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OSCAR WILDE 

Oscar \/J1ldc (1854-1900) - po
eta, dramaturg i prozaik irlandz
ki piszący po angielsku - Zarow
no w sztuce jak i w iyciu holdo
v al kultowi estetyzmu - Mistrz 
paradoksu - Błyskotliwy roz:rnów
ca - Wielki elegant - „K10I ży
cia ", tok nazwał go w biogra
f icznej powiesci polski pisarz Jan 
Parandowski - Pod koniec życ1-. 
przebywał w więzieniu - Zmarł 
w Paryżu - Opublikował m. in. -
„Wiersze zebrane" (1892) - bai
ki dla dzieci „Szczęśliwy ksiqże 
i inne opowieści" (1888) 
„Zbrodnia lorda Artura Savile'a 
i inne opo .liodw, ia (1891) 
utwory dramaty.:zne „Wochlo,z 
Lady Windermere" ( 1892) „Ko
bieto bez znaczenia" (1893), 
„Mąż idealny" {1895), „Brat mar
notrawny" (Bądźmy poważni no 
,e110) (1895) - powieść „Portret 
Doriana Graya" (1891) - szkice 
krytyczno-lit rock1e - i rodzaj 
spowiedzi źvcio • i „De Profun
dis" (wyd. posn11ertnc w 1905 r ). 

Z paradoksów Oscara Wilde'a 

Każdy powinien pisać czyjś pa
miętnik 

Każdy wielki człowiek naszej epo
ki ma swoich uczniów, a jego ży
ciorys pisze zazwyczaj Judasz 

Anglicy mają cudotwórczą moc 
przemieniania wina w wodę 

Świat, to scena, ale podział ró l jest 
niewłaściwy 

To najlepsza sztu a, którą prze
spałem. 

Jedynym sposobem pozbycia się 
pokusy jest ulec jej 

Każda klasa społeczna sławi do
niosłość cnót. którymi nie jest zmu
szona świecić 

Gdy czytamy historię ogarnia nas 
obrzydzenie, nie z powodu zbrodni 
popełnionych przez złych ludzi, lecz 
z powodu kar, jakie za to wymie
rzyli ludzie dobrzy 

Jeżeli człowiek mów· prawdę może 
być pewien, że prędzej, lub później 
zostanie wykryty . 

Kobiety kochają nas za nasze wa
dy. Jeżeli mamy ich dosyć przeba 
czą nam wszystko, nawet inteli
gencję 



Doskonała fuzja niedojrzałości 
emocjonalnej Wilde'a z nad wiek 
dojrzałq stroną intelektua ln ą stwo
rzyła arcydzieło . Tym arcydziełem 
jest „Bądźmy poważni na serio". 
Móg ł ją napisać jedynie ktoś, w 
kim chłop ięcość i wybitny intelek
tualizm łączyły się w niezwyk łym 
stopniu. Wilde ze swymi trzema ko
mediami „serio" może być porów-
nany do Sheridana, chociaż 
„Szkoła obmowy" przewyższa 
znacznie wszystkie najlepsze an
gielskie komedie obyczajowe. Na
tomiast w „Bądźmy poważni" W il
de'a nie jest podobny do nikogo. 
Utwór ten nie da sie nigdzie za
szeregowClĆ Nazwać go farsą jest 
oczywistym ułatwieniem, ale jest to 
ułatwienie bezmyślne. Nie jest on 
podobny ani do farsy, ani do ko
med'i, ani do żadnej krotochwili 
na świecie. Nie podlega żadnym 
regułom i, w miarę jak się rozwija, 
tworzy własne prawa. N ie można 
nawet powiedzieć, że jest to sztu
ka doskonała w swoim rodzaju, bo 
nie istnieje żaden podobny rodzaj. 
Jest ona sui generis, doskonała sa
ma w sobie, stanowi kwintesencję 
Oskara. Ośmiesza wszystko, co lu
dzie biora serio:' urodzenie, chrzest, 
miłość, ma łżeństwo, śmierć, po
grzeb, nieprawe pochodzenie 
i „szanowność", a wszystko to czy
ni z tak lekkim sercem i w sposób 
tak absurdalny, że tylko pozbawie
ni humoru mogliby się obrazić. 
Wilde nazwał sztukę: „Lekka ko
media dla poważnych ludzi", 1 po
wiedział: „Pierwszy akt jest pomy
słowy, drugi piękny, trzeci obrzydli
wie inteligentny" . Wszystko jest w 
niej pomysłowe, wszystko obrzydli 
wie inteligentne, a całość jest 
piękno, bo doskonałość, to piękno. 
(Fragment ksiqżki Hesket Pearso
na „Oskar Wilde" PIW 1953) 
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Reżyse1ia 

WITOLD ZATORSKI 
Scenogra fia 

IWONA ZABOROWSKA 
Asystent reżysera 

IZABELLA PIEŃKOWSKA 

John Worthing, 
sędzio pokoju 

Algernon Moncrieff 

Pastor Chausuble 

M erriman, kamer-
dyner Worthingo 

Lane, służący 
Moncrieffa 

Lady Brocknelł 

Jaśnie Wielmożna 
Gwendolina Fairfax 

Cecylia Cardew 

Miss Prism. guwer-
nantka 

OSOBY · 

ANDRZEJ MAY 

MAREK BARBASIEWICZ 
l!!iWlii'/(11( 8Etł91T lYGMUNT ZINTEL 

EUGENIUSZ KORCZAROWSKI 

RYSZARD STOGOWSKI 
CELINA KLIMCZAKOWNA 

IZABELLA PIENKOWSKA 
WANDA CHWIAŁKOWSKA 

MARIA BIAŁOBRZESKA 

In picjent i rnflcr : JADWIGA ZROBEK 



O prapremierze 

„Brata marnotrawnego" 
„Bądźmy !)Oważni na serio" 
„Bądźmy poważni na serio" roz

poczęło karierę w teatrze St. Ja
mes 14 lutego 1895 roku. Szalała 
tego wieczoru zamieć śnieżna, ja
kiej od wielu lat nie pamiętano: 
przeszywa1qcy wiatr wznosił tuma
ny klujących płatków śniegu utrud
niając życie stangretom siedzącym 
na kozłach karet, powozów, ka
brioletów oraz innych pojazdów ta
rasujących King Street od końca 
do końca. Wnetrze teatru nato
miast było ładne" i odświetne. Ład
ne, lśniące klejnotami kobiety mia
ły przypięte gałązki lilii, młodzi lu
dzie zaś, którzy licznie przybyli do 
teatru, z wysokimi laskami o gał
kach z kości słoniowej, mieli za
tkniete w butonierce bukieciki kon
walii. na rekach białe rękawiczki . . 
z szerokim czarnym wyszyciem, a na 
nogach bardzo spiczaste trzewiki. 
Wilde tego wieczoru przebywał 
prawie cały czas za kulisami. Ubra
ny był (takie zresztą zawsze robił 
wrażenie) według najostatniejszej 
mody: frak z czarnym aksamitnym 
kolnierzem, w reku białe rękawicz
ki, na palcu pierścień z zielonym 
skarabeuszem, duży pęk brelo
ków na czarnej. morowej wstążce 
zwisał z bielej kamizelki i, podob
nie 1ak młodzieńcy w fotelach na 
parlerze, mial zatknięty w buto
nierce pęczek konwalii. 

Franklin Dyall opo'Niedział mi co 
następuje: 

W roli Merrimana miałem do po
wiedzenia zaledwie kilka zdar1, ole 
jedno z nich wywolało tego wieczo
ru najgłośniejsze śmiechy: „Pan 

Ernest Worthing wiośnie nadje
chał ze stacji. Przywiózł z sobą ba
gaże". Publiczność przyjęła te sło
wo tak donośnym, przeciągłym 
śmiechem, jak nigdy jeszcze, po 
czym nastapiła burza oklasków; 
gdy schodziłem ze sceny Wilde po
wiedział mi: „Tak mnie cieszy ten 
śmiech Dowodzi, że uchwycili nić 
intrygi" Nie pamiętam już nic wię
cej poza oświadczenie Wilde'a, że 
nie zamierza ukazać się publicz
ności, gdy będą wywolywać autora. 
Powiedział: „Nie ukażę się chyba 
dzisiaj . Widzi pan, zrobiłem to 
przed miesiącem w Haymarke, ale 
miałem wrażenie, że jestem nie
miecką orkiestrą"(„.) 

Sztuka została przyjęta wręcz 
nadzwyczajnie. Publiczność wstała 
z krzeseł i wolała bez przerwy „bra
wo" . A gdy się wszystko skończyło 
Wilde wszedł do długiej sali wio
dącej do sanktuarium Alexandra. 

No i co o tym myślisz? - zapy
tał aktor nie posiadając się 
z radości. 
Mój drogi Alek to było urocze, 
naprawdę urocze - odpowie
dział Wilde kiwajac głową we 
wlaściwy mu, dostojny sposób -
I wiesz, od czasu do czasu przy
pomniała mi się sztuka, którą 
kiedyś napisałem, zatytułowana 
„ Bądźmy poważni na serio". 

Ale w kilka lat później, w liście 
do Luisa Wilkinsona powiedzial, że 
„fantastyczna, niedorzeczna ko
media, którą napisał, kiedy igrał 
z tygrysem zwanym „życic" . Byla 
„zachwycająco zagrana". 

(Fr. książki Hesket Pearsona „Os
kar Wilde" PIW 1953) 



Zamówienia na bilety przyjmuje Biuro Organizacji Widowni , tel. 
219-58. Kasa Teatru czynna codziennie prócz poniedziałków 
w godz. 10,00-19,00 bez przerwy, tel. 219-58, ul. Więckowskiego 15 

W repertuarze 

DUŻA SCENA 
ul. Więckowskiego 15 

L. Kruczkowski 
SMIERć GUBERNATORA 

S. Levitt 
PROCES O ANDERSONViLLE 

R. N. Nash 
ZAKLINACZ DESZCZU 
S. Żeromski 
DZIEJE GRZECHU 
E. Bryl l, K. Gaertner 
NA SZKLE ALOWl'>.NE. CZYLI JANOSIK 

MALA SALA 
ul. Zachodnia 93 

A. Osiecka, M. Malecki 
APETYT NA CZERESNIE 
wg D. Diderot 
KUBUS FATALISTA 
S. Beckett 
CZEKAJĄC NA GODOT A 
S. I. Witkiewicz 
W MAL YM DWORKU 

L. Gershe 
MOTYLE SĄ WOLNE 

W przygotowan i u 

M. Balucki 
CIĘZKIE CZASY 

W repertuarze d la dzieci 

O. Wilde 
CHŁOPIEC Z GWIAZD 

Dyrektor teatru 
JERZY ZEGALSKI 
Zastępca dyrektora 
RYSZARD STEFANCZYK 
Kierownictwo literackie 
KRYSTYNA BOBROWSKA 
Konsultant programowy 
WŁADYSŁAW ORLOWSKI 
Kierownik muzyczny 
ANNA PŁOSZAJ 

Kierownik Biura 
Organizacji Widowni 
MARIA HUNIEWICZ 

Kierownik techniczny 
KAROL STOLARCZYK 

Brygadier sceny 
MARIAN ANTCZAK 

Główny elektryk 
RYSZARD STANISZEWSKI 
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