
WANDA MELCER. 

Zjaw~6ko ,.riowego kryt}lka" musi być ściśle związane ze zja
wiskiem ,.nowego widza". Sheszczając, sądzę, że to, co owym "no
wym widzem"' wzywamy, to jest jakaś pr.żej&ciowa osobistość, po
niewaŻ' dziesięcioklasowa szkoła powszechna i ogólnie wyższy, a dla 
wszystkich równy standarŁ życiowy sprawi, że wprędce ,.nowy 
widz" stanie się również ra:finowany (to znaczy mn.ej świeży w ~d
czuwaniu), a w1ęcej wykształcony i wymagający, czyli nabierze w:e
lu cech dawnego widza. Oczyw.ście ten nowy "dawny widz" będzie 
znowu zupełn!e ~nny od swojego poprzednika. ponieważ i nasza 
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wrażliwość t nasz stosunek do sztuki nie jest czymś stałyin, ·- cer 
się może najdobitniej ujawni w stosunku diO naszych klasyków, war
tości, zdawało by się, niezmiennej. :Wetmy choćby żywot teatra:lny: 
Hamleta ł przemiany, jakim ulegał, weźmy źywot ,,Wesela"! Zresz-: 
tą nasze troski repertuarowe nie są niczym wielce oryginalnym, 
miał je każdy okres przełomowy, jak o tym choćby świadczy ks:ąż-· 
ka RotD.ain Rollanda ,.Teatr Ludu". ' 

. Tu byłoby miejsce na uzasadnienie, dlaczego w oj!óle nowy_ 
widz zajmuje nas więcej, niż nowy czytelnik czy w ogóle nowy kon
sument sztukli1. Otóż sztuka teatnlna- na pewnym poziomie- ła· 
twiejrsza jest do ~i.en.ia, ma więcej elementów zabawy, dzialia 
bardziej bezpośrednio od jakiejkolwiek i10nej, a człowiek zmęczony 
ciężką pracą ~ mało wrażliwy na walory sztuki, człowiek bez żadn~~ 
Wykształcema, a bez wytkształcenia estetycznego w szczególności, 
łatwiei i chętniej da się namówić na widowisko, niż na przeczytanie 
ksiątJcł czy pójście na koncert. W książce, obrazie czy koncercie trze· 

·ba się rozsmakować, (n·ie mówię tu o powołaniu ariy.styanym, tylk<5 
o "czystym .konsumencie"*), na widowisko ostatecznie .zawsze można 
popałtzeć, jak to wiemy o sobie, kiedy patrzymy na teatr obcego 
narodu, któr~go języka nie rozumiemy. ·Właśnie wskutek tej ·swojej 
uruwersalności, że jest syntezą rozmaitych sztuk, teatr będzie miał 
-\v fcrmowaniu nowego konsumenta sztuki rolę najłatwiejszą i naj~ 
donioślejszą. 

Jeżeli więc nawet żywot "nowego widza" teatralnego obliczy~ 
my na lat kilkanaście, to w tym właśn· e przełomowym czasie kry
tyk teatralny ma bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie. Aby je 
szczegółowo naświetlić, zaczmjmy od tego, czym krytyka być nie 
powinna. Otoż nie można dostatecznie s·lnie podkreślić, że rola 
krytyka nie polega ną. stawianiu stopni autorom, na ocenie, który 
z mch pisze na piątkę, a który tylko dostatecznie, dobrze. Dlatego 
bezprzedmiotowe wydają m: się żale wielkiego odńowiciela teatru. 
kancuski*, twórcy teatru "du Vieux COlombi~r" w Paryżu, Ju~ 
liusza Copeau, który pisze: ;rCO specjalnie osłab1a -najzdolriiejszych 
z . naszych krytyków dramatycznych, to przymus beżustarinego inte
resowania' się miernqtą". Stendhal .pow · e·dział: "nie jest możliwe 
Fran.ouzowi,· który mieszka w Paryżu, pow1edzieć prawdę o pr.acy 
innego Francuża, który równie t zamieszkuje Paryż". Zręcznie to 

•1 Na ten te111at napisałam szereg artykułów w' "Głoeie· iudu". 
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sformułowane, ale czy prawdziwe? Myślę, że nie, bo zawsze w ja
k' ejś formie można powiedzieć prawdę. O "miernotę" a<:leramy się 
nieustann:e; patrząc z innego punktu w.idz~nia, człowiek mierny, to 
człowiek typowy, a człoWiek typowy, to człowiek symptomatyczny. 
Otóż człowiek symptomatyczny, jak każdy symptomatyczny objaw, 
zasługuje na nasza najgłębszą uwagę. I tu chcę powiedzieć, co prze· 
de wszystkim przychodzi mi na myśl, kiedy patrzę na tamtych re
formatorów teatru: nie czuli się oni cząstką tego ludu, o który wal
czyli. •Trudno sob·e wprost wyobrazić, jak sprawy ustrojowe wskroś 
przeżerają człowieka. A gdyby ktoś powiedział wtedy Juliuszowti 
Copeau, że myśli arystokratycznie, na peWUlo głę-boko by się obraził. 
Słowa jego wynikaj~ z podświadomego przekonania, że pew1en ga
tunek fachu łączy się z wartością moralną i że z samego faktu, że 
ktoś jest kryty:kiem teatralnyni; wyn:ka jakiś gatunek jego ·kapłań
stwa czy wieszcrostwa, co jednak dziwnym jakimś cudem nie wyni
kało dla nieJ{I) z faktu, że ktoś jest autorem sztuki. Nie rozumie 
on, że krytyk jest w swoim fachu robotnikiem, a nie wieszczem, ro
botn·kiem w pewnej dz' ed.zinie społecznego zapotrzebowania i że 

to, iż "krytykujeH, nie stawia ~ bynajnm:ej w sytuacji nadrzędnej, 
tak, jak cenzor nie jest .,lepszy" niż powieściopisarz czy dzienn' karz 
jedytni.e z tej przyczyny, że może wyciąć to, co tamten napisał. · 

Ustaliliśmy więc, że krytyk również n 'e jest ,,lepszy" od autara 
i że powinien unókać stawiania stopni i wartości.owan!:a, bo nie ma. 
do tego danych. N atom' ast krytyk pośredniczy między autorem 
a konsumentem, mówi wedle starej recepty, to wszystko, czego 
aut-or nie powiedz:ał w dziele, a więc daje teoretyczne uzasadnienie 
dzieła, które t-o \1Z81Saidnienie autora nie obowiązuje. P!'osimy go 
o podztelen1e się z nami tym, co wie i 00 jest istotą jego fachu, ae<:h 
nam powie, kim jest autor, jaki kr.erunek artystyczny reprezentuje i co 
cechuje go jako indywiduum. Natomiast, czy mu się autor "podoba" 
czy nie ·- m·:7e zostawić na boku, bo mamy wszelkie prawo uwa
zać .i jego również za "miernotę", o jakl:ej mówi Copeau. 

Cóż w'ęc należy do fachu krytyka teatralnego? Bardzo dużo 
rozmaitych umiejętności. Minęły już czasy, kiedy sztUlkę teatralną 
rozpatryw~b się jedynie z-e stanowiska literackiego; nowoczesne 
widowisko, · to zespół sztuki p ' sarza, scenografa, często muzyka, 
aktora', reżyc;er.a, techników. O wszystkie& tych rzeczach musi m eć 
krytyk pojęcie. cz.yli musi się znać na literaturze, malarstwie, me
blarstw'e, g~e aktorskiej, muzyce, reżyserii 1 problemach technicz-
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nych nowoczesnej sceny: Jeżeli. we wszy~tkich tych sprawach po
trafi oświecić widza, będ,zie to już bardzo wiele 1 taki 'krytyk spełni 
swoje zadąnie w nowoczesny!'! państw· e. 

Ale powiedzieliśmy wyżej, że widowisko ma być pomostem 
<n11ędiy nowym widzem a całą ogromną dz;edziną szt.uki, że w:dowi
skpo--to także i literart, który wyraża pewne poglądy, a ~:eło literac
kie· oCłzwierciedla pewną rzeezywistość. Czy i w tej dziedzinie kry
tyk m~i Się wvpowiadać? I czegóż to w ten s.po~ób żądamy od 
krytyka? Ząd.amy od nie·go tylko tego, czego od każdego ,:mne.go 
fachowca żądają obeene czasy: żeby był tzłowieki.em, nie tylko cia
snym spęćjalistą. Jak od każdego człowieka, który się pubEcznic 
wypowiada, żądamy od niego, żeby miał ustalone poglądy społecz
ne i polityczna, żeby um· ał jasno okteśEć swoje miejsce na świecie 
a specjalnie w tym określonym miejscu kuli zieiJlskiej, na którym 
si"ę znajduje. Krytyk przyczynia się swoją pracą do rozwiąZania 
wielu kwestyj społecznych, związanych ze· spożywaniem sztuki, wy-· 
chowuje tzłnwieka pi"zysZłOś"ci, kierUje zarówno rozwojem wrażli
wo.ści widza jak i .rozwojem- form teatralnych. 

Jak on to robi? Ano, znów dostępnymi sob:-e sposobami. 
Wprawdz!e widz, na ogół wżiąwszy, nastaWiony jest emoqoiu\lni·e,· 
ale rzeczą krytyka jest podbudować te emocje pojęcia.nii. Widz są
dzi, ·że sztuka była dobra, je.teli poruszyła go 1_11oralnie czy estetycz:. 
nie; ale wiqz jest rozmaity, wratliwość jego większa czy mn· ejsza: 
a czasem jakllegoś specjalnego typu, krytyka zaś chcemy sobie wy"" 
obrazić na pewnym, 2;uniformizowanym poziom:e, poddającego w:
dzowi pewien realny i zunifó.rmiżowany pogląd na sztukę w ogóle 
a na daną sztukę w szczególności. 

Ale na cóż to wid~owi- "zapytamy może- k:edy on chce s·ę 
tylko wzruszać, zachwycać cŻy gardz:ć; a i kr:ytyk ma może tylko 
kieto.wać: Q:r.y wzmacniać te zachwyty i wzgardy, 4odając w potrŻeb• 
nych· .miejscach "oóh .. i "ach"? 

TymczaSeut my właścle n· e wierzymy w wartość tego ,,och" 
i ;,ach" a uważamy, że wszystko można zawrzeć· w realnych sądach. 
Jeteli na przykła·d o jakimś współcz.esnyin autorze powiemy, że to 
romantyk, albo p()grobOwy przedstawiciel MłOdej Polski, to w tym 
stwiet'dz~niu ~dzie ·już zawarty i stO.Suńek ·uczuciow-y do d•nego 
żjaw~ska literackiego; bó byłoby raczej tiatural:ne, że współetesny 
autor ·ma WS!j>ókzesną' wra.tliwo&ć, a· ąięśWiadoiny passeizm kwaHi
kuje go, ja"ko przeżytek.· Jeżili ·znów krytyk \vykrzykn~e· z za<:~wy-.. ~ 
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tem "jakie to ł:tdne" zamiast powiedzieć o autorze, że to romantyk, 
to w f41.k:m wykrzykniku będz e próba zamaskowania swoich 
wstecznych poglądów. Przypuszczamy wtedy, te tylko to, co prze
brzm:ałe, wydaje się krytykowi ładne, a wszelkie nowoczesne, nie
spodziewane formy sztuki, do których nie jest przyzwyczajony, nie 
działają na jego stępiałą wrażl waść, te więc n:e nadaje się na wy
chowawcę, jakim częściowo być musi. 

Był czas, te walczono o to, czy krytyka jest gałęz:ą nat,tki czy 
sztuki, i właśnie echem tęj walki jest starośw:ecka wypowiedż, że 
krytyk musi być "kongenialny" z autorem, że winien być artystą 
krytyki i że tylko tak pojęta krytyka jest twórcżą i interesujĄcą: 
podczas kiedy wszystko inne jest przyczynkatstwem. Po'gardzano 
wtedy uczonym, który sto książek prze~ytał, żeby n:apisać sto 
pierwszą, sądzono natomiast, że wszystko da się wyprowadzić 

z pnepaśtnych głębin własnego ducha. Z przerażen em i rozczaro
waniem natykamy się na teoretyczne czy krytyczne dzieła tego ty
pu, gdzie nie tylko nie podobna się doszukać wiadomości o autorze, 
ale i dzieło ni~ jest włączone w nurt h·storii ańi życ:a, przedstawia
jąc jedynie notatn·k uc,zudowych stanów ,.krytyka". Wspan:ali 
indywidualiści :krytyki wydają nam s·ę właśnie dzisiaj miernotami, 
podczas ·kiedy uczciwy zb:eracz materiału przeżywa ŚWój renesans. 
Inna jest sprawa. że mater:.&ł, który dziś przychodzi zbierać hist()ry-: 
kowi sztuki, jest inny: takie przedttlioty, jak geogll"afia, czy 60Cjolo
gia sztuki, to nazwy, o których nie śniło się dawnemu szperaczowi. 

Streazczając: od krytyka wymagamy przede w~ystkim infor~ 
macyj, bo w rzeczowej informacji zawarte jest integralnie warto
'c:o'\y"anie. Krytyka emocjonalna służy jedynie za pokrycie braków 
wykształcenia. Natom1ast jeżeli ktoś ma geniusz poetycki i siłę kre
ślenia nowych dróg, a nie jest poetą, stoi zawsze przed nim otwo
rem essay, &tudium l terackie, poetycka impresja, które pot'Cialają 
na swobodne, nie01krępowane wypow:adanie s= ę, i bądź należą już do 
dziedziny sztuki czystej, ·bądź stanoWI:•ą rozmaite rorrny przejściowe, 
którt?. zawsze będą cieszyć i bawić nasz intellekt. 
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