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OSCAR WILDE 

TADEU Z BOY -ŻELEŃSKl 

BRAT MARNOTRAWNY 
Przepra zam bardzo czytelnika. że nie będę, z okazJi 

. ztuki Oskara Wilde a. powtarza ł tradycyj n ·eh komu na
łów, z których o obli wą ironi<l rzeczy, utkana je t w znacz
nej czę· ci legendo . .lorda Paradoxa''. że nie wspomnę <ni 
o zielonym gożdziku w butonierce. ani me wybuchnę lite
rackim dytyramb m na cze· ć homoseksualizmu a na po
hybel , obłudzie". Nie izb~· mi brakło dobrych t:hęci; le 
po pro. tu nie bardzo \\iem. jak przyczepić te wszvstkie 
;rdobycze mojej rudyc.ii do mile j komedyjki o dwóch 
młodych urwisach i dwóch s~·mpatvc1..nych panienkach; 
która to młodzież kojarzy i ę w dwie pary, reprezentu 
1ace, 1godnie z. wymaganiami scem· angielskie.i poważni 
c-.vfrę 30 OOO Iw p~zybliżeniu) funtów szterlingów rocznego 
dochodu 

A było tak: Dwudziestodziewięcioletni John Worthinl(. 
pragnąc zachować powagę webec wej pupilki Cec Iii 
a równocześnie szumieć swobodnie w cza ie wycieczek do 
Londynu, wyroił fikcyjną postać brata swego, Ernesta, n <1 
kfórego rachunek idą wszystkie szaleń twa. Oczywiści e, 
młodociana Ce·ia, sły zą wciąż imię Ernesta wymawia
nt> w domu z pobożną zgrozą. zawraca nim sobie główki;: 
na nieznane. podczas gdy w przyjacielu Johna. Algerno
nie Moncrieff, z ki lku słów pochwyconych z u t p rzyja
c: iela rodz,i . ie, wybitne zain teresowanie osóbką tejże 
Cesi. Korzystając z przejętego sekretu, Algem on p uszcza 
się na wieś, p rzed tawia się jako Ernest, ów l ekkomyślny 
brat Johna i, w ciągu kwadransa, młodzi dochodzą do 
porozumienia. Równocześnie, i iawia się . am John, a zja
wia lę w grubej żałobie, ponieważ, zakochawszy s i ~ 
w pannie Gwendolenie, córce lady Bracknell. damy świ3-
towej w każdym calu, postanowił uśmiercić lekkomyślnego 
Ernesta i w istocie oznajmia jego zgon . Spotkanie dwóch 
mlodzieńców zjawienie panny Gwendoleny, miluchne dąsy 



obu panienek. przeszkody ze strony lady Bracknell - two
rzą wątek dalszych zawiklai'l, które ko1'lczą się szczęśliwie 
'ensacyjnvm odkryciem . 
Umyślnie ·lrn · cilem sztukę od strony nonsensu . gd,•ż na

leży on do charakterystyki lekki j komedii angiel ·kiej . 
która o wiele śmiel e.i jeszcze niż fra'1cuska. ·kacze ró\\'
nemi nogami w szczere błazer1s!wo, zawsze bardzo nie
winn . często mocno zaprawione cyrkową prz~· mie.·zk:i 
Purytanizm obyC'zajowy broni szukać zabawy w obraz~•ch 
grze zne.i miłości lub zdrady małżeńskiej : :;ląd konieczność 
zas tąp ienia ich pieprzem karkołomnym. grote;.kowvch PQ
my łów . :Niedawno wznowiona „Ciotka Karola· · może słu
żyć za kla . ycznv wzór tego rodzaju . Ale jakże magiczni" 
przeh ·arz·l się on \ rękach Wilde ·a! Ile ·wieżo· ci i wdzii'
kL· zdołał Lchnąl: dandy poeta w musową banalność dwóch 
zakochanych par: Il młodego zuchwalstwa przem ·1.::.1 
pod tymi niewinnymi por.oram i. .T ak umie, wy.zedłb .v 
;'. równie karkołomnych ·yluacji, prześlizgnąć się po n1c11 
lC'ciutlc w ekwilibrystkę myśli : ta . arna za ada. ale przC'
nie iona w sferę inleleklu. ląd rodzi si ów n icu-tając.v, 
blyskot liwy paradok „ którym Wilde w kaide.i repfa:e 
niemal, chlo:;zcze krew flegmatyc1nych i s~•tych wyspiarz.v . 

Bo, aby dobrze zrozumieć i smakować Wilde'a trzeba 
kon iecznie wej~ć w du-z<; jego :słuchaczy . Proces len .-ie 
.ieEl zbyt lalwy. dlatego, pierwszego aktu ,,;łuchamy za
:·wyczai . zływno i nieulnic. \V ngól<:' komedia ane:iel,,;k·1 
1cst dh n<" rzymś cio!-;\: obr~·m i c>gzot~·<'znym. 7. tradycji. 
rozgr_•wa si<; w najbog:-il•7:vm i najarystokratycznie.isz_vm 
:'v..-iecie angielskim; otóż, len kom fort życiowy. o którym 
111 mamv na1mnieJszego po1ccia , ci młodzi chłopcy str" -
i:Jcy s i ę do siebie samych we fraki. mający swoich „ma
Jordomusów", ni .samowici bogat ciotki. etc.. dziwnie 
:mp rtynencko i drażniąco d1:1ałają na nas. kt ·rym mło
dość spływa „górnie a chmurnie··, i dla których pojęcie 
schadzki miło nej ni odzownie łączyło sic ze :sprzedat:;-\ 
pary podJ i, lub. \\ razie poważniejsze~o uczucia. za ·ta 
wien iem roweru i zegarka. Stanowczo łatwiej nam już 
zrozumieć Murgerow ka „Cvg<inerie "' ' 

To jeden rys: drugim iest owa okrzyczana albiońsk·1 
.. obłuda' · i poprawność towarzyska: bez nich . akcja wielu 
komedii Wilde'a lub Bernarda Shawa bvlabv n iezrozumia 
la. W far ·ie francuskiej. ur\\'i- , który t"ait la f&tc, śmiało 
v·ywicsza S\1.:c'ij sztandar. a w~z~·sc\· na1i patrz;i z pnbla.::
liwą rwlością: tutaj, od najwcześniejszych lal. mlod~· 
ircnlelrnan rwie- si · v obowiazku slwor7.vć sob!C' paqW(l!l 



doskonałej powagi i czcigodności. - Stąd owe 1antastycz
ne pozory, pod którymi kryją się pospolite lampartki: 
„lekkomyślny brat·-, fikcyjny przyjaciel „Bun bury· · {tutaj 
cała teoria benberyz.mu), te. A panienki! Młodość krwi, 
niesforność myśli, kipiąca pod pokrywą najdoskonalszego 
poddania się formom światowym i rygorom mamy lub 
wychowawczyni (dopóki ta jest w pokoju), stwarzajc owe 
miłe typy mniej lub więcej niewinnej ek centryczności 
panieńskiej, nieobliczalne.i w swych wyskokach, błyska
wiczne.i w dążeniu do celu. 

I tak wszystko po kolei. Aby zrozumieć rolę . jaką graj ·1 
we wczorajsze.i sztuce owe „tart.inki' ·, któremi młodzieńcy 
wciąż zajadają się w chv.rilach wolnych od gruchania (nie 
ma, zdaje się ztuki ani powieści angielskiej bez jedzenia), 
musiałem ·ięgnąć pamięcią aż do odwiecznej lektury. Jest 
powieść angielska . dla dzieci, pt. „Ernest Elton, leniwy 
chłopiec", i nie tylko leniwy, ale bardzo łakomy. Cóż robi 
u nas w Polsce łakomy chłopiec? ściąga z kredensu cukier, 
konfitury. kupuje sobie pierniki etc. Otóż, młody dwunasto
letni Anglik, nie; Ernest Elton (nie taki znów leniwy!) , 
w towarzystwie rówie nika, wstaje w nocy, zakrada się ze 
ślepą latarką do spiżarni, wycina scyzorykiem z w1sząceqo 
tam całego wieprza potężny zraz pieczeni, i, z doskonałą 
znajomością sztuki kulinarnej, ·maży go sobie na ruszcie! 
Nie zapominał nawet o musztardzie. której słoik ukr~· ! 
poprzedniego dnia. Wer den Dicliter wiLL verstehen. muss 
in Dichters Lande gehen. 

Oto, z grubsza, parę elementów komedii angielskiej: 
u Wilde'a ciekawe jest to, i ż równocześnie. i pozostała 
cna angielską, 1, z drugiej sfrony, stanowi jej zabnwn.v 
i miły persyflaż, doprowadza ią ad nbrnrdum. Bawimy 
się zwłaszcza, wyobrażając sobie przez transpozycję inte
l ktualną, jak bardzo ten „Brat marnotrawny" musial gor
szyć , bawil· i elektryzować uroczy tą pop1·u, noś~ swi<.:t 
nego londyńskiego towarzystwa, którego O kar Wilde st::il 
się bożyszczem. Wyborna jest scen::i dwóch dziewczyn..:K, 
których pensjonarskie duszyczki oblekają formy · kończo
nych światowych dam, niby owe pięcioletnie inf antk i 
'elasqueza, prostujące się z godnością w swoich sztyw

nych materiałach i kryzach; doskonała i ta lady Brac
knell, chodzący dogmat światowego katechizmu. Ale praw
dziwym bohaterem sztuki jest paradoks; paradoksik raczej, 
gdyż sferą w której buszuje ~ą prawdy nie tylko życiowe 
!le towarzyskie. Jest to istny fajerwerk iskierek sypiący 
· ię przez calą sztukę, i to. bez wielkiej różnicy w formie 

i treści, z us t lokaja, czy lady, młodej panienki cz.v sla-
1 ego kanonika. Mamy wrażenie, iż czcigodną panią op1_ 
1iię posadzono na fotelu, skręp~w!111o jed:vab.nym.i si:nur
kami, 1 że wszyscy kolejno b1JaJą w JeJ m1ękk1e c1alk.o 
drobne szpileczki. Dla na , k tórzy nie mamy uprzedzen, 
ani. niestety, dochodów lady Bracknell, wiele z tych 
.szpileczek traci, oczywiście, woje ostrze; a przede wszyst
kim jest ich o wiele za dużo; w pierwszym zwłaszcza 
<.kcie.' dialog najeżony jest nimi tak, i7. nicbym się nic 

dziwił, gdyby jakiś neura tenik zerwa ł się nagle z fotela 
i. dobywając brauninga. wrza.mął na scenę: „J~szcz~ Jeden 
paradoks, a strzelam!' · Ale, na ~om1ar , dowcipu, .~est to 
wada, na którą k żdy nic moze sobie pozwollc; po
nieważ te1y ni grozi zbytnio zarażliwym przykładem. 
możem) ja autorowi darować . . . 

Trudno przy tym ocenić . ile soli w tych zartach . musi 
g111ąć przy oper.icji przeno. zeni.a . ich \\' obcy Język, 
prawdopodobnie dużo. nawet be7. winy tlnmi:;cza . Np . cały 
1' onflikt polegający na tym, iż każda z panienek chce 
•.\•yjśc tylko za ·złowi eka, któryby . ·1~ n":~ywal Ernest'. 
robi tu wrażenie prostej niedorzecznosc1; otoz tytuł sztul;.' 

w oryginale brzmi podobno: .,lmportance of being „Earnest 
t2.11 . dosł wnie. „ważność bycia Ernestem· -. przy czym 
earne t' · :.maczy równocześnie po angielsku - powazny, 

·~zlowiek · serio. To iż właśnie imię Ernest Łaje ię nom 
de guel'Ye skończonego hulaki, nadaje owe.i igraszce 
>łownej , ciągnącej ię prawie ca!.v akt dr ugj, smak. 
który po polsku przepada zupełnie. 

Na lic:zne Lapytania . 
,,utora, oświadczam . 
panien . 

• 
„powodowane wątpliwą reputacjq 
iż :ztuka jest najzupełniej dlu 

TADE USZ BOY-ŻELENSKI 
(Flirt ? Melpome11q. Wieclór [) 



WYBÓR PARADOKSÓW 
I MYŚLI Z „DIALOGÓW O SZTUCE" 

OSCARA WILDE'A 

Jeśli ktoś ma tak 111alo fanta?ji . :.e kłamstwo 8we po
·pterać musi dowodami . to aiechźe j 11ź lepiej odru:w 1116wt 

1uawd~. 

Jeśli prnari stoi j11:!: ta nisko, że : iy ·ia 111 usi brać swe 
postacie, to niechże przyrwjmmej 1lacia im pozór twor61.;; 
wyobra!nf , a nie chelpi się jes:cze, ::..e daje tutko kopię . 

W Falstaffie jest coś ' Hamleta, a w Ha rnlccie dużo 

z Falstaffa. Opasly rycerz ma napadu melancholii , a miody 
ksiqżę chwile rubasznego 11 umom. 

Jeśli książki jakiejś 11ie 1120~11.a c_ytać l.ilk11kr1,,t11ie, 1ia1-

leps::.y to dowód, że jed1wra:owego czuta1da 11ic by'a u:a1tn . 
Sztuka, która wu:bywa sir: środków C1rtyst11c-11yt'I ·. ty11t 

samym wy:buwa się wszystkiego . 

htotnum warunkiem wszelkiej s~t uki jest styl. 

Sztuka może się udoskonalić tylko sa11ia przez; się, u 1tie 

pod wplywem jakichkolwtek c:ynników :::eu: 11ęt rwycll 
Zycie kopiuJe sztukę . 

Schopenhauer dcil analizę pesymi::ow, charakterystycmeao 
dla mnyslowośd wspólczesnej, ale stworzyl pesy rni?m 
Hamlet. Swiat stal się smutny, ponieważ marionetka nakrę
cona przez Szekspira charou;ala kiedyś na melancholię. 

Średniowiecze takie, jakte znamy ze sztuki, jest niczym 
innym, jak tylko skończoną w sobie formą styl1L. 

Sztuka ntQdll nie wyraża ntc innego, jak tylko samq 
!ielJie. 

Zycie i natu.ra mogą czasem służyć sztuce ;ako surow11 
materiał, ale wartość artystyczrią mogą mieć dopiero wted11, 
gdy sztu.ka przetopi je na ;ęZl/k art11stycznego konwenam-u. 

Z chwilą kiedy sztuka pozbywa się wyrazu su:ej u;yobra!-
1u, poz.bywa się wszystkiego. 

Mówienie pięknych. fals:::ów jest właściwym celem sztuki. 
Publiczność jest dziwnie pobla:?liwa Wybac_a wszystko, 

z wyjqlkiem geniuszu . 

Dawniej 111icli.'my ?tc11czaj ka1umi.zowania naszych boha 
terów - obecnie tch trywializuje-my. Popularne wydania 
książek mogą być zachwycające , ale populame wydania 
wielkich ludzi są ab.~olutnie wstrr::tne . 

Każdy wielki czloiciek ma dzi.~ swych uc:niów, a bio
Qrufem. jego jest zawsze-Judasz.· 

flekroć gram Chopi11a, do:::naję wraże11ia . jakobym oplaki
wal grzechy , których 11iydy nie popelnilem i odczuwa! mękę 
tragedii których r~igdy nie przeżylem. 

Trudnu nie być niesprawiedliwum względem tego, co się 

kocha . 

Wi1kszlalcenie j est rzec;:q et1dnq, ale od czasu do czasu 
należy sobie przypomnieć, tr cokolu:iek jest prawd:::iwie 
vudnnm wied:y- tl!gu rwuc~yć si«; me podobna. 

Zycie i literaturn żuc i e i 11a;doskonats::y wyra:: życia . 

o~iadać moc nami 'f n1J.ki, a nie u;yjawić jej, znacz11 
oa• anic:ać i :u;ężać swq ii1dyw1dualność. 

Żaden poeta nie sµiei.ca dlalego, że musi, a przynaj-
111 niej - żaden wielki poeta. Wielki µoeta śpiewa poniewu± 
chce śpiewać. 

Jedyny to pożytek : nas•ych attachcs, że mooą sw11ch 
przyjaciół zaopatrywać u· dobry tytoń. 

Nie chwila stwarza czlou ieka, lecz c?lowtek su•ój wiek . 



Trzytomowa, powieść może każdy napisać. Potrzeba do 
tego tylko zupelnej nie::najomości życia i literatury. 

Gdzie nie ma stylu, wszelka miara staje się niemożliwa. 

By poznać markę i gatunek wina, nie potrzeba wypróż
niać calej beczki. Pólgodzinna lektura zupelnie powinna 
wystarczyć do osądzenia, czy ksiq:!ka posiada jakq§ wartość. 

zlowiek mający poczucie formy, pozna się na tym w ciągu 
dziesięciu. minut. Któżby brnqt przez caly ciężki tom nud11? 
Wystarczy pokos„tować, ba, i to aż nadto. 

Znac;:nie trudniej o czymś mówić, niż coś stworzyć. 

Nie masz formy czynu, formy u.czucia, klórej nie dzielili
byśmy z najniższymi zwierzętami. Jedynie mowa wywyższa 
'nas ponad nie, lu.b ponad naszych bliźnich - mowa, będąca 
matką, a nie córką m11śH. 

Ludzkość dlatego tylko znajduje iwą drogę, poniewaJ 
nigd11 nie wie, dokąd zdąża. 

Zawsze mnie bawi glupia próżność tych naszych 
ł artvstów, co to sqdzq, że pierwszym obowiązkiem 
jest paplanie o ich drugorzędnych utworach. 

pisarzv 
111t11ka 

Piękno objawia wszystko, ponieważ nie wyraża nic. 

MuZ11ka jest najdoskonalszym typem sztuki, ponieważ 

niadJJ nie może nam wyjawić ostatecznej swej tajemnicy. 
Aktor jest krytykiem dramatu . 

Nieraz się mówi, że aktor daje nam. swego Hamleta nie 
za§ Szekspirowskiego. W rzec::ywistości Hamlet Szekspira 
zgola nie istnieje. Bo jeśti Hamlet ma w sobie pewną 

skończoność dziela sztuki, to ma też caly chaos życia. Jest 
tylu Hamletów ilu melancholików .. 

Celem sztuki jest wzruszenie dla wzruszenia, a celem 
życia i. owej praktycznej organizacji życiowej, zwanej 
społeczeństwem, jest wzruszenie, z którego rodzi stę czyn. 

B11 wiedzieć coś o sobie, należ11 wiedzieć wszystko o d1'U
gicn. 

Wszelka sztuka jest niemoralna, a: wyjątkiem ow11ch 
ni.!kich form sztuki zmyslowej, lub dydaktycznej, mających 
pobudzać do dziatalności w kierunku dobra lub zla. 

Idea, która nie jest niebe;;pieczna, wcale nie godna być 
ideą. 

Ka :?da twórc;:ość artystyczna jest absolutnie subiektywna. 

Być naturalnym, znaczy rzucać się w oczy, a wszystko 
co się rzuca w oc.:.y jest nieartystyczne 

Nie masz grzechu. poza glupotą. 



DOLF NO cznęsKI 

DOLA I NIEDOLE 
„LORDA PARADOXA" 

(fragmenty) 

Oskar Wilde jest już 7. tych czasów człowiekiem za 
chodzącego słońca, typem św. Jana Chrzciciela a rebour~. 
przychodzącego już po przyjściu wS'zelkich zbawiaieli. 
Wystąpił on na to, aby wszelkie ewangelie doprowadzić 
do absurdu, a zbawicielstwa depopularyzować. Sztuka je.~o 
nosi już wszelkie znamiona inwazji życia i to nie tylko 
ż cia mu spólczesnego, ale życia przyszłych Zjednoczo
nych Stanów Europejskich. Graniczy ona z sensacjq 
7 jednej a z utopią z drugiej; emisariusze obu ty<.h 
nadgranicznych dzierżaw gospodarzą w niej czasam~ bez
karnie. Oskar Wilde jedną nogą jest je·zcze w świątyni 
Sztuki przez wielki s. a drugą nogę już postawił w tym 
XX wieku, w którym wszelka duchowość stanie w liberii 
obszarpańczej sta tystycznvch m as. monad ludzkich nis:-
czących owoce niemoralności dziewiętnastu wieków 

• • 
• 

Wilde dobrze odczuwał słabość arty. tycznych emocJi 
czerpanych z dziel sztuki - a moc przypadku i przy
rody . Dlatego tak przyrodę i prz_ypadek nienawidził. Prze
zywał je brudnymi, trywialnymi, mało ciekawymi, a w naj
V1.-yż.szej pasji nawet „magentą" tj odcieniem koloru lila 
ulubionym w sferach burżuazyjki . Wiedział on dobrze, ?:c 
przyroda zemści się na nim, obrażana i uważana w z<'
. !awieniu ze sztuką 1.a niebezpieczną i niepomvsł0wa 
<' Wanturnicę . I dlatego konstruował cale gmachy z kart, 
syllogiczne traktaty o naturze plagiującei utwory arty 
styczne, o monotonii w pomy lach prz:vrodv o powtarza-

OSCAR WILDE 

BRAT MARNOTRAWNY 

KOMEDIA W 3 AKTACH 

Przekład : Władysław Krzemiński 

Reżyseria: cenografta: 
ANDRZEJ DOBROWOLSKI MARCIN WENZEL 

1Kie~0wnik Artystyczny: 
.T AKUB ROTBA UM 

Dyrektor: 
ZDZI ŁAW GRYW ALD 

Premiera w Teat~e Polskim 15 czerwca t.<!57 r 



os B Y: 

• 
.TOHN WORTHING I - ANDRZEJ POLKOWSKI 

ALGERNO MONCRIEFF - IGOR PRZEGRODZKI 

KA ONIK CHASUBLE -- WŁADYSŁAW DEWOYNO 

MERRIMAN - MIECZYSŁAW NA WROCKI 

J ANE - KAZIMIERZ HERBA 

LADY BRACKNELL - JULIA ARNOLDT 

CWENDOLENA FAlRFAX: - JANIN ZAKRZEWSKA 

CECYLIA CARDEW - RENATA KUŁAKOWSKA 

PANNA PRJSM -- HALINA BUYNO 



Przedstawienie prowadzi : 
KAZIMIERZ HERBA 

Kontrola tekstu: 
KAZIMIERZ CHORĄŻAK 

Kierownik techniczny : 
MIROSŁAW DZIKI 

Kierownik sceny: 
LEON STACHOWIAK 

Kierownik oświetlenia sceny· 
JÓZEF MASSEK . 

Kiero\.\rnicy pracowni: 

krawieckiej mę kiej : 

krawieckiej damskie.i: 

szewskiej: 

perukarskiej.: 

stolarskie.i : 

n 1alar skie.i: 

n1odelatorski~: 

!<lu. arskie.i: 

tap,icersldej: 

Michat Stolarski 

Wanda Preckało 

Mikołaj Bratasz 

Mieczysław Wo.ie:zyński 

Michał Praisner 

'l adeasz Chądzyński 

Tadeusz Żakiewicz 

Stanisław Tapek 

Ryszarei 'I'kaczyk 

niu :-!ę jej \': efektach, o jej przemijalności, jałowości. 
Inteligencja lud1.ka u niego często równoznaczna z a-
11ialnością, z tempermnentem art ·~tvcznym jc.·1c7.e cv,·.::e1. 
zawsze zwyciężała aroganckie zakusy przyrody. I otn 
pomsta przyrody nad nim była równie nikczemna jnk 
chytra. Biednv Oskar padł ofiarq naturalnych zboczeń: 
przyroda dopominała się u niego o swoje prawa nit> 
wprost a pokątnie. pozwoliła mu wyróM: w piękny pysz.
ny kwiat ludzki. który nazywano to Bachusem. to 1\-:lo
nisem to Endymionem, pozwoliła mu uk~z.tałcić sic w świet
ny typ m~...kiej urody, w młodego hoga londyr\~kit>~o t. -
warzystwa, pozwoliła mu kochać i bvć kochanvm. po
siąść słodką, pię ną i bohaterską żonę mieć z dnią dwóch 
synków - pławić się w zdrowym ~zczęściu. A kiedv 
błyszczał nad Londynem jako anE(icl~kic clriło niebie,!·ie 
pierwszei kon telacji, kiedy mógł sobie nazwalać na im
pertynencką pychę i uprzejmą grzeczność de!<poty. wle·łv 
wraz przebtrdziła się odwiecza podła p. ia krew "' J,ó·
twach. zawiść niebian i świetny lord Parado.· d:-il się 
zwieść - przyrodzie Wilde poddał sic namiętnościom 
z tą uległością z jaką poddawał się sztuce. grzech . fal 
mu się ucieczką przed bezmyślno'ch fowarzystw:i, w grze
C'hll widzial on formę kt1ltu religii Pickna, grzech stal m 1 

!-ię etapem na drodze poznania siebie samego a co więcci 
dokumentem istnienin i życia, s:imostwierd1eniem sie. 
Trzeba tu doda<':. że miał ponad 8000 funtów szterlinaów 
rocznvch dochodó"l.V, a drusi;ic vle długów: nadto wir.le 
innvch rzeczy trzebabv tu dodać, a rnczei wnro:-t o".łm:il 1-

'\'aĆ kulis:v i dekorricje, na któr,\·ch tle odgryw::-la ~ie ie"o 
tragedia Na aktów pięć je-den przypadnie w L!lndynie. 
dn.tt~i w Parvżu, trzeci w Kairze, czwarl\• w \\'Iontecarlo, 
pintv w gotyckim zamku Balmor;il. i:zóstv w Wenecji. 
siódmv w Rzymie. ósmy w Trouville. dziewiąty w AIC!e
rze itd . Pokazuje się. ie wiecrj wytwornvch pejz ż·iw 
i estetvcznych dekoracji niż aktorów te.i tragedii. Boha
ter Oskar jest chrzestnym dzieckiem króla szwedzkiego 
Oskara a przyjacielem omal księcia Walii. 

• • 
• 

W ."wiat wchodził o~iemn'IStOIPtnim młodzieńcem hure
atem collegialnym za grekę i twórcą tomiku poezji w du
chu Keatsa pisanych, pełnych d. ·tyrambicznych wzlotów 

• 



1 zwrotów. A kiedy Wilde wstcpował na arenę, prera
faelici byli już ab,olutnymi zwycięzcami i pan;-imi placu, 
tworzyli tryumfująco i swobodnie, otoczeni szacunkiem 
I miłością inteliqencji artystyczne.i v intelir.;cncji angiel
,kiej. Brakowało i:n tylko tego leadera, któryby kanony 
ich ściśle e3tet:vcznego na świat ponląd11 ujał w pewien 
natchniony systemat. Młody poeta debiutujący tak świet
nie kongenialnymi Ke;-it..;owi poezjam· :i zdrndzający 
rzadki dnść w Anglii dialekh·cznv talent a w filozoficz
nym my: leniu obrotność zda val si bvć upragnionvm este
tvkiem - konstrukcjonist::i. I •mbardziej, że w literaturze 
Dantejskiej miał już autorytet z .nwstwa i wiedzy głcbo
kiej a w końcu w zv !ki" sw nnnfad\' wyno vindał w f0r · 
mie ab:;olutyst:vcznej C'pirrramat czno-aforystycznej. Z tych 
to czasów wykłuwania się in<i ·w'dunl:zmu Wildn pocł11-
cizą dramat renesansowv: .. K"ie·~na P:-iduv" akadC'micki 
w do. ławnym znaczcn;u, binłvm w;erszem nopt«n .ie 
skomnonowanvm dram i , Vera albo nihiliści" b;irdzo 
złowieszczy mclo z galerią obfit;-i przejaskrawych figur 

• 
• • 

Pn 1.omi pn„;r.ji rvmowan •cl wydał Wilde tom Poems 
nr z:i fl'J tvcw;i pis nych. ;-laj<1c !':ię nim jC'.ln4 z wy
h:t:iych postaci nowej szkoły cstctycznC'i u untlowanci r.a 
p nrzedniei 5=cm: rnl-~choL na em wvtworn "'O Yello-v
-Bocl-u. (an"iel kiej chimery) obok innych jeszcze 
7yja"vch i produkujacych pont;w j::ik Erlc;i Mncava. Ro
berta Browningn, lorda de Tablcy. J\farv Robinson . 

• 
• „ 

W tych 1. tach ro:::wi'ląl s:Q w młodym e~tet"ku rom:i.n
fycznv zmysł do b:ij!-i, może pod '':P vwcm Niemców 
Brentana czv G.-irnm•)\V. m /.c z naluralnc,.,.o popc u 
irl•mi:lczvkn, · nul-~iq~C'~o ;:;nvcz mi~t ·r,:iych z .!"! ltc < 
w ze\ nętr:r.nvm i; \'JC("e i zest1winjncer:o sobie fakta 
"f budownnych n'ldzmyslnwvch związkach. B· "ki te, szczere 

of fr•órczośc! \ ·1 le sn tvr C:) lnc v n'l o"'":r nclcn • -
ny i odrc:bn h.'i.tt j~~o · al:''·~::in r:d .·J·icj. cstetycz.nosci 
;r. ś v· km modrym brnct•·:a Prerafaclitó Y. 

Tu panuje czysta, surowa, przepojona ostrym . ozont:Iń 
szklanna i przezrocza atmo~fera B.w-ne-Jouc:~a i , G~bry • 
ela Roseltlcgo; ludzie z baJek maJq czystosc p~) c.h1cznn 
abstrakcji, melancholiQ anemii a pro tot~. dziec~n~~~ 
impubów. I byłyby te bajec;:h: „~~czc;sl~wy ks1ąz7 , 
„Słowik i rói.a". „Samolubny o_l~1rzym . „ \\ ytw?rna r .a.
kie ta" i następne: „Młody krol , „Urodziny 1nfan~k1 . 
.,Dziecię gwiazd", „Ryba ·. i jcg? ~usza„ or:1::~ .. o~o;·.1.~3t
kami sennymi i smętnymi dla Jak~ch dzieci krolcv.s~ich, 
finez.vjnymi cackami jeno narracyJnego talentu, kleJnO
tami · rozumu dobrego, oprawiony1 li w skończc!lle . duskcr 
nałą formę - gdyby nie ta jedna przym1cs~ ta c1e~pko
-szampańska, ta jadowicie . zlośli\ya. cz to c •111cz1~a 
w przerysowaniach autora, kt_?rY. naiw~y tekst komcnluJe 
często doświadczeniem londynskiego hbc, tyna. 

• 
• • 



Druga rzecz popularna dz.iś w Europie dzięki licznym 
snobów tłumaczeniom pt „Obraz Doriana Gra ·a" 
.The picture". ''liec nie . 1. ··t ·et") to zarazem najw"ękc; n 
rrat'a W ld:.i, r) a 1 o kl i ko letni i zaż~:łej zn:ijcim~··i 
l literatur f.- c11• ·a )0 scz lv\ ·aniu sic w Balzar'.l, 
1''la11berfa, hn U\ "l'1 H · 'I "ffi 'lMn, Bour el'..! D. r 1(' _d' \u
reviJl ·ego. de Vi h•-: • rfama i innvrh. nawet Rc1llin;11" 
Pn\1,re'i'· 1-1 nan 1 an1 it nym znma hem riak ~am aut >r 
prze. ·1dnie ·ie; wv1". 1l.::il jako O\ 'Or 7.Ukhldu i-·icc:ialnego na 
dowód. że m1 mwino;o;ć praco\\ :inia kon.c:ekwcntnie.i.c:zc'!nl 
jest w calvm te~o .c:lowri •.n~czeni11 nierównomicr:la. Ob•)k 
rozdziałów przem:vślan ·eh. tę[{ich. :·wiadom ·eh <>iebie. są 
rozet ialy nudnr.. ·I 1be mniej niż fclictoni lyc7.nc. Z cał:vrn 
pietyzm m i o obi l;i pro+ekci:i traktowane tylko dwie 
l'łówne rigur • D r ian ' lnr Wharton. którvc:h ;;urna p •
l:hkzna daiabv pootnl: autora w rezultacie: szczegól.1il! 
plastycznie WY t puje lord Whorton jako autor.vzowana 
figurn Wilda. re rezenlant h~d nizmu. paradok ujqcy bez 
''drtknienia. s.lr' L>. vcz.n~· rou; z superv•iriln rm "k uali:i:
mem. Treść niec.1. antast"cm:i ;: mot:. wami groźnie niesa
niowitvmi ze ~ arbca :mgieł ·kich dreszcze wzbudiajqcyr 1 
uno ·ind ,-z:v ie. t tvlko k:11w na ktńrci W\'czvw;i woje 
orab_ki e,let •k i Intcnt~o11s, urodzony paradoksista, ma-
17.yciel t„ kni łCY do heller1 kie.i ·wobody olimpijskiej, do 
po<?;o ncgo epikureizmu w~z;;.vtkich Mit o Gonymedzie i 
Zeusie pr zc.1jera z kart tej powie$ci o estetycznym życiu 
na tle d;!isiejszego Londynu, nadt orientalna pogań:ku 
1 sknot;.i do przepychu w życiu. r ozwiazłości w luksusi . 
s• rdanupalowych rozkoszy i neroń:k1ch nastrojów. Wlnę 
1 o ięga jednak k ra w ·Dorianie Gra. ·u. a niepoprai.vn.v. 
1 ewy1nebionv nlcz 'TI chrzekiianin Wildzie irland<:! i 
J··1tolik rol(~ ·tuj cy się w św. Franciszku-. z A ·:vżu i w Piś
r w 1 •it;') m. koryguje tekst w końcu powiesci na umo
r; lniaji1 c~· \.\~n .. zo!'tawiajnc dominu iący. w c:alyn1 dzi"le 
duch ma c·rii. bachicznoafrodyczn.•·. lezbijsko-efebi. 

Kiedy pien11 . za sztuka \'lilde sens'łcyind korncJ1a: 
,.Wachlarz. lad~· Windermcre·· Ś\l.I ·c ·ta . woj szalony :ul·
C'es na deskach St. .Tamestealru i piPrwsza nowela l. ży
cia arystokracjL Pun>din.iąca pojqc1e o obo\viązku w spo
sób jaskrawie ~kandaliczn ·: .. Snrawa lorda Artura "a 
vile" obiegała Londyn z qk d rak - O ·kar King of 
llie.„ można powiedzieć miał cały Lond, n pod stopami. 



Nie było zdawało się szczęśliwszego człowieka w promie
niu stu mil angielskich . Lord Paradox klaniał się pu
bliczności z cygarem w ustach, z zielonym legendarnym 
goździkiem w bu t.oniel'ce, a krytyka witała w nim She
ridana Wiktoriańskiej epoki; wszystkie "alony ~taly otwo
rem przed jego uroczą arogancją , a gazeciska staczały ze 
sobą polemiczne bitwy o to. czy jesL „faktem historycz
nym" to że O kar Wilde przejeżdżał pn:ez Pall Ma!! 
w stroju czasów Jerzego IV, z.e słonecznikiem w ręku. 
czy tylko ważną e tetyczną enuncjacją 

* • 
• 

Jeszcze poowdzenie jego było w samej słonecznej pełni. 
jeszcze był boski Oskar Lion of the season, Haymarket
-Theater grał jego druga nowość pod podejrzanym ty t ułem 
„Nic po kobiecie· ·. a James Theater trzecią świetną satyn; 
. Idealny małżonek "' . .. wszystko sukcesy pierwszorzędne. 
rstotnym dokumentem, że esteta i satyryk w jednej osoLi~ 
ni zabrnął tak dalece w fatalny nałóg, było jego oże-
1iienie się z miss L. Layd, w której kochał się istotnie 
i głęboko . I z.dawało się, że ożenienie t.o zasadniczo wyr
wie go z półświatka młodych urningów i seladonów. ie 
~więta i kra talentu teraz rozdmuchana na czystszy pło
mień wyratuje go z mroków restauracyjek o fatalnej re-
11omie, domów o wiecznie spuszczonych roletach, podejrza -
nych chambresgarnies, pelunek opiumowych itp . Tak byl1J 
przez lat dwa czy trzy . Wilde zdusił w zarodku amym 
l"OSnącą o nim dwuznaczną opinie. Rezygnując nieco z 
twórczości czyste.i bezkompromisowej, poetycznej, zdecydo
wał się już na stanowisko a money making scribnersa, 
dramaturga o imponującej l'encie rocznej , szlachetniej zego 
tvpu liweranta teatralnego - byle móc wieść życie na 
wielkie.i reprezentncyjne.i stopie. 

• * 
• 

Premiera nowej komedii a racze.i już farsy: „Bunbury · 
<Birbant) stała się fatalnym zaczątkiem jednego z naj
przykrzejszych choć: bardzo eh rakteryst cznych skandalów 

kapitalistycznej i erotomaniackie.1 s taruszki Europy . Marki;. 
Queensbury, ojciec lorda Alfreda wynajął do teatru ga
" iedż, która po każdym akcie gwizdała. wyła, ryczała, 
zarzucaJąc scenę jajami i śmieciem . Przerażona arystokra
cja opuszczał teatr przed końcem, star. zy syn markiza 
lord Drumlarnig oburzony tym wzywał ojca na pięści.. 
(sic) a Wilde obraził markiza publiczną kartką . adreso
waną do wspólnego im Albermale-Clubu: w następ twie 
czego obrażony znów przez markiza, wytoczył mu proce;. 
.., obrazę honoru. Proces ten Wilde tytularn !e wygrał. ale 
konsekwencją jego był drugi proces, kóry w toc.Gyła ir
landczykowi skwapliwie angielska prokmatura państw<.. . 
T Nraz przebudziła sęi z kilkuletniego uśpienia, zakneblo
wana w gębie lV'i ~ Obłuda albiońska, w imieniu jej 
w tym wypadku tanęła prasa demokratyczna i rozpoczęł 
typowo iigoskie, wściekłe szczucie na hedoni tę Wilda, n.i. 
katolika Wilda, na arystokratę Wilda . Lordowie i arlowie. 
opuścili go jak szczury tonący okręt. lord Ed\ ard cofn<;ł 
siq dyskretnie, pozwalając funkcjonować: swym sądom , kt•> 
mógł ratował · ię na drug brzeg La Manche. Amer.vkański 
•1rogant Whistle r ongiś współbiesiadnik Wilda . chqc 
otrzaść się z zarzutu kumania się przyjaznego z Wildem. 
('głosi ! w ,Thruth "" artykuł piętnujący Wilda plagiatoren. 
mia ł bezczelność tępego, w~go mózgu malarskiego zare

tlamow:mia iebie jako prekur ora estetów.„ byle inter.:i~ 
z obrazami zedl . Książ.ki Wildego w księgarniach . kon 
i •skowa no u1·zędownie i p<ilono , z repertuaru teatrów wy
cofano wszystkie jego z.tuki. ·Wre zcie padł wyrok: Osk::i : 
Wilde, King of Life lond~· ń ki poszedł do więzienia na -
dwa lata. 

• • 
• 

Po więzieniu przyszły afer v " wierzycielami. upadek 
energii, zaniedbania życiowe . brak franków, wytarty re
.;ingal czy smoking i koni czność pożyczania pieni dzy ... 

Zmarl „król życia" w czwartorzędnym noteliku w podłej 
luży . Na pogrzebie szło iedem osób. z tym kilku prz.v
padkowo. Na kar8wan:c wi ial wieniec z napisem: od 
wlaściciela hotelu. 

• • 
• 



Niech spoczywa w swej pace, którą ludzie sw;:i spokojem 
wiecznym. Cieka wszy m jest zawsze Apollo. choćby w u
padku, odtri:icony od wszystkich i wzgardzony .. niż Mar
~ya rz lic hy fi tn ista, którego d la karno'ci tępoty 
tulą spoleczeńti lwa i ich oficjalne li te ralu i· •. 

Adoll' Nowac~ y 1i kl 

OSCAR WILDE 
(1 856 -1900) 

Ważniejsze utwory: ,.Poezje" (Pocms) . „Szczęś
Uwy książe i inne opowiadania" („Happy Prince 
and other Sto r ries", 1881), „Port re " Doriana 
Greya" („The Pic t u r c of DC1Tian G r u", 1890l. 
„Dom granatów" („The Hause of Pomeg ranates„ , 
1891). „Naczelne zasady", - zbiór dialogów 
o sztuce („ Intentions", 1891), „Wachla rz la y 
Win dermere" („Lady Windermerc's Fan" , 1892>. 
„Kobieta bez znaczenia" („ W oman of No I mpor
t ance" . 1895), „Mąż doskonały" (Al~ I deal Hus
band", 1895) , „Bunbury" , komedia grywana 
w Polsce p.l. ,.Brat marnotrawny" 1895. „Ballada 
z więzienia Readding" („The Ballad oj Reading 

Gaol" . 18981. 



NAJBLl2:SZE PREM IERY PTD 
WE WROCŁAW U 

JEAN PAUL SARTRE 

11LADACZNICA 
Z ZASADAMI'' 

11PRZY DRZWIACH 
ZAMKNIĘTYCH" 

WILLIAM SZEKSPIR 

HAMLET 

Kasa biletowa Teatru Polskiego czynna 
codziennie w ~odz . 10- 13 i 16-lll 

Ka~et biletow<i l'eatru Kameralnego czynna 
codzienni \ god.-: . 10-13 i 16-19 

Bilety ulgowe (zbiorowe) w Biurze Organizacji 
R:vnek :rn oraz P .T .T .K. ul. S'>vidnicka 31 

Przedsprzedaż biletów \\ P.B P .,Orb i ··· 
Widowni :Teatr Polski - ul. G . Zapolskie.i :l) 

w godz. 8---15 tel. 87-89 

lelefom„ 

Teatr Pol ki 

'Teatr Kameralny 

R6-53 
86-54 
86-55 
72-44 



SPIS TRESCI 
str. 

TADEUSZ BOY-ŻELENSKI: BRAT MAR OTRAWNY 3 
WYBÓR PARADOKSÓW 
l MY$LI Z „DIALOGÓW 
O SZTUCE" OSCARA 
WILDE'A . . . !l 

ADOLF NOWACZY. SKI : „DOLA 1 IEDOLE LORDA 
PARADOX " 12 
WAŻNIEJSZE UTWORY 25 

SPIS ILuSTRACJI 

OSCAR WILDE . . . . . . 
.JA "INA ZAKRZEWSKA. ANDRZEJ POLKOWSKI. 

JULIA AR OJ.OT. IGOR PRZEGRODZKI i RE
NATA KUŁAKOWSK.\. zdjęcie z próby „Brata 

marnotrawnego . . . . . . 
IGOR PRZEGRODZKI I ANDRZEJ POLKOWSKI 

zdj<:cie z próby „Brata marnotrawnego" . 
HALINA BUY O i WŁ DYSLAW DEV/OYN 

zdj~cie z próby .,Brala marnotrawnego„ 

slr . 

.i 

19 

,,, „. 

Fotografię w Lekscie w.vkonal: ZDZI LAW l\IOZER 
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