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komik David Walliams powiedział Chrisowi Moylesowi 
w  programie Quiz Night, że podobają mu się włosy Har-
ry’ego i chciałby uprawiać z nim seks (Walliams jest hetero-
seksualistą). Wielu zdegustowanych widzów złożyło skargę 
do Ofcom. To zdecydowanie nie pasowało do wizerunku 
One Direction: chłopców będących zwykłymi nastolatka-
mi, którzy lubią dziewczyny, ale są jeszcze młodzi i niedo-
świadczeni. „Dowcip” Walliamsa sugerował coś zupełnie 
innego.

W  listopadzie odbyła się premiera debiutanckiego al-
bumu zespołu, Up All Night, który okazał się kolejnym 
artystycznym i  komercyjnym sukcesem, wspinając się na 
szczyty list przebojów w  szesnastu krajach i  zbierając wie-
le pochlebnych opinii. W  Wielkiej Brytanii wylądował na 
drugim miejscu listy najpopularniejszych płyt, stając się 
najszybciej sprzedającym się debiutanckim albumem 2011 
roku, a  w  Stanach Zjednoczonych One Direction jako 
pierwszy brytyjski zespół zdobył pierwsze miejsce swoim 
debiutanckim materiałem. „Wybrano kompozytora dużego 
kalibru, który stworzył na tę płytę kilka bardzo przyjemnych 
piosenek – napisało »The Sun«, dodając: – Jest tylko jeden 
kierunek dla One Direction: prosto na sam szczyt”.

Inni krytycy zgadzali się z tą opinią. Płyta ma „nieogra-
niczony potencjał i  jest idealnie skrojona pod swój target”, 
stwierdził Matthew Chisling dla AllMusic. Była też „god-

jak to w życiu bywa



harry styles

112

nym pochwały dodatkiem do panteonu boysbandów”, jak 
napisał Zachary Houle z  PopMatters, dodając jeszcze, że 
to „świetnie zrobiony popowy kawałek”. Zdaniem Roberta 
Copseya z Digital Spy płyta jest „kolekcją pop-rockowych 
piosenek z  zabójczymi refrenami” oraz „zgodnie z  ocze-
kiwaniami uroczym debiutem z  zaskakującym pazurem”. 
Zdaniem Sophie Goddard „nogi same zaczynają podrygi-
wać w takt tych piosenek”. I tak dalej, i tak dalej. Znalazło 
się też oczywiście kilku sceptyków, ale większość stwierdzi-
ła, że chłopcy spełnili pokładane w nich nadzieje. To samo 
w sobie jeszcze podniosło poprzeczkę oczekiwań. Podczas 
gdy wcześniej nie mieli się do czego porównywać, teraz ich 
kolejny album musiał być przynajmniej równie dobry.

Dotyczyło to również ich następnego singla, ale kiedy 
Gotta Be You ukazało się w  listopadzie 2011 roku, spełni-
ło pokładane w nim oczekiwania. Napisany przez Augusta 
Rigo i Steve’a Maka kawałek trafił na trzecie miejsce list prze-
bojów, stając się tym samym drugim przebojem One Direc-
tion i znowu zbierając wiele pozytywnych opinii krytyków; 
Robert Copsey dał mu cztery na pięć gwiazdek. Liczyła 
się również data wydania: premiera odbyła się w gorącym, 
świątecznym okresie. Mówiło się, że nowe gwiazdy zagraża-
ły tym o ustalonej już pozycji, na przykład Michaelowi Bu-
blému, The Wanted, Justinowi Bieberowi czy innym uczest-
nikom X Factor, JLS.


