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.Ian Parandowski 

O premierze „Brata Marnotrawnego' 

w r. 1895 
Z ks1qżk1 J Porandawsk1ega a Oskarze 

Wilde'zie p.1. „Król życia", drukujemy frag· 
ment o prapremierze „Brola Marnotrawnego ' 

w Londynie. 

W pierwszych dnia~h lute'1o 1895 r. lord Queensberry, 
idąc rano przez King-street, zobaczył przv drzwiach Sainl
James Theatre świeżo naklejony afisz, zapowiadający nową 
komedię Oskara Wilde'a, której premiera miała się odbyć 
za tydzień. Zaczekał na otwarcie kasy i kupił lożę I piętra 
tuż nad sceną. Wieczorem był w klubie wesoły i podnie
cony, zaprosił kilku kolegów na kolację, pod koniec upił 
~ i z jego słów zrozumiano, że zamierza wywołać a wan· 
turę na przedstawieniu. Nazajutrz wiedział już o tym dy
rektor teatru, George Alexander, kazał odesłać lordowi 
pieniądze za bilet i zawiadomił policję. Na ~odzinę przed 
premierą u wszystkich wejść stanęli agenci. Markiza nie 
wpuszczono na widownię. Przywiózł ze sobą ogromną wią· 
zankę marchwi i brukwi, którą miał obja 'nić osobnym prze· 
mówieniem z loży. Awanturował ~ię po przedsionkach, do· 
bijał się do drzwi, odgrażał się, wreszcie odszedł, skł:idając 
swój bukiet w kancelarii teatru z żądaniem, by ~o wręczo
n autorowi, gdy ie ukuże na scenie. 
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Niemiłosierna zamieć śnieżna nie zdołała odstraszyć 
tłumów, które zjechały w karetach. wiktoriach i zwykłych 
dorożkach. Wiele pięknych pań miało wiązanki lilii, lilie 
ozdabiały również butoniery młodzieńców, zwracających 
uwagę laskami z hebanu o główce z kości słoniowej i bia
łymi rękawiczkami z czarnym ściegiem. 

Trzy akty „The Imporłance of being Earnest" zakoń
czyły się niebywałą owacją. Publiczność wstała z miejsc 
i biła oklaski bez końca. Po przedstawieniu na Pall Mall 
spotykały się tłumy wracających z Saint - James Theatre 
z tymi, którzy wychodzili z Haymarket, gdzie od początku 
stycznia. szedł bez przerwy „Mąż idealny". Powóz wiozący 
Oskara nie mógł się przecisnąć wśród tego entuzjastycznego 
zgiełku 

Dzienniki po dawnemu napadały na „jadowity, niemo
ralny dialog", ale czyniły to już o wiele ostrożniej a nie-
które sięgały do zupełnie innych przymietników. ' 

Jan Parandowski 

1 

Kaziminz Czachowski 

Uwagi o Wilde'zie 

Twórczość autora „Portretu Doriana Graya" należy 
do zjawisk szczególnie wyjątkowych w literaturze nie tylko 
angielskiej. Gdyby jednak urodził się np. we Francji, droli!i 
jego życia i działalności potoczyłyby się zapewne zgoła 
innym torem. Bo właśnie środowisko społeczeństwa angiel
skiego zaważyło rozstrzygająco, że ów „król życia", jak 
nazwał go Parandowski w swej piękne1 powieści biogra
ficznej o Wilde'zie, musiał przejsc. przez mękę więziennego 
upokorzenia. Z tej męki w zakże poprzez wewnętrzne 
przemiany poprzedni poszukiwacz chimery w życiu i w sztu
ce wzniósł się na szczyl człowieczeństwa W „De Profun
dis" i w „Balladzie o więzieniu w Reading" estetyczny 
pogląd na świat autora doznał nie tyle może przemiany, 
co raczej pogłębienia przez osobiście wyrobione współczu
cie z cierpieniem człowieka z dna nizin połecznych. 

Gdy poprzez „De Profundis" zastanowić się jednak 
nad przedziwnego czaru pełną powieścią o Dorianie Gray'u, 
łatwo się zauważy, że w tej na pól poetyckiej, na pół pa
radoksalnej książce mieścił się już całkowity wyraz czło
wieka i pisarza. Że poprzez we doznania, od błyskotli
wych występów światowca londyńskiego, aż po paryski 
pogrzeb niemal nędzarza, był on za wsze i tylko poetą. 
Był nim również i w swych paradoksalnych dialogach dra-
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malycznycb i w wych p lądach na l rvtvka jako artystę 
i m że przede \ . zy tkim w wych czarujących bajkach 
dla dzieci i <lla doro łych 

Cal twórczo c iłde'a, Lo najbardziej o obisla i bez-
względnie . zez r· po' iedz ze wego własnego dramatu 
życiowego, dramatu, które o \ ęzłem tragicznym był nie
dosyt poezji w rzeczy i t.o i. Po iedziano o Wilde'zie. 
źe miał odwagę chimery. I ta ·właśnie odwaga kazała mu 
walczyc: z klam twem albio11 I iej błudy obyczajowej. Cię
tośc paradoksaln go urn słu narz 1cal mu pomysł kłamstwa 
jako środka do walki z kl m t em Wy t puje to wyraźnie 
w iello teatrze, mote najdobitniej w „Bracie marnotrawnym". 

W wietnvs:h wych ,.Dialogach o ztuce" napisał 
Wilde, iż jeżeli k iążki jakie) nie można czytać wielokr'ot-
nie, to znaczy, że w o fól c1.yta1. jej nie było warto. 
Większo'ć k iążek Wilde' z eh ala t n urok, że się do 
nich z zadowoleniem powraca, że zaw ze rozkoszujemy 
się tym ie~o poetyckim poglądem na świat, przez który 
autor „Szczęśliwc!!o l·sięcia" miał i nawet poprzez „De 
Prof un<li •· nic u tracił wej wiary w chimerę i swej odwagi 
chimery. Ten subtelny esteta, natchniony poeta i głęboki
mimo wszy tko - humanista był zawsze sobą. Stąd też 

nawet w i ~o dram łach, załil:zanych zresztą do słabszych 
dzieł autora, dkry vam obccno ć n ł żonego uczucia i wy-
okiej my li kulturalnej jednak ''o wła "ciwych poecie, któ

ry był racjonali tą i racjonaliście, który był poetą. On sam 
zresztą powiedział, 7.e nie ma nic cenniejszego nad duszę 
łudzkq i nic ziem kiego dorównać jej nie jest w stanie. 

O zluce wyr ził si Wilde, że ni!!dy nie powinna się 
starac o popularnoś . Natomi sl publiczno ć powinna się 

star ć o swe arty ty zn wyr bienie .• Oto znowu jeden 
z przykładów p łecznej al tualn ci pism Wiłde'a, który 
w przytoczonym zd 111u boda1 najlepiej uderzył w sedno 
lak donio.le~o <lin nas zarfadntcnia, jakim jest upowszech
nienie ztuki 

Kazimh1rz Czacl ow J..·i 
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Od dyrekcp 

O potrzebie danej placówki teatralnej decyduje po-
leczeń two. Teatr jest tedy potrzehn , je"li ma i za, 
teatr ginie jeśli widownia i go wieci pu lk mi. 

Na z teatr stał si tef1lrcm potrzebnym Warszawie. 
Mimo. że pow tal w rodku zonu, w okresie najtrudnici-
zym do zorganizowania placó vki zdob ł z uf nie spole

cze1istwa, pozyskał win n ,!.!o ' idza. 

W okresie istnienia teatru, t.j. nic p Ina w czasie czte
rech miesi cy (od 29 stycznia do 23 maja b.r.) odwiedziło 
na z teatr: 

23.302 widzów za normalnymi wstępami 

18.252 czlonkó ' z, i zl ów Z 'rodowych (50' ulgi 

10 173 widzo\\< młodocianych (ol olo 75 ulgi) 

4.072 w1dzó , któn m udo t pniono widowi ko 
bezpłatnie (zw1 zki artyst •czn1.>, pras , 
urzędy). 

01;!"łem 55.799 widzów . 

W tym cza ie dali my 

128 przcdstawien normalnych 

17 przedstawien młodzi 7.owych 

przed t wienie bezpłatne dla ·wiała pracy 

R zem 14 pr d ta ien 



Teatr nasz chce być nadal teatrem potrzebnym stolicy, 
potrzebnym przede wszystkim społecznie. Dotychczasowy 
nasz repertuar sięgał do źródeł poezji romantycznej (Maria 
Stuart) i do współczesnego dramatu polskiego (Rozdroże 
Miłości), który - pomijając zawarty w nim problem etyczno 
religijny, może nie dla każdego przekonywujący i ważki -
należy do najlepszych osiągnięć powojennej polskiej dra
maturgii. Na okres letni wystawiamy jedną z najlepszych 
komedii świata z ukresu lekkiego repertuaru, o wykwint
nej formie literackiej. „Brat marnotrawny" (w oryginale 
„The lmportance of being Earnest" - dosłownie „Najważ
niejsze, ieby być Ernestem") 11komedia lekkomyślna", jak 
ją nazwał Oskar Wilde, będzie u schyłku tegorocznego se
zonu teatralnego bawić naszego widza lekkością pióra zna
komitego autora, mistrza dialogowanego paradoksu. 

W dalszych zamierzeniach sięgniemy do komedii ka
meralnej i dzieł współczesnych, służących rozwojowi myśli 
postępowej. 

Nasz teatr będzie Waszym teatrem, Drodzy Widzowie, 
skoro obdarzyliście go zaufaniem i zaczęliście go odwie
dzać w okresie początkowego stadium jego rozwoju. 

Teatr nasz, już w tej chwili potrzebny Warszawie, 
stanie się w nowym sezonie - po skompletowaniu zespołu 
i ukształtowaniu najwłaściwszego repertuaru kameralael,!o -
teatrem niezbędnym dla Warszawy. 

DYREKCJA. 
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