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Lublin, PRL, teatr, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie,
recenzenci teatralni, Maria Bechczyc-Rudnicka

Recenzenci teatralni
Trudno tu mówić o stałych, bo tych recenzentów naszych, z Molikiem na czele, było
trzech czy czterech tylko. I zawsze [decyzja] o tym, kto pisał recenzję, [należała do]
„Gazety Wyborczej” albo „Kuriera Lubelskiego”. No i był taki miesięcznik „Kamena”,
tam też, mój ty Boże, [był] znakomity, świetny kolega, też nieżyjący, rak oczu i nie
tylko. Nigdy się nie skarżył, że jest chory.
Bechczyc-Rudnicka, chciałem o niej powiedzieć. To wspaniała pani, przychodziła na
próby generalne, przychodziła kilka razy na przedstawienie i dopiero wtedy pisała
recenzję. Nie pisała [od razu] po obejrzeniu przedstawienia. Przychodziła wcześniej
po egzemplarz. Ona prawie że umiała przedstawienie [na pamięć] i umiała się pięknie
zachować. „Panie dyrektorze, pan wybaczy, ale o tej sztuce to ja recenzji nie będę
pisała”.
Ważne, że mnie lubiła. Spotykaliśmy się tylko na premierze, rzadko z sobą
rozmawialiśmy. Ona się bardzo przyjaźniła z Romkiem Kruczkowskim. Osiemdziesiąt
parę lat miała, jak jej [odmówiono] delegacji – lubiła jeździć za granicę, zresztą znała
francuski na pewno – w jakiejś delegacji jej nie było, to pojechała do ministerstwa:
„No zobaczcie! Wy nie czytajcie, ile ja mam lat, tylko zobaczcie, jaka jestem
sprawna!”. Niesamowity temperament. No i zakochana w teatrze, zakochana w
teatrze. Jeśli jej się coś naprawdę nie podobało, to potrafiła nawet to usprawiedliwiać,
dlaczego tak grane, a nie inaczej. No i, tak jak już mówiłem, nie ze wszystkich [sztuk
pisała recenzje], rzadko jej się to zdarzało, ale jednak się zdarzało. Jeździła z nami w
teren, niesamowicie żywotna. To była szanowana pani, ona była damą dworu u cara,
tak że kawałek historii lubelskiej i nie tylko.
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