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OSKAR WILDE 

O KOBIECIE, MĘŻ YŹNIE, MIŁOSCI I KILKU 
INNYCH SPRAW H 

Dzielenie ludzi na dobryc h i fiych - to czysty abs u rd. Lu
dzie ą albo m ili , albo n udr-, 

* 
Kiedy mężczyzna przestaje kobiecie mówić r zeczy przy 
jemne - prz.est je zazwycz.a.i o nie j myśl eć. 

* 
Mężczyzna , który prawi morały jest zwyk le hi·pok rytą, na
tomiast moral izują ca kobieta jest zwyk le brzydulą . 

* 
Nic tak nie szpeci kobiety jak sza ta ka znodziei. I muszę 
s twie rd z.ić z przyjemnością, że kob iety wiedzą o tym do
skonale. 

* 
Jak te małżeństwa rujnują mężczyzn! To prawie t ak samo 
d emo ralizu j ą ca insty tucja jak pa pierosy, tylko, że dużo 

droższa. 



Nie ma to jak miłość z kobietą zamężną. Ale żonaci męż

czyżni nie mają o tym pojęcia. 

* Kobiety szaleją za nami kiedy jesteśmy zepsuci do szpi
ku kości - a puszcza ją nas kantem jako nieatrakcyjnie 
cnotliwych. 

* 
Świat jest przeludniony uczciwymi kobietami. 

* Znam tylko dwa rodzaje tragedii na tym bożym świe ·i . 
Jeden - k iedy człowiek n ie może osiągnąć przedmiotu 
swoich pożądań - drugi gdy go osiąga. 

Cynik to k toś k to zna cen-;.~ystkiego, a nie ma poję-
cia o wartości. / "L.. 

* P rawdziwą pociechę znajduje się dzisiaj w zabawie - nie 
w pok ucie. 

* Jeśli kobieta ma zamiar rzeczywiście żałować za swoje 
grzechy - musi się przede wszystkim postarać o złą 

krawco1....-ą. Inaczej nikt nie uwierzy. 

* Ideologia - to b~r o niebezpieczna rzecz. Pewniejsza jest 
rzeczy wistość. Wpr wdzie często nas rani lecz mimo wszy
stko jest pewniejs a . 

* Kobiety brzydk ie są zawsze szalenie zazdrosne o swoich 
mężów, kobiety piękne nigdy.„ pochłania je zazdrość o cu
dzych mężów. 

* Dwadzieścia lat romansu czyn i z kobiety ru inę , ale po 
dwudziestu latach małżeńs twa kobie ta wygląda jak gmach 
publiczny. 

Nie można nigdy zauf 'li: kobiecie , k tó ra zd radza swó j praw
dziwy wiek. Kobieta, która zdradziła t ką tajemn i cę wy
paple wszystk ie inne sekrety. 

* Mężczyzna, który uporczywie trwa w stafl ie bezżennym 

robi z siebie wieczną pokusę. 

* W dzisiejszycrlsach można przeży wszystko z wy j ąt
kiem własnej ś ierci i przetrzymać wszystko z wy j ą tkiem 

dobrej reputa i. 

* 
Mąż jest czymś w rodzaj u niepożądanego weksla. Styka
n ie się z nim to męka. 

* Mężczyźni idąc za podszeptem niemąd rej próżności chcą 

być pi"w"ą milo<oią kobio~ 

1 

Kob iety mają w tych sprawach subtelniejsze wyczucie, 
zawsze pragn· być ostatnią milo śc ią mężczyzny . 

* 
Tragedią kobie ty jest to, że z wiekiem sta ·e się podobna 
do swej matki. 

* 
Kobieta jest uosob ieniem t:·iumiu ciała '1'1ad duchem„. męż
czyzna zaś reprezentuje zwycięstwo ducha nad moralno

ści ą. 

* 
Spotykamy tylko dw rodza je kob iet: brzydkie 
wane. 

malo-



Mężczyźni w tępuj ą w związki małżeńskie ze z.nużenia , 

a kobiety z ciekawośc i. Rezultatem jest obopólne rozcza-
rowanie. 

* Kto jest kochany ten bied ny być nie może. 

Uwielbiam gaJnie o 
mogę coś powrd'l.i.eć. 

* niczym. To jedyn a rzecz, o której 

* Dobre rad~ podaję dalej. To jedyny użytek jaki z nich 
można zro1ć . 

* Zakochać się w samym sobie to początek romansu , który 
trwa cale życie. 

* Wzmożona wrażliwość m ralna u kobiet robi z małżeń

stwa beznad z.i ejną i jednostajną instytucję. 

* P ierwszym obowiązkiem kobiety jest być posłuszną swo
jej krawcowej. Co je t dr ugim obowiązkiem tego nikt 
jeszcze nte odkrył. 

* Jedyna tragedia w życiu kobiety ... przeszłością jest zawsze 
kochanek, przyszłośc i ą zawsze mąż. 

* Ubóstwiam kiedy miesza si z błotem moich krewnych. 
Tylko dzięki temu mogę ich ·ako tako znosić. 

Nie jest egoizmem ze stro ny czerwonej róży, że chce być 
czerwoną różą. Byłoby nat iast straszliwym egoizmem, 
gdyby chciała , aby wszystki inne kwiaty w ogrodzie by
ły czerwonymi różami. _l 

BOGDAN BĄK 

TAKA SOBIE „BANBURY JKA" 

W malej Encyklo edii Powszechnej PWN ( a rszawa, 
1959). na stron icy 1055, sz.palta 1, wiersz 1-8 od dołu, pud 
hasłem WILDE, przecz.ytać można: „Osca r (1 8:14-1900), poe ta, 
dramaturg i powieściopisarz ang.; Irlandczyk, p!·zed
stawiciel dekadenckich kierun ków w sz.tuce końca XX w., 
ekscentryczny mis rz. paradoksu słownego; Wachlarz lady 
Wi ndermerc, Ballada z. więzienia Reading, Portret Doda
n a Grey'a, De profundis, Snlome". 

Poz.a jedny m błędem rzeczowym - nie sposób nazw ć 
kogoś kto umarł w roku 1900 twórcą z końca XX wieku 
(sporny jes t natomiast rok urodzenia - J uliusz. Żuławski 
we wstępie do wyboru prozy Wilde'a t parę innych żró
deł podaje datę 1856, za „Dziej~rni Drnmatu" Allardycc 
Nicolla przj jmujemJ jednak r·)k 1854), przytoczona nota, 
nawet biorąc poprawkę na jej ogólnikowy, encyklopedycz
ny cha rakte r niew'.cle mówi c pisa stwic Wilde'a. 

* Był więc rówieśnikiem - · w pierwszej hwili aż 
trudno w to uwierzyć - wielkiego George Berna rda Shaw 
i jego rodakiem. Spadkob iercą t radycji komcdi pisarstwa 
irlandzkiego XVII i XVIII wieku - Goldsm itha i Sheri
dana. Yeatsa i Synge'a. Nieprzypadkowo jednak padło tu 



nazwisko Shaw. Przy całej odmienności postaw twórczych 
obu pisarzy, łączy ich wiele - przede 1.1szystkim typ h u
moru , cha rakter dowcipu. Różn ice wynikaja chyba z od
miennych d oświadczeń życiowych . te zaś sa określone 

przez; środowiska , z k tórych wywodzą się twórcy. Jeśl i 

więc Shaw, syn średniozamożnej rodziny mieszczańskiej 

z trudem musiał przeb ijać się przez życie, Wilde skoligaco
ny z na jznakomitszymi rod ami angielskimi , wychowanek 
ekskluzywnych uczelni wyższych , ulub ie niec sa lonów lon
dyt1 k ich, już w atmosferze domowe · zna j dował pożywkę 

dla s vych literack ich ambicji. Czyż w tej sytuac ji maż.na 

się d ziwić , że dramatopisarski debiut GBS to ostry w swej 
demaska torskiej pasji „Szczygli za ułek" (1 892) , że w dwa 
la ta później powstaje „P rof sja pani Warren•·, a rok na
stępny przynosi „Candidę"... Wilde w tym czasie pisze. 
„Salome", „Księżnę P a dwy", „Tragedię Floren~ką".„ I aby 
j u ż pa ralele doprowad zić do końca. W chwili gdy proces 
i wyrok przerwały d rama to pisarską twórczoś(: WiL::le'a , 
Shaw był autorem zaledwie 6 utworów sceni znych , z k tó
rych 5 („Szczygli zaułek" , „P rofesja pani Warren", „żoł
n ierz i bohater" , „Candida' ', „Mą ;: przeznacze.1lia 1 ·.1 r.>rze
t rwa ło w repertua rze do naszych czasów. Pozos tałe utwo
ry, które utrwaliły sł awę „Wielkiego Kpiarza " powstały w 
wiele lat po śmierci Wilde'a. P rzytoczmy dla przykładu -
,.J\ ajor Barbara '" (1905) , „Androkles i lew· (Hl! :?. :, ,Pigrr.a
lion" (1913) , „święta J oanna" (1923) , „Wielki kram" (1929), 
„Genewa" (1938). Bez zbytnich spekulacji można więc za
ł ożyć , ż e gdyby nie przedwczesna śmierć Wilde 'a, gdyby 
n ic anatema j aką rzu ciła na ni go lond ńska societa, o
trzymali by śmy niejedno jeszcze dzieło o nieprzeciętn ej ran
dze. 
Był pisa rze m o renesansowej niemal wszechstronnośc i. 

Subtelny poeta i znakomity eseista o znakomitym wyczu
ciu i n ieprzeciętnej erudyc ji. Znakomity proza ik, twórca 
przeko rn ie antydogmatycznych , n iejako rewizjonistycmych 
w stosun k u do oficjalnych za ło7eń chrystianizmu przy po
wieś i. Komediopisarz - bez przesi:d - demaskujący 

pruderię a rystokracj i... 
Jedna jeszcze sprawa wymaga najk rótszego choćby ko

menta rz.a. W pr zy t.oczonej na wstępie O!)inii Małej Enc -
klopedii Powszechnej zastanawia określen ie „prze dstawiciel 
dek adenckich kie runków " ... Okre ś lenie chyba zbyt jedno
znaczne. To prawda, b ł wy znawcą hasłc; „sztuka dla sztu-

I 
\ 

ki". Z cyklem prelekcji na powyższy temat zjeździł Stany 
Zjednoczone, od Nowego Yorku po s tany „dzik .ego zacho
du", k tóre w tych latach nie groziły już wprawdzie utra
tą sk alpu, ale też nie były jeszcze zupełnie spokojne. Jed
nocześnie jednak ten ekstrawagancko ubierający s ię wy
znawca „czystej sztuki" w rozprawce-esseju „Dusza czło

w ieka w Socjaliżmie" wyznaje: „A tymczasem Sztuka nie 
powinn a nigdy s tarać się o to, aby by(: dostępną. To pu -
bliczność powinna starać się o swoje artystyczne wyksztal 
cenie. W tym cała różnica". I jeszcze jed:io wyzna nie te
go kapłana „sztuki dla sztuki", wymanie niezwykle cha
rakterystyczne - „Wartością sztuk i nie jest piękno, lecz 
prawość". I aby już wszystko było zupełnie jasne - od 
teoretycznych założeń es tetycznych odchodzi Wilde także 

w swej praktyce twórczej. Prze.de wszystkim w komediach. 

Bo właśnie komedie są tą częścią spuścizny artystycznej 
autora „Portretu Doriana Greya", k tóra ostała się - i za
pewne ostanie - najdłużej . Sprecyzu jemy - idzie o czte
ry sztuki : „Wachlarz lady Windermere", „Kobieta bez zna
cze'llia", „Mąż doskon3ły " , „Brat marnot~awny ". Miejscem 
akcji są we wszystkich wypadkach zczyty londyńskiego 

h igh life 'u. Znał je pisarz znakomicie i świetnie parodio
wał. Choć na dobrą sprawę trudno nawet powiedzieć czy 
jest to k arykatura czy te ż po prostu re alistyczny portret. 
Swoisty wallenrodyzm Wilde'a jest więc pierwszą c e..:hą 

charakterystyczną jego komediopisarskiej twórczośc ·. 
Odsłan iał s prawy, o których - w myśl towarzyskich ka

no nów - się wie, ale o których przecież mówić n ie wypa
da. Choćby ten obsesyjnie powracający temat - uwiedzio
nej i porzuconej („Kobieta bez znac=ia", a także choć 

w Innym nieco wymia r ze „Wachlarz lady Windermere"). 
Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że poszkodowane 
wywodzą się także ze sfery, ktoś niższego stanu nie byłby 
w.spółczucia go.dny„. Mimo wszystko jednak posiada posmak 
skandalu. 

A oto bohater „Męża doskonałego", ów w yabstrahowa ny 
niemal, idealny angielski gentelmen, świetnie zapow.iada
jący się dyplomata... A przecież u podstaw jego kariery 
polityC"Znej legło wcale nie male świI'lstwo . Dla tego mniej 
poważne przestępstwo legło u podstaw wątku fab ularnego 
w jednym z na jciekawszych i naj bartdziej popularnych 
dramatów Ibsena („Nora"), u Wilde'a wszystko kończy się 

komedi owym happy endem. 



C łt to brązobu rs two j uż dziś ,osmak nieco historycz-
ny. Ma jednak rację Tadeusz Boy-Żeleń ki.. . „aby dobrze 
zrozumieć i smakować Wilde'a, t rzeba kon"ecz.nie wejść 

w duszę jego słuchaczy. P roces n ie jest zbyt łatwy " i da
lej: „Bawimy s ię sami, i bawimy się zwłaszcza , wyobraża 

jąc sobie, p rzez. transpozycję in telektualną , jak ba rdzo m u
siał go rszyć, bawić i elek t ry zować uroczystą poprawność 

londyńskiego towa rzystwa, k tór ego Wilde był bożyszczem" ... 
Tak ... Publicznego prania brudów po sławetnej aferze pa 
na m inistra P rofumo nikt jeszcze, nawet w na j śmielszy ch 

rojeniach. przewidywać nie był w tanie. Shock ingiem by
ły znacz.nie mn iej jednoznaczne sytuacje. 

N ie w demaskatorskich akcentach sztuk Wilde'a tkw i 
jednak ich p rawdziwa wartość . Raz jeszcze w ypadnie od
wołać się do op inii Boya, k tóry stwierdza, że p ra w;dziwym 
bohaterem komedii au tora „Salome" jest para dok ... Wy
brane dość p rzypadkowo próbki paradoksów W ilde'a dru
kujemy na innym m iejscu. T u wypadn ie tylko pcdkreś lić , 

że te często cynicz.ne, ale zawsze wy rafinowane uwag i w y
głasza ją wsz.y:;cy bohaterowie jego . z. tuk, bez względu na 
wiek, „pochodzenie społeczne " ', „zawód wyk onywany" i tym 
podobne ankietowe przypadłości. Częs to stwarza to do
datko we zabawne sy tuac je. Czyż bo'.viem nie da je doda tk o
wego efek tu k omicznego włoże n ie tak ich na przykład słów: 

„Właściwą domeną mężczyzn . podług mnie jest dom. A 
k iedy mężczyzna zaczyna zaniedbywać obowiązki domowe, 
sta je się bardz.-0 zniew ieścialy , inie uważasz? To m i si ę n ie 
podoba. Bo tacy mężczyźn i są bardzo atrakcyjni ", w usta 
naiwniutkie j, f indesieclowej nastolatki aingielsklej ... 

* 
Dziś wszystkie problemiki czy wręcz pseudoproblemiki 

nic a nic nas JUZ nie obcho zą. Nie potrafim y się wzruszać 

losam i porzuconej lady, ani też oburzać na iorda uwod zi
ciela. I dlatego chyba najba rd ~ iej żywa, bo pozbawiona 
wszystkich melodramatyczn)' ch akcen tów. jest ta właśn ie 

sztuka. 
„Brat marnotrawny" jest bez.pretensjonalną history j ką 

o dwu w isusach, ,.podrywaczach" - · używaj ą c dzisiejsze j 
f razeologii, k tórzy po liczny ch perype t iach znajdują swe 
poskrom icielki , przy czym w jednym w ypadku jest to wręcz 

„miłość od pierwszego wejrzenia" . Nawet obsesyjne „dziec-

k o bez rodziców " w tym wypadku potraktowane zostało 

w in nych zu pełnie kategoriach, farsowo nie melodramatycz
nie„. 

J est jednak „Brat marnotrawny" w.ielkim wykładem na 
temat ideologii „banburyzmu"„. Sens tych słów wyjaśni 

najlepiej sam tekst komedii„. „Banburyzmu" jako formy 
samoobrony pri.ed zbyt leniwie płynącym życiem, i zbyt 
zastałym k anonom dobrego tonu i pruderii... Nie łudźmy 
się„. Kurtyna zapada w momencie gdy nawróceni grzeszni
cy uśmiercają Ernesta i Banburego.„ Nie na długo jed
nak„. Tych dw u wskrze_ić się już nie da. Przyjdzi<:! zna
leźć inne p rdeksty ... Bo na dłuższą metę życie z tym i 
troszkę p rzelukrowanymi pannicami może się okazać brud 
ne ..• 

Jest także sztuka pamfletem na metody wychowawcze. 
Przecież na fantazję gąskowatej Cecylki oddziaływuje nie 
w'Zhr pozytywny, solid ny w ujaszek J ack, ale jego zdepra
wowan y brat Ernest , z którym nawet w ma rzeniach zdą

żyła się zarę czyć. Gąsiątko 'nasze jest najdosłowniej zafa 
scynowa ne osobowością biednego, złą drogą kroczącego Er
nesta. I zapewne poszło by z nim do łóżka już w pięć mi
n ut po pierwszym spotk aniu, gdyby n aturalnie o takich 
sprawa ch w szanującej s i ę · komedii a ngielskiej z fin de 
sieclu pisać wyparlało. 

Wszystk ie wskazane t u problemy należy traktować z przy _ 
mrużen iem oka. Najważniejszy jest śmiech, owe goniące 

się w Iście rekordowym tempie bon motsy. Nie darmo mó
wiono n a Wllde'a - „Lord Paradoks" ..• $ miech - to wła
śnie żywe powstanie w dorobku twórczym autora „Męta 
doskonałego" dla kilku jeszcze co najmniej pokoleń. 



O DRAMAT PISARST IE OSKARA WI DE' A 

JULIUSZ BAB 

Dołą czyli się też in ni z pocztu owych now ych poetów, 
którym nie mógł s ię podobać sceniczny artyzm Brahma. 
Angielsko-irlandzki esteta Oscar Wilde więził uwagę wi
dzów s ilną i w wyrafinowanej fo rmie podaną zmrłowo

ścią swej „Salome". Był to krótki utwór n ib y pyszn ie sty 
lizowana t kan ina zdobna cennymi, lecz za raz.em zimnymi 
d rogimi kamien iami. Gertrud Eysoldt tanecznie odm ierza
nymi słowami i gestami kongenialnie oddała ten chłodny 
obraz niepohamowane j zmysłowości , tę przerafinowaną 
księżniczk ę spragn ioną głowy ukocha- ego barbarzyńcy. Cen 
zu ra zakazała początkowo publicznego wystawiania biblij nej 
sztuki o „Salome" ... 

(„ T eatr Współczesny " PIW. 1959) 

ALLARDYCE NICOLL 

Miejsce Wilde 'a w literaturze dramatycznej jest pod każ
d m względem niezwykle. Jako poeta głoszą cy hasło „sztu
ka dla sztuki" mógł on igr ~ ć płomien iem romantyzmu 
w „Księżnej Padwy" (1891) i próbować swych sił w deka-

deneko sugestywnym drama cie „Salome" (1893). Jedno
cześnie zdobył sobie sławę jako dramaturg umiejący z nie 
zawodną pewnością operować ciętym dowcipem i najbar
dziej fantastycznymi pomysłami. 

W „Wachlarzu lady Windermere" wyrafnie pokazał ja
kie są jego cele. Zarówno tu jak i w bezpośrednio potem 
napisanych sztukach pozorn ie sięga on do dominującej te
matyki ówczesnego dramatu realistycznego ( ... ) Zajmując 

się tymi tematami Wilde jednak najwidoczniej nie wkłada 
w nie całej dus zy. Nie pode jmuje żadnej poważniejszej pró
by nadążania za nową dramaturgią rewolucy jnych intelek
tualistów. ( ... ) Interesu je go przede wszystkim dowcip, któ
ry ostrzy, określając sceny z życia angielskiego high life 'u, 
i jeżeli dziś te sztuki utrzymują się jeszcze w pamięci , to 
nie z. uwagi na ich kotu rnowe problemy, tylko ze względu 
na błyskotliwość i ciętość dialogów i misternie rzeźbione 

zdania. 
„Brat marnotrawny" to sztuka wolna od wszelkiej pre

tensji. Jej zupełnie farsowa intryga daje autorowi zabawne 
oka z.je do rozw eselenia widowni coraz to nowymi ża rtam i . 

T u Wilde z.nalazł wreszcie środek wyrazu dla swego dowci 
pu, który raz. po raz burzy konwencje opisywanej sfery to
warzysk iej. Estetyką hołdu j ącą z.asadz.ie „sztuka dla sztu
ki " z.gorszył zadowolone z siebie szacowne audytorium . J e
go dowcipna farsa to po prostu odw rotna strona m edalu , 
którą ironicznie zawiesza na szyjach swoich współczesny ch . 

(„Dzie je Dra m a tu" PIW, t962J 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

Bawimy s ię i sarni, i bawimy się zwłaszcza wyobrażając 

sobie, przez transpoz.ycję intelektualną, jak bardzo ten „Brat 
marnotrawny" musiał gorszyć i e l ektryzować uroczystą po
prawność Ś\ ietnego l o ndyńsk iego towarzystwa, którego 
Oska r Wilde stał się bożyszczem. ( ... ) prawdziwym boha
te·rem sztuk i jest pa radoks : paradoksik raczej gdy ż sferą, 

w której buszuje są pra wdy nie tyle życiowe ile towa rzy
skie. Jest to is tny fajerwe rk isk ierelt sypiących s i ę przez 
całą sz.tukę, i to , bez w ielk iej różnicy w formie i treś ci, 



z ust lokaja czy lady, młodej panienk i czy starego k ano
nika. Mamy wrażenie, że czcigodną panią Opinię posad zono 
na fotelu, skrępowano jedwabnym! sznurami, i że wszyscy 
kolejno wbija ją w jej miękkie ciało drobne szpileC'Z.k i. Dla 
nas, którzy n ie mamy uprzedzeń, ani niestety dochodów la
dy Bracknell, wiele z tych szpileczek traci, oczywiście, swo
je ostrze: a przede wszystkim jest ich o wiele za dużo : 

w pierwszym zwłaszcza akcie ( ... ) Ale nadmiatr dowd pu jest 
t o wada, na któ rą nie każdy może sob ie pozw.olić. 

(„Flirt :r. Melpomeną" P IW, 1903) 

Na 2 i 3 str. okładki - projekty dekoracji 
Wandy Czaplanki 
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OSKAR WILDE 

BRAT MARNOTRAWNY 
(The lmportance of Being Earnest) 
Komedia w 3 a k tach 
Przekład : Cecylia Wojewoda 

O soby: 

John Worthing, sędzia pokoju 

Algernon Moncrieff 

Kanonik Chausuhle 

Merriman, kamerdyner 

Lane, lokaj 

Lady Bracknell 

Gwendolina Fairfax, jej cór ka 

Cecylia Cardew 

Miss Prism, guwernantka 

Reżyseria 

ZBIGNIEW BESSERT 

Scenografia 

W ANDA CZAPLANl\:A 

Bronisław OrlicL 

Hen ryk Dłużyński 

Stanisław Olczyk 

Eugeniusz Orłowski 

Bogusia.w Marlen 

Dagny Rose 

Wanda E l hińska 

Maria Szadkowska 

Barbara f_.ukaszewska 

PREMIERA 21 LUTEGO 1968 R. W EŁK U 

Sce n a kame raln a 

TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI 
W BIAl,YMSTOKU 

SEZON 1967168 

Dyrektor Teatru - Bron i sław Orlicz 
Zastę pca Dyrektora - Witold Różycki 
IGcrownik Lit~racki - Lech P iotrowski 


