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Krytycy sobie, publiczność sobie · 

lipr;t\1·i:1111 Za\\'ÓU . kt(1ry 1wdd:t \1 ;111y 
jest ni c11 stannej. p~·rniancntncj krytyce 
i ocenie. J. 11:1 dndat e!:. na l~ 111 co ja 
rohię. b ?dy si<; ma . Ka 7dyl Na imieni 
nach u kolóanki . gd7ie jest d 7 icsi <;ć ns(ih . 
nagle\\ trakcie n>71110\\·y o tc : 1łr 7e ok:17ll
je si<;. że na rr7yjęciu jest cl 7 i cs i~-c iu kryty
kćrn · 1e:1tralnych. I ka?dy m:1 oc; ~· \1 iście 

racy;. 
Krył~ k teatralny to C71trn ick 11bdar70-

ny la b! a ni c inn;! l\Ta?li\\ o.;c i:! . smakiem 
es ł et \ · C711 1 ·m . inlcli grnc_i:!. \\ icd1:1 n C1IP
\1· icku i n t e:1łr7c . T,, C7 IP\1ick 1• tal.im l11h 
11111_1'111 ~ ll 'C I C . I. \\" 711ia1k11 I 1 ~ · 111 . 111 :1 
rr:l\\'0 J'iSat· nirnwl \\'S7\Slk t• . J'1 1'bl rn 1 
_jednak 11 tym . c7~ 011 po\\·inirn 1q'rl?cn
towa ć t~ lkn S\1'1".i gust i m(1\1·i(· " . S\\'Ptlll 
imirniu . oy \\'Vl'owi:1d:i.jac si\· p11hli u -
11ie hra ć pt•d 11\\'ag\' jaka ś S7L'1 s;;! Ppini \·. 

.lc ~ l l:ilb r/t'Cl)'. kl t" rych mi I\ na siej 
krytyce tc:1tral11ej brakuj<.:. N:1 pr1ykl:1d 
tcgt•. 7c nic ma ona \\'la Ści11 ic 7: 1d11 q.>P 
\\'plywu na wid 7a . (Nic m1'n1 i:!L' ju7 o 11·111 . 

iż u nas na recenzji; c1ek:J się c1ascm kilka 
mies i\cy. a le : w sytuacji. gdy umiera łea tr , 
umiera też krytyka teatralna i jeże li kto
kolwiek, rnkolil'iek i kiedykolwiek napi 
s7e l' tea trze trzeba s ię cics1yć). Nic 
7apomnę mojego zdziwienia. gdy ro pre
mierze spektaklu w Oublinie - \I' którym 
grałam - ukłaclaj :1c si9 jak zwykle I\' Pol
sce do snu. spostrzegłam . 7.e moi irlandzcy 
koledzy z lego przedstawienia zamierzali 
cieka ć (i <.:7.t:kalil) dn s:11m:go rana na 
rec,n7.j;: w porannej prasie, ho od ni ej 
zaló.aly losy lej sztuki. 

Okres miniony. okres koniunkturaliz
mu zupełnie roslawił na glowie jakiekol
wiek moralne i estetyczne kryteria kryt y
c7ne. jednak 1111usil twórców do wypraco
\\'ania sobie S\\'ych \\'ła s nych. nieraz bar
dzo ostrych 1asad autooceny. I wtedy. gdy 
wie s i ę. że rola jest „polożona ''. żad e n 

kryt~· k poehlchn;) 1Tce111j:1 nit: wmĆn\'i. że 
bylo Świe tnie . rvlam OC7~' \\'iŚcic kilku kry
tyków. którym ufam . Oni 7.nai <! . choć 
\I' c1i;ści. rzemios ło aktorskie. \\'icdz:1 coś 
C' istocie re7yse rii etc . l\1ai<! wtedy s1ans~ 
hczhł\: dnic zidentyfiko\\'aĆ Io , co w spek
taklu jest zas ług:! i d ziełem ró.yscra. co 
7aŚ aktora lub ~Cl' 11t>grnf:i . łl y wa. 7c rc7y
~c r 11:1 pn-,h:1cli oytan\·ch \\'yg:1d11jl· l11d 11 -
ry. potem ~ia d ai:1c na \1·icl1n1·ni ni c potrafi 
un1 sad nić elcmcn ta rnych syt u:1cji sccnic7 -
nych. na koniec produkuje spektakl. 
11 kt (irym rcccn7cnt pięknie i płynnie ale 
jabc niekompetentnie . oro\\'iada. co 
ró~·scr „chciał ro\\'iedzieć" i jak Ś\\'ietnit: 

to niu si~· udal n. /\ktor7y C?ytaj:1c lo ma.i:! 
dużo uc it:ch ~-. l\1ożc o hccrl(lŚt' rect:n ze n
tC:'w na pn"hach niog lahy tu coś 1111ic
nić .. . \\' 1Tcc 11 z_j~1 c h ł c:1tralnvch hrakuj L' mi 
rc"\\' n ió 11·;1 r'7 la I u pPieci(n1·l'1.!0. nicschc-
111a t yc7 nc_j łnrnin n l (•gi i . po1h:1\\'i1•nl'j łt:_ i 

111 l'/ 1H• ' 11 Lj ,,-1:11111' '. k11 .ą:1 p;int•~;~ '1\' 

" pra ,1 n1 · ~ · cl1 11p1~:1clr spcl:1:1klu . l~ ccc 1vj c 

sa hard 111 do ' ichic p(ldohnt:. nicud:1nc 
_ic~ li chod7i 11 nicp1n1· icr7c lH1\\'l1t: :1n:ili1t•
\1 anic µry aktnr,l;iL'_ j. jc j JHlSIC7l'1.!l' lnvch 
clc111l'111t'1w. pt11nyslc" \\ ·. rn711·i:,z:11i . klc-,rc 
~k l;1d : 1i : 1 sic 11a 11•1\'. 

Nic luhi~· lei. 1.!dy n·cc n7c ncr Pcc111:1_1 :! 
pcdwpnit:. ni cll" niklill'i c i gd ~ · IP s 1~· 

11l;irz:1 7111icni :1.i :1 1d:1!l ic. 
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Na Z:iehodzie mó wi sic;, że kry tyk r o-

winien w sezonie wy l a nsować choć jecl1q J 

l 
g\\'ia7d t;. inaczej ma s traco n.v sezo n. C7y 
pr7ys7 h1 to do glnwy kt ó remu ś 7 nas7yeh 
rece nzent ów? 
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