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Oscar Wilde (1854 -1900) 

wymyśliłem sobie nieocenionego, nie
uleczalnie chorego przyjaciela, którego na
zwałem "Banbury". Dzięki niemu mogę, 

ilekroć za ciasno mi się robi w Londynie, wy
jeżdżać sobie na wieś, albo do Paryża, do 
Ostendy, Rzymu, gdy mi się podoba szaleję, 
bawię się . 

Mój Banbury j est naprawdę nieoceniony". 

Oscar Wilde "Lord z walizki" 
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• 
Król Zycia 

„. określenie- to przylgnęło do wielkiego Ir
landczyka i towarzyszyło mu przez cały krótki 
żywot. Przyszedł na świat w 1854 roku w Dub
linie. Salon jego rodziców, matki literatki, ojca 
chirurga i archeologa, gościł wówczas humani
styczną elitę. Oscar odebrał staranne wy
kształcenie . Opuszczał Oxford z kieszeniami 
pełnymi nagród, honorowych wyróżnień, opro
mieniony sławą młodzieńczych "Poezji" . Przez 
całe życie najwybitn iejszą cechą jego charakte
ru była niezmącona pogoda ducha. Unikał 
smutku równie staranniejak choroby. 

W 1882 roku, w poszukiwaniu sławy i pie
niędzy odbył podróż do Ameryki z odczytami 
o sztuce. Wrócił ze zbiorem esejów - "Dialogi 
o sztuce" i zdecydowaną niechęcią do surowej 
brutal no' ci realizmu. Stawiając nogi na irlan
dzkiej ziemi złośliwe stwierdził: "gdyby czło

wiek miał pieniądze na podróż do Ameryki, 
nigdy by tam nie pojechał" . 

Jego romantycznej naturze sprzyjało pi ękno 
Grecj i, Włoch, Paryża - tam szukał natchnie
nia, naśladując najlepsze wzory. Niezniszczal 
na chłopięcość była ponoć główną przyczyną 
jego towarzyskich sukcesów. Salony Londynu 
i Paryża nie mogły się obejść bez - Króla Życia . 
On sam twierdził, że najszczęśliwsze natury 
znajdują się wśród malarzy, uczonych , rzeź
biarzy, architektów, poetów, pisarzy, kompozy
torów i bez nich nie potrafił istnieć. 

Mistrzostwo jego dowcipu błyszczało przede 
wszystkim w tym co mówił, w następnej kolej
nośc i - w tym co pisał . Dlatego a utor "Port retu 
Doriana Graya" (1891), ,;Salome" 1893) czy 
"Ballady o więzieniu w Reading" (1897) naj
bliższy swej naturze okazał się w komediach„ . 
"Wachlarz Lady Windermere", "Kobieta bez 
znaczenia", "Mąż idealny" (1892). 

Gotówką szafował równie hojnie jak słowa
mi, trudności finansowe nie były mu obce . I to 
był jeden z powodów przelania na papier intry
gi sobowtórów. Tak powstała w 1894 roku "tro
chę farsowa komedia" - The Importance of 
Being Earnest" . Polskie sceny zdobyła pod wie
loma tytułami: "Brat marnotrawny", "Bądźmy 
poważni na serio" i "Lord z walizki ". Sztukę 
przyjęto nadzwyczajnie, owacjom nie było koń
ca. Nawet krytyka zmuszona była chwalić 
"Lorda Paradoksa" . Wilde miał osobliwy stosu
nek do dziennikarzy, nie przejmował się kryty
ką - "To, że prasa wciąż jeszcze istnieje da się 
uzasadnić teorią Darwina o żywotności tego, co 
najpospoli tsze". 
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W komedii o Erneście ośmi eszył wszystko, 
co Judzie brali na serio: u rodzen ie, chrzest, mi
łość, małżeństwo, ' śmierć, pogrzeb, nieprawe 
pochodzenie. Mawiał o niej - lekka komedia 
dla poważnych ludzi. 

I nadszed ł ów dra matyczny, 1895 rok. Os
car Wilde stanął przed sądem . Pod płaszczy
kiem obrony moralności, pruderyjnym 
Anglikom skandal dostarczył zabawy niczym 
rzymskie igrzyska. Dwa lata ciężkiego więzi e
ni zrobiły swoje. Dowcip "Lorda Paradoksa" 
już nigdy nie zaiskrzył się . 

Zmarł 3 grudnia 1900 ro ku , u progu dwu-
dziestego wieku.. . · 
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AFORYZMY 
Anglia j est ojczyzną hipokryzj i. 

W Arigli i lud zie staraj ą się być błyskotliwi 
przy śniadaniu. To straszne . Tylko gtupcy 
bowiem są błyskotl iw i o tej porze. 

Śmiech n ie jes t wcale złym początk i em 
przyjaźni, a na pewno jes t jej najlepszym za
kor'lczeniem . 

Mówien ie prawdy j est bo lesne . Lecz być 

zmuszonym do kłamstw jest czymś o wiele 
gorszym . 

Mężczyzna, który chce się ożenic, powinien 
wiedzieć wszystko albo nic . 

Najgorszą stroną romansu jest to, że czło
wiek przestaj e być romantyczny. 

Zepsuty mężczyzna nal eży do tej kategorii 
mężczyzn, którzy podz iw i ają niew i nność . 

Nic tak nie u leczy duszy jak zmysły i nic lak 
nie uleczy zmysłów jak dusza. 

Ignorancj a jest j ak delikatny owoc egzotycz
ny, wystarczy go dotknąć, a traci świeżość . 

Krewni to pospo li ci nudz iarze, którzy nie 
mają zielonego poj ęc i a, jak należy żyć , i naj
mni ejszego wyczucia, kiedy na l eży umrzeć . 

Jedyny sposób postę powania z kobietą to za
l ecać sią do ni ej , j śli jest ładna, a do innej , 
jeśli j st brzydka. 

Kobiety tylko wtedy mówią do siebie siostro, 
kiedy przedtem już nazwały s iebie wieloma 
innymi imionam i. 

Mężczyzna żonaty nie je t poc i ągający dla 
nikogo prócz własnej żony . 

Mqżczyzna, który upo rczywie trwa w stanie 
bezżennym, robi z siebie wieczną pokusę 
pub l iczną. 
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Powiedzieli o Oscarze: 
"Z Oscara zdaje ię emanować atmosfe

ra Paryża co prawia. że każdemu robi się 
wesoło i lekko na duszy, gdy na n iego po
patrzy" (Micha.el Field). 

"Górował nad nam i, il u nas było, a j ed
nak zdawał się interesować w zy tk im, co 
każdy z nas ma do powiedzen ia. Pos i ada ł 
rzadką J l ikatność uczuć i takt, gdyż czło
wiek wygłaszający rnonologi, c h oćby naj in 
te li gentn iej szy, ni c j est zazwyczaj w duszy 
dżentelm enem . Brał od Judz i i dawał z s ie
bie, a to, co z s iebie dawał, było niepowta
rza lne i jedyne w woim rodzaju" (Cunnn 
Doyle). 

"Prasa traktowała na obu jak błaznó v; 

on występował jako Oscar-komik, j a j ako 
G.B.S .-klown„ , a j ednak przekonałem s ię 
o ni ezwykłym talencie narracyjnym O ca 
ra. Nie byłem zmu-zony mówić sa m , lecz 
sh.i ch ałem, jak k loś opow iada mi an gdo ty 
lepiej ni ż ja bym to po trafił... " (Bernard 
Shaw). 
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"Nie znam j ednak nikogo, czyj widok, 
a nawet nadzieja, że się go zobaczy, na
pełniłaby takim szczęściem. Było to wzru
szen ie podobne temu , które nas oga rn ia 
na myśl , że usłyszymy utwory Schuberta 
a lbo Schumana, dobrze zaśp iewane, do
brze zagrane" (Vincent O'Sulliuan). 

"Pod wzgl ędem inteligencji i humani
taryzmu to najwspan ialszy typ człow i eka, 

z jakim się zetknąłem. Najwybitniejsi lu
dzie, moi współcześn i , byli wielcy w j a
kiej ś j ednej rzeczy, nie zaś wielcy w całej 
swej istocie" (Charles Ricketts). 
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WILDE 
O KOBIETACH 

Kobiety mają wspaniały instynkt, wszystko za
uważają z wyjątkiem tego, co oczywiste. 

Mężczyzn można analizować, kobiety tylko podzi
wiać . 

Kobiety należy kochać, lecz nie próbować zrozu
mieć. 

Kobiety kochają mężczyzn z powodu ich błędów . 
Jeśli tylko mężczyzna posiada dość wad , kobiety 
gotowe są im wszystko wybaczyć - nawet ich 
ogromny intelekt. 

O ileż poetyczniej jest ożenić się z jedną kobietą, 
a kochać wiele. 

Nie ma na świecie nic piękniejszego niż miłość 
mężatki, o czym nie wie żaden mąż . 
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.. O SZTUCE 

Zrobiłem ze sztuki filozofię i z filozofii 
sztukę . 

... sztukę traktowałem jako najwyższą 
rzeczywistość, a życie jako prosty ob
jaw złudzenia. 

Prawdziwego artystę poznajemy po 
sposobie, w jaki potrafi zużytkować 
to, co sobie zaanektuje, anektuje zaś 
sobie wszystko. 

Żadne dzieło sztuki nie szerzy poglą
dów. Poglądy miewają ludzie, którzy 
nie są artystami. 
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Oscar Wilde 

DOM ROZPUSTY 
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Dziwaczne cienie, mechanicznie 
Jak arabeski fantastyczne, 
Biegły w krąg po zasłonie. 

Na taniec patrzyliśmy widm 
W muzyki wirujących rytm 
Jak liście z drzew strącone. 

Niby automatyczne kukły 
Sylwetki, 1ak szkielety smukłe, 
W kadrylu się kołyszą.. 

Splecione dłońmi w jeden łańcuch 
Dostojną. sarabandę tańczą: 

Cza.sem śmiech zabrzmi w ciszy. 

Cza.sami nakręcona lalka 
Przytuli złudny cień kochanka -
Zda się, chcą. dobyć głosu. 

Czasami kukła przeraźliwa 
Wyjdzie przed dom i niby żywa 
Zap ali papierosa. 

(fragment I 
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