit to sprawa całko
wici• nor~lna · 1 r.rozumiała - ale, 
c6:t - red. Jabłoński eąta apewne 
w „Słowie" jeno płody włamero 

pióra. Wolno mu. 

Sprawa druga: ekspert ni• słyszał 
o tzw. 11ter6wkach, osobliwie w :na
zwiskach cudzo!iem!kich, zarzuca 
ml przeto nleuwame przepisywanie 
nazwi.k & j•go, eki,pe-,fta„ recenzji. 
Nad tym zarzutem przechodzę, rzecz 
jasna, - od razu do porządku dzien
nego. 

Po:u.ło, jak zapewne niektórzy 
1 Czytelników pamiętaj,, o moją 
not• pt. „Niezdecydowany", czarno 
na białym wykarującą niedor:ucz
nośt recenzji rad. Jabłońskiego s fil
mu .,.Honor Prl!:ziclf'. Nie pierwsi,& 
to zresztą recenzja tego autora, 
wprowadzająca, najdelikatniej mó
wiąc, w osłi.tpienie. Ekspert bije 
w tarabany. 

Teru do meritum: po eo 
(man)-em? Alet po to, by dać ezy-

telnikom, wśród których kryją się 

legiony przyszłych filmowych ek•
pertbw, przyblitotne ohciattby poję
cie o tym, jak nie należy pisać re
cenzji - materiały red. Jablońskfe
IJO to, mo:lm1 r~ W:l'JOII'łl!C lmnc>
niczny. Fachowiec może być 1pokoj
r1y: · tylko patrzeć a powstanie ob-
1zerny, podpisany imieniem 1 nazwi-
1!cllm ... , • -~yr~oh, ];•wiit 
c•ć ~ kt6reco upełnilł cytaty 1 ra
doaneJ tw6rczo$ci wybitne10 1kądi
n11d 'lpec,alisty pax-ow1dde10 4si•n
nlka. Ap•1uj~ tylko • łll'och• cf..-p
liwości. 

Nie ul•«• kWesł111 h red. Jabłon
ski obejrr;ał filmów llo•ć przeOll'OM
n' - n(Hvy~~i;zon~. ii 11ajwi4c!°)J 
w Polsce. I jut ~razem . tak eza-· 
rująco bnradny w daniu temu 1to-
1owne10 wyrazu - tak, t• dopraw
dy nie ipot6b obok · Podobnie kurio
z:alne10 zjawiska prr.ej•~ obojętnie. 

Co zabawniejsze, w1Zy1tkie zarzuty 
ekspert my\Va kr6tklm;o lapidarnym 
i bezwględnym:· „wolno mil". A któż 
tę ~olnojć kweationował i kwestio
nuje'!' Szcv:śt Bote, P•nie Redakto
rze! Twórz dalej, Panie Rafale, ja 
chętnie Pana pochwalę , - western, 
krymil'!ał er:y farsa - pan / 
Ukłony od -(mars)-•. / . . 


