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Powiedział kied. · o ztuce, iż nigdy nic powinna tarać ię o po1rnlarność. To publicz

ność w in na s tarać się o ·we artyslyczne wyrobienie. Nazywano go Lordem Paradoksem dlu 

st. lów jego błyskotliwych dowcipów, przesyconvcb drwiącym racjonalizmem ii rebow·s 

i kokieterią inteleklualną. W jednej z jego komedii pewna księżna tak mówi o woich 

siostrzenicach: „Zawsze siedzą z robótką prz~· oknie i robią ohydne rzeczy dla ubogich. 

Uważam to za bardzo pożyteczne w tych czasach okropnego socjalizmu". 

Wytwornemu towarzystwu loncly1iskiemu dostało ię w u worach scenicznych Wilde'a 

niema ło. Niestrudzenie ironizował obłudę, snobizm, amoralność tępotę wyższych sfer. 

W życiu pozował na zblazowanego estetę, łamał z upodobaniem konwenanse obyczajowe, co 

doprowadziło go do więzienia . Umarł w biedzie i opuszczeniu. 

Wilde - prorok indywidualizmu i jeden z głównych przedstawicieli „dekadencji" 

w literatunc - uważany jest za najwyhitniejszego obok G. B . Shawa dramaturga brytyj-

·kiego z przełomu XIX i XX wieku. 

Wacław Grubi1iski interesująco zestawił tych dwóch pisarzy: pierwszy z nich ma 

w sohic wiele z Marii Antoniny grajiJ<·ej przekornie huntownioe komedie Bt·aumardrnis 

pa łacowym teatrze, wśród arystokracji, magnatilw, biskupów: w piersi drugie o drzemie 

duch pr zywódców rewolucji. P ierwszy s ię bawi, drugi wysz.vdza. Ale obaj, i Wilde, i Shaw. 

uśmiechem i śmiechem zdekoncentrowali burżuazję, zamącili jej sarnoponucie, osłabili jej , 

niegdyś hiologic: zną niejako, odporność. „Bourneois" przestał być pewny siebie. Odtąd ma 

on wiele części ws( 1dliwych , które u krywa przed światem , jak umie. 

Wszystkie ważniejsze sztuki Wilde'a pr1.cłożono na język polski. Tragedia hiblijna „Sa

lome" zc :;tała zapami~tana raczej jako lihrct~o oper~' Richarda Straussa. Za to „Tragedia 

Ilorencka", dramat jednoaktowy . należ~ do rzc;du światowych arcydzieł tego ga tunku. 

W za1lomnieniu spoczywa dramat poetycki „K iąże Padwy", więcej żywotności ma j ą kome

die obycza jowe: „Wachlarz lady Windermere'' , „Kobieta bez znaczenia" i „Mąż idealny" 

- ale ich melodrama tyzm trąci już nieco myszką . Najtrwalsze wartości zachowała drwią

ca komedia: „The lmportance of Being Earnest". której tytuł jest fonetycznym kalam bu rem 

nie dającym się przełożyć na język polski: polega na dwuznacznym bnmieniu wyrazu, 

zn <'lc zą cym imię męskie „Ernest" i słowo „Earnest" poważny. Nowy przekład C. Woje-



wody pr z:vda j sztuce tytuł: Bąclźm . !lOwa:żn i n erio. W tradycji ·ceniczn prz) j la 

dotychczasowa nazwa „Brat marnotrawn ". 

Barwna biografia Wilde'a i jego dzieła bywały wielokrotnie wykorzystywane przez film, 

a następnie przez telewizję, rćiwnież polską, gdzie interesujące kreacje tworzyli tac ; ak tor zy, 

jak Ignacy Gogolewski, Gustaw Holoubek, Zofia Mrozowska. 

Koleje losów słynnego autora „Portretu Doriana Gra a" , „Ballady z więzieni w Heading" 

„De Profundis" - opisał Jan Parandowski w znanej powieści biograficzne j pt. „1 r ól życia". 

Wacław Rogowicz wydał rozprawkę pt. „Miłość w dramatach Oskara Wilde'a". 

DN-16 888·86 1000 A·ll!-1623 

wg Przewodnika Teatralnego 
Stanisława Marczaka-Oborskiego 


