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Artys ta nigdy n ie bywa »chorobli 
wy « w sw j sztuce . On vvyrażd 

wszys tko. Stoi poza tematem i za 
pośr dnictw m tematu tworzy sku-
tki arty ty .m e i wyśmienite. Mó
wić o art,vście, że jest »Chorobi. -

Publiczność była zawsze, i to 
w każdej epoce, źle wychowana. 
Bezustannie żąda od Sztuki, 
aby była dostępna, aby głaskała 
iei gusła, aby schlebiała jei 
absurdalnei próżności, 
aby mówiła o tym, o czym 
iuż mówiono poprzednio, 
aby pokazywała to, czego 
ustawiczne oglądanie powinno 
nużyć już od dawna, aby 
bawiła ociężałych z prze
jedzenia i zajmowała 
myśli zmęczonych 
własnq głupotą. 
A tymczasem Sztuka 
nie powinna nigdy 
starać się o to, 
aby być dostępnq . 
To publiczność 
powinna starać się 

o swoje artystyczne 
wykształcenie. 
W tym cała różnica. 

OSKAR WILDE 

wy", ponieważ zajmuje się choro
bliwością jako tematem, jest takim 
samym głupstwem, jak gdyby ktoś 
nazywał Szekspira obłąkanym, po
niew::i.ż napisał Króla Leara. 

OSKAR WILDE 

Ludzie nie zdaią 

sobie sprawy ile 

prawdy, mądrości 

i powagi 

kryie się 

pod tą 

maską 

żarto w-
n1s1a. 

ANDR~ GIDE 



Wilde 
lekceważył 
krytykę , 
zwłaszcza 
uprawianą 

w prasie 
codziennei, 
i wbrew niej, 
ponieważ nigdy 
nie była mu 
przychylna, zawarł 
sojusz z publicznością, 
która w końcu zapewniła 
mu tryumf tak w ielki, 
że i krytyka musiała 
się poddać 
lub przynaimniei 
zamilknąć . Korzysta jąc z tej 
ciszy, przemówili ci, 
którzy widzieli w nim świetnego . 
pisarza. 
JAN PARANDOWSKI 

To, co jest prawdą o Sztuce, jest też prawdą 

o życiu. [ ... ] Człowiek, który nie myśli 

samodzielnie, w ogóle nie myśli. 

Jest ogromnym egoizmem, 

gdy ktoś żąda od swego sąsiada, 

aby myślał w fen sam sposób co on, 

i miał takie same poglądy. 

Dlaczegóż miałby mieć takie same? 

Jeżeli potrafi myśleć, najprawdopodobniej 

będzie myślał odmiennie. 

Jeżeli myśleć nie potrafi, jest 

potwornością żqdać od niego 

jakiejkolwiek myśli. [„.] W epoce 

Indywidualizmu ludzie będq 

nie egoistyczni w sposób całkiem 

naturalny i zupełny. A sens tych 

słów będq rozumieli i będą go 

przestrzegać w swoim swobodnym 

i pięknym życiu. [„ .] 
OSKAR WILDE 



Król życia, The King of Life, to 
określenie .zroslo się trwale 
z osobą Oskara Wild e'a, irlandz

kiego poety, dramaturga, eseisty 
i powieśc·iopisarza. 
Oscar Fingal O' FLaherty WiLls Wilde 
urodzil się 16 paźd i ernika 1854 ro
ku w Dublinie. Rodzice Wilde'a 
zajmowali znaczącą pozycję w ko
lach towarzyskich ówczesnego Du
blina. Ojciec, nany specjalista 
chorób u szu i gardła, cieszyi się 
uznaniem nie tylko jako lekarz, ale 
i jako znawca kultury Irlandii, 
a zarazem „Ryt powagą w e wszy
stkich spraw ach dotyc.:ących pr ze
szłości, sztuk, architek tury, topogra
fii Irlandii. N apo lcon I II rad i ł się 
go w spra wach starożytności ccl.
tyckich, książę Walii. póżniejs:::y 
Edward V II, wiedzal muzeum du 
bli·ńskie w jego tow arzystw ie, od 
krrila szw edzkiego dostał Order 
Gwiazdu Polarnej", pisa l o atmos fe
rze r odzinnego domu Wild c'a Jan 
Parandows ki. 
Matka, Francesca E lqee j eszcze 
przed zamążpój.ściem, pod pseudo
nimem „Speranza" pisywała poezj e 
i artykuty pali.tyczne; w okresie 
W iosny Ludów rzucila haslo walki 
o wolno.~ć Irlandii . Po wyjśc iu za 
mąż zr ezygnowała z polityczne j 
clzialalno ści. Byla osobą wyksztalco
ną. Znala grekę, tacinę , zajmowała 
się ttumaczeniem literawry fran
cuskiej i niemieckiej. W swoi.m sa
l onie skupiała luclzi pióra i ludzi 
sztuki. 
R.od :.: ice amieszczali Wi l de'a w reno 
mow anych szkotach. U kończ ył slyn
ną Portora School w Enniskii, Tri
nity CoUege w Dublinie, a w marcu 
187 4 rolm r ozpoczql studia w U:tfor
<lz ie. By ~ uczniem nic- wykle zdo l
nym. Studia w Oxfordzie m,)gl ro z
poc.zqć d:::i~ ki kolejnym stypendiom, 
które otrzymał w drodze konkursu. 
W okresie studiów fascyno w ala 
W ilde'a glównie lite ratura grPcka 
i ic ywodzące się od Keatsa i pre
raf ae!i.tów nowe prądy estetyczne , 
wys tę pujące przeciw akademizmo
wi w 0z tuce , gtoszące program sz tu
ki odrodzonej moralnie, czerpiącej 
z hezpośredniego odczuwania natu
ry. Oxford w tym okresie w gron1<~ 
profesors ki.m mial dwóch profeso
rów. kturz y wywarli :: nac .:ący 
Wplyw na k sztaltow anie się nowych 
tendencji w sztuce - profesorów 
Rusk i na i Patera. Zwłaszcza teoria 
Patera gtosząca , iż pięknem trzeba 
rozkoszować s ię w sposub intensy w 
ny, zdając sobie nieustannie spra
wi; z tragiczni e krótkiego życia 
ludzkiego i jego dramatyczn ego 
przepychu, miała dla Wilde'a kolo 
salne znaczenie. 
Stąd też cala otoczka studenckiego 
życia W i lde 'a. Stroje niezw ykle 
eleganckie i wyszukane, bulwersu-

THE 
KING 

OF 
LIFE 

EWA MORON 

iące otoczenie - fantazyjnie przy
brane w pawie pióra. sloneczniki, 
zazwyczaj ziel ony gożdzi lc w buto
nierce, cltugie w!osy , jako zapowiedź 
nowego sposobii bycia ·ydającego 
walkę wszelkiej mieszczańskiej 
brzydocie. 
Po btysko tliwie zdanych egzami
nach, 1r ro ku 1876 odbyt podróż do 
Wioch, Grecji, Stanów Zjednoc:::o
nych i Franc ji , gdzie zetkną! się z 
najwybitniejszymi ludźmi pióra ów
czesnych czasów . z Hugo, M allar
mem. V er laine'e m i Zolą. 
Po powroci e z podróż y postanowi! 
zamieszkać w Londynie. Zdobywal 
miasto nic ty l ko ekscentrycznym 
· trojem i niezwykle bl11skotliwym 
dowcipem, ale przede wszystkim ta
lentem literackim. 
„Jeśli byl kiedy człowiek. który mó
wil jak bogowie , t o chyba Oskar 
Wi "de'" - mów ono o ni m. ,.Dla 
ka żdego, kto spędzil z nim bodaj 
(fod zinę , pozostawal już. na zaws.:: 
im i eniem o ta j emnic- ym urokn. 
Przy nim dusze staw aly sit; lż ejsze . 
Niepodobna o tym wątpić, skoro, na 
równi z tylu innym i, oczarował wy
kwintne i nieufn e um ysly Shawa. 
Gide'a, Regniera , Barresa, Bourge
ta. umysty, które z łatwością pozna
łyby rii ::o.ść , gdyby Wilde bul tylko 
tworem s zczęśl iweno przy padku 
albo prze mijających złud_e ń'" (.J. Pa
randowski). Postanowił Londy n ;:;do
być i zdobyl, z11slwjąc t y t uł.. pro
f esora este tyki. 
fJo śmierci ojca, d :ię ki nicu:icl kie 
mu spadkowi mógl od by · podróże 
clo Włoch i Grecj i. W roku 1882 
wyjechal do Stanów Zjednoczonych, 
(Id zie wyglo.:it 1.50 prelekcji w 90 
miastach amerykańskich na temat 
koniecz nośc i odrodzenia sztuki. Po
tem zafascynowany był Francją, a 
zw łaszcza pięknem Paryża. Seria 
odcz ytów, które wyglosił. przynio
sla mu prawdziwu tryumf 
Ko le jny cykl oclczutów postanowi! 
wyg łosić tym ra ze m w rodzinnej 
Irlandii, skqd prz11wiózl żonę, Kon
stancję Lloyd. Ożeni/ się w roku 
1884. Wkr ótce prz y sz lo na świat 
dwóch syn6u: - Cyryl i Vyvyan 
Debiutow a! tomem „ Poezji" (Pocuis) 
w roku 188 1, napisanych w duchu 
tradycji prerafaelickiej, charaktery
zujących się niezwy kle wyszukaną 

formą poetycką i precuzją słowa. 
Znalazly się w tym tomie wszyst
k ie fascynacje Lat mlodzieńczuch : 
m iło ść, podróże, zw iedzane mu zea 
i zabytki sztuki, ta jemnicza pr- yro 
da. Tom poezji, wydany w for mie 
n iezwy kle wyszukanej, na holen
dersld m czerpanym pap ie r ze i w 
kunsztow n ej opraw ie rozpoczyna 
niezw ykle bogaty dorobek twórcz y 
Oskara W ilde'a. 
W 1887 roku napisat cykl opowiadań 
„Zbrodnia Lorda Artura Savife'a 

i inne opowiadania". W 1888 roku 
ukazuje się „Szczęśliwy książę i in
ne opowieści" - zbiór baśni pisa
nuc:h przepiękną prozą poetyc ką. 

Powieść „ Portret D orbna Graya", 
111ydana w 1890 ro ku, ocl początku 
owiana byla atmosferą sensacji, sta
la się literackim uciele śnieniem 
estetyki Wi lde'a. Purytańska Anglia 
czasów wiktoriańskich nie przy
jęla również jedynej tragedii 
Wilde'a „Salome", która nie uzys
kała licencji na w ustawienie w A n
gl ii i. prem iera odbyta się w Pa
r yżu w roku 1896. Przypowi2śc i f i 
lozoficzne Wilde'a i jego eseje: „De
profunrl is", „Krytyk jako artysta", 
„Zmierzrh kłamstwa", „Dusza czło
w ieka w socjalizmie", „ Powstanie 
krytyki historycznej" czy t eż „Por
tret pana H .W.'' na Leżą do utworów 
znanych dzisiaj już tylko koneserom 
i specja!istom. 
Próbę czasu przetrwały komedie 
Wildc'a pojawiające si~ na scenie 
raz po raz ocl chwili pows tania. 
W ilde - mis trz paradoksu i błysko
tliwego dowcipu, szermujący slo
wem w sposób mistrzowski, stwa
r zal tcwtralne cacka z życ ia salo
nów i wyższych sfer; dwie z nich 
„ Księżna Padwy" i „ Traged ia fl o 
r encka" pisane są wierszem, pozo
sta le - „Wachlarz Lady W i nder -

m ere". „ Kobieta bez znaczenia", 
„Mąż idealny", „Wera, czyli Nihi
liści " - prozą. „The lmportance of 
Being Earnest" - czyli „Brat mar
n otrawny", „ Mój brat n iepopraw
ny" czy też „Bąd żmy poważ-ni na 
serio" to, aczkolwiek pod różnymi 
ty tułami, ale ta sama komedia ni.e
zw ukle c~ęsto pojawiająca się na 
na szych scenach. 
Ro k 1895 rozpoczyna okres niepo
wodzeń i tragedii osobistych Wil
de'a. Oskari:ony o homoseksualizm, 
przechod z.i pr zez pieklo śledztwa 
i proc<'SU u którym niepoślednią ro
lę cdgryw a Lord Alfred Douglas, 
wieloletni przyjac ie l Wild e'a i oj
ciec lorda, oskarż yciel a zarazem 
sprawca calego skanda11l wokól 
osoby znanego p isarza . 
U Lubie·ńcowi towarzyskic:i sfer Lon
clynii n ie wybaczono n igd)} j ego 
słabości . Po odbyciu dwóch lat cięż
k i ego więzienia wyjeżdża do Fran
cji, gd~ ie umiera w osamotnieniu 
i nędzu . Z tego wstrzą sającego 
okresu w ż yciu pisarza pochoclzą 
„ Ba llada o u:i ęzien i u w Reading" 
i „De profundis", wydane w nie
petnej formie w 1905 roku już po 
.§mierci pisarza, a w pelnym brzmie
niu opubl.ikowane dopiero w ro
~ 1%0. • 
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NATURA, 
SZTUKA 
I KRYTYKA 
W ESEJACH 
OSKARA 
WILDE'A 
MAGDA OLLER 

E rudyta czy kabotyn? Szar
latan czy vVielki Człowiek? 
Cynik czy Humanista? 

Zbyt często odpowiedzi na te 
pytania szukamy w biografii 
pisarza, która mówi wszystko, 
ale też nie mówi nic. „Biogra
fie pisze zawsze Judasz" po
wiedział Oskar Wilde i teraz, 
jak i wiele razy przed tem, był 
prorokiem swoich dalszych lo
sów. Któż bowiem nie lubi pod
g l qdać· Wielkich, a przeci e ż 
czym innym S<) te tomy po świc; 

co ne Wilde 'owi, J eś li nie p od
glqdaniem życia człowieka, któ
ry miał odwagę prowokować 
swój 1os. R.ecepCJa jego utwo
rów stała się w ten sposób tyl
ko uzupełnien iem pełnego 
spr z czności życiorysu. 

Pisa ł tragedie i komedie, opo
wwdania dla dzieci i opowieści 
gro zy, poez je i ese je o sztuce. 
J est autorem ci<igle Jeszcze bu
dzącej kontrowersje pow1esc1 
pod tytułem Portret Doriana 
Gray' a. 
Kluczem do Jego pisarstwa, Cl 

chyba też i do sposobu życia, 
S<J es je, ale i w nich nie zre
zygnował \.\Tilde z tak charak
terystycznych dla swojl'go spo
sobu myślenia: ironii, przekory 
i niekonsekwencji. Większość z 
mch (Zmierzch kłamstwa, Kry
tyk jako artysta Cz . I, Il) ma 
formę dialogu, co z jedneJ stro
ny dało pisarzowi możliwość 
obiekty wizaCJi tez, które głosił, 
z dru g ie j z:-i ś pozwoliło na wło
żeme m aski ; móg ł wię c raz wy
s tq pi ć po d postac i ~! 'il berta , 
in nym r nzem pud pus ta c1q V i
viana. Dialog ma również 
dla Wilde 'a zna czc niic kul
turotwórcze. Język bowie m, 
melodia słów, jes t dla ni go 
sztubi najwyższą; w mowie 
bowiem, a nie w myśli rodzi 

s i ę idea , która dopiero poprzez 
jej werba liz ację zaczy na i s tn ieć . 
Dia1og też pozwala na tca tr a li
zac.ię wypowiedzi; Wilde z wła
ściwq sobie pedanter q okr ~ śb 
scenografię, w któr e j odby wa 
się rozmowa, miejsce na p la m e 
Londynu, po rę dnia , a nawet 
i widok z okna . Owa „in ·ceni
zacj a " obej muj e równi z g s ty 
rozma wia j ą cych , którzy konie
czme muszą m ieć zna cz<1ce, 

ł 
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właściwe dla ich poziomu inte
lektualnego i społecznego re
kwizyty. Te szczegóły nie S<.\ 
obojętne zarówno dla toczącego 
się dialogu, jak 1 głębszych 
konsekwencji. Poprzez dokład
n e opisanie r z czyw1s to śc1 ota
czającej porte-parole Wilde'a 
i jego interlokutora autor suge
ru je , że wpływ na myśl, na 
wyp owiadane tezy, często w 
formie nie znoszące] sprzeciwu, 
ma chwila, przypadek, nastrój. 
Nic nie jest stałe i nie ma obiek
tywn ej prawdy, całkiem możli
we , ż.e gdy wstanie słońce, po
glą d y rozmawiających będą zu
pełnie inne. Subiektywizm i na
strojowość to dwa zasadnicze 
wyróżniki estetyki Wilde'a, 
najwyrażniejsze to również 

echa prac Waltera Patera. Tak 
jak dla Patera, tak i dla Wil
de'a starożytna Grecja i Rene
sans to dwie najszczęśliwsze 
epoki piękna. Widać tu również 
wpływ Anthony Shaftensbury'
cgo, myśliciela sięgającego do 
platonizmu. Z trzech os ta tecz
nych wartości filozofii Platona 

dobra, piękna i prawdy, 
Wilde'a interesuje tylko pięk
no, z trzech życiowych czynno
ści wyróżnionych przez Arysto
telesa teorii, działania 

i twórczości, uznaie tylko twór
czość , z trzech sfer kantystów 
- logiki, estetyki i etyki, uzna
je tylko e stetykę. Wilde ma 

swój trójdzielny podział, któ
ry dotyczy intelektualnego i ar
tystycznego sp oso bu uczestnic
twa w życiu: jest to na tura, 
sztuka i krytyka. 
Natura dla autora Portretu Do
riana Gray'a jest koniecznościq, 
która uniemożliwia życie na ta
kim poziomie, o jakim marzy. 
Natura nie jest dla niego pra
-matką, .Jest materią podlegaią
Cć) kreacyjnej zdolności czło
wieka. Skrajnie estetyczne sta
nowisko ujawniło problem lu
strzanego modelu kryteriów od
bioru rzeczywistości; o br a z ar
tystyczny przejawiający nasz 
stosunek do przyrody sam z ko
lei odkrywa jej specyficzną 
urodę, będącą projekcją naszej 
świadomości poetyckiej. Nie 
całkowicie jest to odkrycie Os
kara Wilde'a, bo już dwieście 
pięćdziesiąt lat przed nim Bo
schini w La carta del navegar 
pittoresco opisuje swym baro
kowym stylem wyspę San Gior
gio i dochodzi do wniosku, że 
wielkość malarstwa weneckie
go (którym również Wilde się 
zachwycał) jest taka, że sama 
na tura naśladu.Je jego sty 1. N ie
mniej Jednak jego stwierdze
nie, że to właśnie natura na
śladuje sztukę, a nie odwrotnie, 
vvzbudziło wiele emocji. Swoje\ 
tezę poparł licznymi przykła
dami, nawet słynna mgła lon
dyńska stała się dla niego ar-



gumentem. Twierdził, że dopó
ki mgły nie odkryło malarstwo, 
mimo, że istniała przecież 
wcześniej, nikt jej nie zauwa
żał ani nie odczuwał. Sztuka 
poprawia naturę, sprowadza Ją 
d.c właściwych jej granic. Po
glqd ten nie jest obcy i współ
czesnym myślicielom. Roger 
Caillois o tak odmiennej umy
słowości od Wilde'a pisze: 
„Skoro przyroda jest taj em
nym kryterium piękna , jak 
wytłumaczyć fakt, że tak nie
wiele rzeczy budzi w niej po
dziw i że piękno jej zdaj emy 
s i ę rozpoznawać tylko dzięki 
dziełom sztuki, gdy upodabnia 
się do nich lub przywodzi je na 
myśl. Istotnie, człowiek jest tak 
ze sztuką oswojony, że często 

poprzez jej zwierciadło ocenić 
może piękno przyrody". Teza 
W ilde'a jest bardziej krańcowa; 
twierdzi na przykład, że litera
tura wpływa na losy człowieka. 
Sztuka - to teren na którym 
Wilde realizował swoje życie; 
z jednej strony większość jego 
wypowiedzi dotyczy właśnie 
sztuki, piękna produkowanego 
umyślnie, tworzonego intencjo
nalnie, z drugiej zaś życie au
tora Bądźmy poważni na serio 
ma wsze lki e znamiona kompo 
nowanego życiorysu, idei ewo
kowanej na ludzkie działania. 
Teatralizacja sposobu bycia, 
mówienia, ubierania s i ę jest ży
ciem w sztuce, jeśli nie w sztu
czności, poprzez dwadzieścia 
cz tery godziny. 
Zasadniczą cechy_ każdej sztuk i 
jest według Wilde'a kłamstwu, 
fikcja i nieprawdopodobień
stwo. W eseju pod tytułem 
Zm.ierzch kłamstwa dowodzi, 
ż0 epoka wiktoriańska jes t tak 
prozaiczna, ponieważ zbyt dużą 
wagę przywiązuje do faktów. 
Kłamstwo właśnie jest woln <1 
igraszkci wyobraźni, Jest funda
mentem sztuki romantycznej. 
Dla Wilde'a wszelka sztucz
nosc, udanie, grymas, mają 
więce:i uroku od realistycznego 
obrazu świata. Świat jest nud
ny i męcz<Jcy, trzeba więc zna
leźć sobie w nim kosztowne 
rekwizyty. Pasjonujący jest 
bohater stworzony przez lite
raturę , jes t on człowiekiem 
przyszłości, ponieważ <1rtysta 
stwarza pewien model, który 
jest później naśladowany przez 
życie . To Hamlet stworzył pe
symizm, a nie pesymizm Ham
leta. 
Celem sztuki jest wzruszenie, 
rodzaj b zowocnego żalu, jaki 
ma budzić:, a ponieważ zawsze 
przewyższa rzeczywistość , tyl
ko dzięki niej możemy unik
nąć niebezpieczeństw, które 

niesie życie - sztuka pokazuje 
wszystko w formie spotęgowa 
nej. W życi u uczucia są ogra
niczone, romans szybko się 
kończy, ale zawsze możemy 
przeżywać miłość Petrarki do 
Laury. W możliwości powtórze
nia uczuć, rozciągnięcia ich jak 
gdyby poza granice czasoprz -
strzeni widzi Wild, wyższość 
sztuki nad życiem. 
Sztuka jes t wolna od utylita
ryzmu, dydaktyzmu, moralno
ści i prawdy. Wyraza samą s ie
bie i swój własny rozwói . His
torię sztuki rozumie Wilde ja
ko samoistny i niezależny pro
c s nie podlegającym znie
kształceniom przez rozwój cy
wilizaCJi. Stosunek Wilde'a do 
wartości wytworzonych przez 
świat Jest taki, jakby całe zada
nie historii redukowało się do 
tego, by w umyśle jednostki 
wytworzyć piękny, harmonijny 
i interesujący obraz świata, by 
dorobek dziejowy ludzkości był 
przetworzony na subiektywne 
sny o życiu. Tylko krok stq_d 
do zamiany historii świata na 
wiodącq do nikąd przygodę in
telektualną. 
Sztuka z nat1..!ry swe.i jest rne
moralna, etyka i estetyka nig-

dy się nie spotykają. W szkicu 
biograficznym Pióro, pędzel 
i trucizna opisuje Oskar Wilde 
sylwetkę Tomasza Griffits
-Wainwrighta i tu w sposób 
uprzejmy, i naukowy traktuje 
człowieka, którego zbrodnie 
wstrząsają świadomością rów
nież sto lat później, zarzucajqc 
mu jedynie nieumi jętnoś' wła
dania językiem angielskim. 
Kończąc swój esej pisze: „To, 
że jakiś człowiek okazał się 
trucicielem nie jest żadnym ar
g umentem przeciwko jego pro
zie. Cnoty domowe nie są istot
nym fundamentem sztuki." 
Wobec fenomenu piękna znika 
również logika, pisze Wilde: 
„Ludzie, którzy nie kochaj ą 
sztuki dzielą się na dwie kate
gorie: pierwsi to ci, którzy po 
prostu Jej nie kochają, drudzy 
kochają ją rozsądnie." 
N ie twórczość jednak dla Lor
da Paradoxa jest najwyższq 
formą życia w sztuce, lecz kry
tyka artystyczna. Wilde nie 
znosi czynu, działania. Kryty
ka artystyczna pozwala na 
kontemplacyJny stosunek do 
życia, a ponieważ krytyka dla 
pisarza powinna mieć jeszcze 
większy od sztuki współczyn
nik subiektywizac.ii, daje mo
żliwość zajmowania się swoim 
wnc;trzem inspirowanym przez 
piękno. 
Swoje tezy o funkcji krytyki 
artystycznej zamieścił w dwóch 
esejach zatytułowanych Kry
tyk jako artysta, podważajqc 
cały zespół przekonań dotyczą-

cych tej dziedziny działalności 
człowieka. Swoje poglądy oparł 
Wilde na przekonaniu, że zmysł 
krytyczny, który jest źródłem 
krytyki , j st nieodłączny od ja
kiejkolwiek twórczości. To, co 
było wyższością sztuki nad ży
ciem, owa powtarzalność, wo
bec krytyki jest jej niższościq . 
To krytyka Jest elementem dy
namicznym, postępowym, sztu
ka ma tendencJe do powtarzal
ności [orm i motywów, co po
woduje jeJ zachowawczość. 
Krytyka j st najwyższą formą 
artystyczną, zajmuje się sztu
ką nie jako formą ekspresji, 
lecz jako czystą impresją. Stąd 
u krytyka nie jest ważna obit'k
tywność spojrzenia, lecz oso
biste jego odczucia na temat 
oglądanego lub czytanego dzie
ła, Traktować: on powinien 
sztukę jako punkt wyjścia do 
nowej, doskonalszej formy 
piękna. 
Krytyk tym lepiej oceni dzie
ło, im więcej znaczeń w nim 
odnajdzie, znaczeń, których 
oceniane dzieło samo w sobie 
nie ma, ale to krytyk właśnie 
poprzez swoje niezwykłe wypo
sażenie wewnętrzne i świado
mość procesu dziejowego w nim 
odczyta. Krytyka taka powin
na być stronnicza, mówi Wilde, 
ponieważ b zstronny sąd mo
żemy wydać tylko o rzeczach, 
które nas nie interesują, a aby 
zgłębić tajemnice sztuki, trze
ba poddać się jt:·j wpływowi. 
Prawdziwy krytyk szuka pięk
na we wszystkich epokach i we 



wszystkich formach sztuki. Jest 
powołany do tego, aby poka
zać dzieło w nowym stosunku 
do współczesnych mu czasów. 
W przyszłości krytyk ma zostać 
kreatorem świadomości kultu
ralnej epoki, ma tworzyć jej 
intelektualną atmosferę . Ma 
podkreślać w pięknie jedność 
ludzkiego ducha, aby dopro
wadzić do jedności wszystkich 
narodów niszcząc na wet u prze
dzenia rasowe, bo duch kryty
ki i duch świata są jednym 
i tym samym. Ujawnia tu Wil
de swój pacyfizm; wojna dla 
niego jest grubiaństwem i do
piero kiedy ludzkość zobaczy 
w niej grubiaństwo, a nie 
grzech, wojna przestanie ist
nieć. Niespotykana to wiara w 
możliwość sztuki, ale też nie
zwykłe są wymagania Wilde'a 
w stosunku do krytyka artys
tycznego. 
Zdroworozsądkowy model obie
ktywnego recenzenta jest nie 
do przyjęcia; krytyk musi po
siadać tylko dwie cechy: artys
tyczny temperament, duszę 
czułą na każde piękno oraz 
zmysł piękna. Forma, w której 
krytyk wypowiada swoje od-

czucia piękna ma być doskona
ła i nowocześniejsza od opisy
wanego dzieła, bo krytyka to 
twórczość w twórczości. 
Najwyższą formą krytyki jest 
krytyka interpretacyjna, która 
powstaje w wyniku spotkania 
się dwóch indywidualności: 
artysty i krytyka . Indywidual
ność, jednostka, osobowość 
tworzą kulturę. Niechęć Wil
de'a do masy jest taka, że na
wet stworzenie mitów przypi
suje pisarz jednostce . To je
den nieprzeciętny człowiek po
siada siłę kreacyjną; ten po
gląd bardzo często podkreślany, 
zbliża Wilde'a do personalizmu 
amerykańskiego. 
Indywidualizm Wilde'a, rzec 
można nawet indywidualizm 
walczący, za który autorowi 
esejów przyszło za płacić cenę 
najwyższą, zapoczątkował re
wolucję zarówno w sferze oby
czajowości, moralności, jak i w 
sferze rozumienia roli artysty 
w społeczeństwie i Jego prawa 
do własnych kryteriów oceny 
świata, i możliwości realizowa
nia indywidualnych snów o ży
ciu. li 

MAGDA OLLER 

Oskar Wilde żyŁ tak, 
jak gdyby życie 

bylo jeszcze jednym 
utworem 

do napisania. 
Budowal je 
jak utwór, 

poddawal je cale 
tej samej 

idei, 
która przenikala 

jego eseje, 
dialogi, 

bajki czy komedie. 
Byl równie 

dobrym rozmówcą, 
jak 

i pisarzem. 
CzarowaŁ 
świetnym 

dowcipem, 
paradoksem, 

drwiną, 
.§mialo§cią 

zachowania się, 
gestem. 

Wszystko mialo 
swój określony sens -

i sztuka, i żu.cie . 
Akcentowany 

ciągle 
kult estetyzmu -

w sztuce, 
i w życiu -

dziwnie 
lączyl s·ię 

z glęboką dobrocią 
i rozumieniem 

ludzkiego 
cierpienia. 

Z calym swym estetyz·mem 
pozorną zaoawą 

w paradoksy 
byl Oskar Wilde 

w gruncie 
r zecz y 

nieustępliw·ym 
moralistą. 

JULIUSZ ŻUŁAWSKI 

Zrobiłem ze sztuki 
filozofię i z filozo fii 
sztuk~ . 
Odmieniłem 
dusz . ludzkie 
i barw,· rzeczy; 
WSZ) st ko, 
l'O cz~ nilem 
alho m{)wiłem, 
zdum 'ewało łudzi. 

Wzi~1łcm dramat, 
l'orm~ rnjhardzicj 
ohiekt)'\ n~, 
.iak<} zna sztuka, 
i L czyniłem z 11 śrud k 
wypowiadania się 
równie O!'>obisty, 
.iak poemat liryczn} 
luh sonet, 
i jednocześni ' 
rozs:t.l'rL) łC'm 
.ł ' j.!l t :rnkrt•s 
i \ zhogaciłcm 
go w sposób 
nic z1 an:v. 
Dramat, powie: ć:, 
poC'mat proz< .. ·w'.ersz, 
dialog suhtelny 
lul: fanta:t.n:zny, 
' 'SZ) st ko, czego si<; 
lkn:.1łc.•m. ozchtbial m 
110\\')'m 1>i<;knc.>m; 
..:amc.i prawdzie 
oddałem ni<.' t)·lko tu, 
<·o prn\\dziwc, ale 
j to, 

l'C l'ałszy we, 
.ial~o 
dwk polo\) 
.ie.i kr<°lte!'lł\Hl, 
i cło\\ iodłcm. 
że fałsz i prawda 
s:.1 jedynie 
formami 
hytu 
intelektualnego. 
Sztuk<; 
trnktou alem 
.i a ko na.i W) ższ<i 
rZ<'l'l,\ wistośi'. 
a Ż) cie 
.iako pro ·t)' 

obja" złudzenia. 
Rozhndowałt•m 

' ·,,·ulu aź l h; 
nw~1. wicku, 
kti>ra l\\'(H'Z) la 
dookoła nrnic 
mit 
i lc·gend<;. 

OSKAR WILDE 



W komediach 
swoich 

Oskar Wilde 
jest może najbardziej sobą: 

wnikliwy 
i błyskotliwy szyderca, 
a przy tym odważny 

w swej purytańsko-pruderyjnej epoce 
i wyczulony moralizator. 
Byl przecież pisarzem, 
który w todze dandysa 

i pięknoducha 
przez cale życie 

próbował gorszyć obłudnych i łamać konwenanse 
i jednocześnie 

z naglą powagą potrafił oświadczyć, 
że wartością sztuki jest ri.ie piękno, 

lecz prawość. Toteż każdy jego tłumacz musi 
bardzo pilnie uważać 

i na kokieterię, 
w której jest poza, 

i na ironię, w której jest prawda, 
na powagę, w której jest właśnie prawość. 

W nęcących teatry swą sceniczno.frią, 
wartkich · i zabawnych dialogach 
pełno gry słów i paradoksów, 

które zawsze mają swój szczególny 
sens filozoficzny 
czy obyczajowy 

i muszą 
być rozwiązywane 

w przekładzie 
z najrzetelniejszą 

uwagą. 

A są przeważnie 
bynajmniej 

nielatwe. 
JULIUSZ ŻUŁAWSKI 
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