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OSKAR WHDE 

O!:kar Wilde wysoko utytułowany zo

stał przez swoich współczesnych w nada

nym mu przez nich mianie: ,.Król życia" 

i „Lord P aradox". Jego niezwykle powie

dzenia i ni,espodziewane zestawienia po

jęć podawano sobie z ust do ust, a Dialo

gami o sztuce oburzano się i rozko zowa

no jednocześnie. 

„Rozkoszować się naturą! J estem zadowolony, że wyzbylem się 

tej zdolności. Powiadają, że sztuka potęguje naszą mi!ość do na

tury, że odslania nam jej tajemnice i że po dokladnym przeMuclio-

1eaniu Corota i Constable'a dost'l":::egamy w niej szc:..eyóly, których 

nie :::auważyHśmy poprzednio . 

.l\1oim ;::dani em: im więcej studiujemy sztukę, tym mniej rws :aj

muje natura. W rzeczywistości sztuk.a wskazuje nan' tylko hral: 

0kreślonego celu w naturze, dziwną jej chropowatość, okropną 

wonotonię, abs0Lt1tną polowiczno~ć i brak wyko1iczenia . Natura 

mo oczywiście dobre intencje, ale jak kiedyś powiedział At'ystote

lcs, nie jest w stanie i ch wyko1wć. Gdy patrzę na krajobra;, 1w

tychmiast dostrzegam wszystkie braki. 

Bądźmy jednak zadowoleni, że natura jest tak niedoskonała, 

0.v przeciwny m bowiem razie nie mielibyśmy sztuki . Sztuka jest 

1wszym plomiennym protestem, rycerską próbą sprowadzenia na

t11ry do właściwych je j granic. A co się tyczy tej rzekomo ni~

~kończonej różnorodności w naturze to jest ona po prostu mitem". 

Cena 1 zł 50 gr 

„Prasa", Tarczyńska 8, zam. 2189 - 5000. B-80 



skar Wilde, I r landczyk, urodził s ię w Dublinie w 1854* r o-0 ku. Całe życie i całą swoją sztukę poświęc ;.ł wcielaniu zasad 
estetyk i i m odnej ówcześn ie teori i „sz,tuki d la sztuki", p ro

pagowanej przez Ruskina i Petera . 

Wszystko, cokolw!.ek napisał, wywoływało niemałą sensację, n ie
kończące się dyskusje towarzyskie w salonach oraz publiczne n a 
łamach prasy. Jedyna jego powieść - Portret Dorian a G raya -
wydana w 1891 r. zyskała Wilde'owi wśród ludzi sztuki sławę pi
sarską, w sferach mieszczańskich zaś opinię gorszyciela, kalające
go obyczaje i moralność. Mim o to oryginalność fabu ły, błystkotli

wość paradoksów, ilnteresuj ące uj ęcie prnblematyki moralno-oby
czajowej, zdziałały, że książka ta weszła do 'l'"epertuaru literatury 
~wia towej i tłumaczona była na wiele j ęzyków. 

Duże za.interesowanie budziły -także utwory poetyckie Wilde'a. 
a jego sztuki teatra lne grywane były z ogromnym powodzeniem 
na scenach angielskich i na innych. Szczególnie trwałe sukcesy 
zyskał Wachlarz lady Windermere, Mąż idealny i Kobieta be::: ::na
czcnia. Salome, którą w roku 1892 chciała grać w swoim Palace 
T hratre Sara Bernharo, zdjęła podcza trzeciej próby cenzura, 
j ako sztukę „obrażającą religię". Cenzura ówcze~na bowiem nie 
dopuszczała na scenę tematów z Pi$ma Świętego. 

ziwne to, ale i prawdziwe, że kom::dię znaną u nas p:d ty-D tulem Birbant lub Brat rnarnotrawny (tytuł oryg' .. 1alny -
The imporatnce of being earnest), promieniejącą dowcipem, 

niefrasobliwością, skrzącą się b!y kotl;.wością sformułowań nie
zbyt poważnie traktowa'Ilej wiedzy o życiu, tę kcrm dię prezentu
jącą wielki śv,·)at arystokracj i z szelmowsko przymrużonym okiem, 
pisał Wilde w zgoła drama.tycznych okolicznościach. Działo się to 
bowiem już w cz.asie trwania napastliwych interwencji mieszczań
skiej opinii, która w iln1ię „czy tości obyczajów" sięgnęła do ko
deksu prawnc•go. W rezultacie Wilde skazany został na dwa lata 
więziEnia za wykroczenie obyczajowe. Wkrótce po odsiedzeniu 
wyroku w warunkach nieludzkiej przemocy Wilde zapadł poważ

nie na zdrowiu i zmarł w Paryżu w r . 1900. 

Mimo tragi>cznych iperypetii, k tóre w tak okrutny sposób przer
wały życie Wilde'a w w ieku lat 46, to niezbyt długie życie, pełne 

było wrażeń, gorące, ciekawe. Już atmosfera domu rodzinnego 
Wilde'a prowokowała odbijaj ąc od codzJenności niezwykłością 

zdarzeń i ludz i.. 

• Podaje się również rok 1856 jako rok urodzenia Wilde'a , nieświadomie 
powtarzając za samym Wilde'm, k tór y prowctopodobnie z próżności tub 
z przekory odej mował sobie dwa Iata . 



z anim~ zegary na w i eża ch z ąży ły wydzwonić 6 mą ,go
dzinę ranną, d rz.w i domu otwierały się z trzaskiem. 
Doktor stawał na topn!.ach podjazdu, jednym spoj-

rzeniem ro7-waż:i : pog d ę dni a i wyb ieg· ł ku m ia tu. Za
niedban y w u bran iu, z niestrzyżoną brodą, ze zwich.rzony
m i włosami pod sta rym wystrzęp ionym kapeluszem, napeł
niał swą hałaśliwą wesołością pok oje chorych, sale klinik 
i szpit.a.P., z który h J ilka sam za ł oży ł i utrzymywał . Prze
n ik liwość w iedzy, śmiałość J biegłość <ręk i o ciężkich, za w
sze n ·eco brudnych palcach, jakby nigdy n ie miał czasu ob
myć ich z uścisków nędzy, z którą ię stykał - przyn i osła 

mu ławę n!.ezrówn nego operator a. Wszys tko co cz n il, cz -
nil z pasją, niesyty pracy, n ienawidzący spokoju, Lak sam o 
porywczy w miłości , zabawie, jak i na zebraniach uczonych, 

órym odbierał równowagę zapa em, żarliwości ą, in icjaty
'· ą. Podjął \\')'dawniC'Lwo DttbHn Quart rly Journa of Scien
ce i rozpraPy m ogło.szone da.i ą mu do dzi · ty tu ł ojca .no
''-oczernej -otolog'.i. Za młodu odbył roodróż po Morzu Sród
ziem.nym i op i sał j ą w książce, któr~ miała kilka wy ań . 

Odtąd część: wego czasu po~w i ęcał litera t rze. Kochał swój 
kraj i znał go 1ak, jak nilct przed nim, przemierzył go wzdł uż 

i wszerz, zoslawiajqc o drodze młodym fermerkom fywe 
wspomnienia. Był pGwagą we wszrtkich sprawach dotyczą

cych prze.;zlości, sztuk, architektury, topografii Irian ii. Na
poleon III radził go ię w prawach staroiytno'·ci celtyc
kich, książę Wal;.i późn iejszy Edward VII, zwiedzał muzeum 
dublifukie w jego towarzystwie, od króla szwedzkiego do
stał order Gwiazdy Polarnej. 

G abine t doktora otwierał się późnym w .eczorem na są
siedni pokój, gdzie pod biustem swego wielkiego dziad
ka, Maturina, pracowała wśród książek 1 kajetów la<ly 

·wude. Była to kobieta marzycielska, ·roman.tyczna, egzalto
wana. Nazwi_ko swej rodziny, Elgee, uważała za zepsutą 
formę Aligh;.eri, i Dantego lic.zyla do swych przodków. Czy
tała po łacinie i po grecku. Ajschylosem uspakaja.la we 
wzburzone nerwy. W młodości, pod pseudonimem Speran
za pisała wiersze i rzeczy polityczne. W roku „wiosny lu
dów" rzuciła hasł do walki o wolność Irlandii. „Kraj jest 
n a..sz" - wołała w arty'kule pt: Atea iacta est. Numer czaso
pisma Nation s:kon.fiskowano, Tedaktorowt wy toczono proces. 
P odczas rot;prawy z galerii odezwał się okrzyk: „Ja jE tern 
winna"! i miss Francesca Elgee wydarla s i ę z tłumu, aby 

• z kslążkl J . Parandowskicg : Król życia . 

stanąć przed t ry bunałem. Nie domała żadnych prześ lad o

wań, a l od tąd uw żan j ą za bohaterkę i na mieście wita
n krzyk am i. Wy zedłszy za mąż, stron i ła od tych spraw, 
starała s i ę , by o nlch zap omniano, zwłaszcza dy mąż otrzy
mał ty tuł szlachecki i order św. Fabryka. ł u maczyła fran 
cuskie i niemieckie powieści o zał.ożen iach buduj;:icych, po
rządkowała ma teri ały zebrane p rzez doktora. 

16 październ ika 1854 urodziła syna, k tóremu na chrzcie 
<iano imiona: Oskar, F lingal, O'Flaherty, Wil s. Był to drugi 
syn, po s tarszym o pa rę la t Wiliamie. Lady Wilde c hciała 

mie córkę . h łopca ubierano za dziewczynę, mówiono o ni m 
Sil , dopóki nie przy zła na świat ta, która „krążyła po !do
mu jak promień złoty" i znikła tak rychło i tak nagle, jak· 
b:-; jej n '.gdy nie bylo. Oskar znów :zajął jej m i jsce na ko
lanach m '.ltki. 

Ojciec brał go ze sobą na wycieczki po Irlandii. Odwie
dzali starych znajomych doktora, nauczycieli wiejskich, któ
rzy diali zbierali f!)ieśni i podania ludowe, 0$0bEwości oby
czajów, wiadomości o zabytkach. Mówiło s ię o strachach, 
wi lkołakach, dawny h królach i boh aterach, chodziło się 

wśród grobów zarosłych trawą, po walących się lrn ciotach, 
nad rzekam i. gdzie ojciec zas:.adał z wędką na dJugie go
dz.iny. Sir Wilde pil wieczorami z przyjaciółmi po zajazdach 
i gospcd< eh, budził _yna o świcie, aby mu oka.z.ać w c ód 
s l ońca, a jeśli zdarzyła się burza, trzymał go przez pół nocy 
wśród gro 1ów j błyskawic•'-

T acy byli rodzice młodego twórcy. O nim zaś samym z okresu 
wie u doj rzałego, z okresu powodzenia i sławy tak pisze 

J . P arandowski: 

.,W'.ele rzeczy w Dorianie Gray'u wymarzonych stało się 

rzeczywistośc ią. Podobień_ wo do Henryka Wottona pogłę

b iło się macmie. Oskar wziqł po nim tytuł lorda Paradoxa, 
k lórego mu teraz nikt nie mógł zaprzeczyć. 
Był zczególnie przywiązany do tej błyskotliwej formy. 

Wydawała mu ię w zakresie myśli niepokojącym czynni
kiem rozkładu, jak wysti:pek w zakresi.e życia. Często pa
radoks był tylko łatwym odwróceniem utartych powiedzeń, 
przysłów, komunałów, lecz równie często był nagłą błyska
wicą, dsłaniającą jakąś rzadką i niezwykłą prawdę. Wilde 
był m i trzem dialektyki. W najsprzeczniejszych rzeczach 
odkryv.rał nieprzewidziane podobieństwa i potrarn znaleźć 
n ieodpar te dowody dla oczywistych n onsensów. L udzie, k tó-



r zy mu ulegali w dyskusji mieli zawsze najświetniejsze ar
gumenty w parę godzin później i t racili je znów przy na 
stępnym spotkan1u. W rozżarzonym tyglu jego byst rej inte
ligencj i paradoks rodził .się niemal spontamicznie, pozosta
\N ia j ąc n ieujawnione spostrzeżen ia i refleksje, które go po
przedziły. W j ego książkach w iele z tej świetności z.szarza
ło, jakby ktoś k lejnoty przemienił na gładk1e, lecz po polite 
kamyk i. Dowcip, który zmienia swój ton, swą barwę mniej 
·więcej z każdym pokoleniem szeleści nam między palcami 
na kształt zasuszonych kwiatków. Istn iała zr sz tą tak znacz
na różnica między tym, co mówił, a tym, co pi sał, że n iektó
r zy z jego przyjaciół po prostu nie mogli go czy tać. 

Był niezrównany w tym rodzaju r ozmowy, gdz.ie początek 
świata i wczorajsze zdarzenia kojarzą się w jedn ym uśmie

chu". 

B rat marnotrawny wielokrotnie grany był na scenach teatrów 
polskich. Cieszył .się nim: Kraków, Poznań, Lwów, Wilno, 
Grodno, Łódź i w iele mniejszych miast. W pamięci. w. zakże 

dawnych w idzów i ludzi teatru upamiętniły się szczególnie dwa 
wyistawi.enia warszawskie. W roku 1919 w Teatrze Małym Brata 
riarnotrawnego reżyserował J. Osterwa. Doskonałą obsadę stano
wili: Wł. Grabowski - John Worting, W. Biegański - Algernon 
Monc.rieff, A. Bogusiński - Pastor Chasuble, N. Siennicka - Lady 
Bracknell, M. Kamińska - Gwendolrna Fairiax, M. Brydz.ińsk.a 

- - Cecylia Cardew, J. Munclingerowa - Panna Prism. Tu, bodaj 
po raz pierwszy, J . Osterwa d.ał •pokaz nowego własnego typu re
żyserii. Aktorzy grali kameralnie, bez suflera, główny nacisk kła
dąc na wzajemne kontakty, i prowadząc ten styl gry do ideału. 

W dziesięć lat ,później Teatr Narodowy dał świetne przedstawie
nie tej kapitalnej komedii. Nieustanne brawa zbierali wówczas -
J . Osterwa jako Alge•rnon i J. Węgrzyn w roli Johna. Tym dwóm 
wyb~tnym aktorom towarzyszyła znakomita reszta zespołu: I. Sol
ska - Lady Bracknell, Halska - Gwendolena Fairfax, A. Lesz
czyńska - Cecylia Cardew, W. J.arszewska - Panna Prism, K. 
Justan - Pastor. Aktorzy osiągnęli. szczyty w lekkości prawa
dzenia dialogu i w subtelnośc i gry . 

• 
* * 


