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OSKAR WILDE (1854-1900) 

Arystokrata, dandys, skandalista, dekadent i gentelmen w 
jednej osobie. 

Oskar Fingal O'Flahertie Wills, angielski powieściopisarz, 
dramaturg, poeta. Ojciec jego był znanym lekarzem, matka 
pisywała poezje i prowadziła jeden z najsłynniejszych salonów 
literackich Dublina. Dorastał wśród arystokracji. Był królem 
życia, arbitrem elegancji, po petroniuszowsku wytwornym, 
leniwym i wspaniałym. Stworzył modę usuwając w cień nawet 
księcia Walii. Pamiętając o niezbędnych zewnętrznych 
rekwizytach findesieclowego estetyzmu angielskiego dekorował 
fantazyjnie swoje pokoje w college'u, podkreślał swoją 
zniewieściałość zarówno poprzez pogardę dla sportu, jak 
noszenie długich włosów, paradował w stroju przybranym w 
pawie pióra, słoneczniki, lilie, itp. 

Po błyskotliwie zdanych egzaminach i ukończeniu 
studiów podróżował, z przerwami, po Włoszech, Grecji, Stanach 
Zjednoczonych i Francji, gdzie zetknął się z Hugo, Malarmem, 
Verlaine'em i Zolą. 
W 1881 r. ukazał się pierwszy zbiór wierszy. Pierwsze 

opowiadania napisał Wilde w 1887 r., 
ukazały się pod zbiorowym tytułem 
"Zbrodnia Lorda Artura Sawile'a i inne 
opowiadania". 
Swoje wypowiedzi o sztuce ujmował w 
formę eseju, dialogu lub aforystycznej 
bajki ("Szczęśliwy książę i inne 
opowieści" 1888 r.). 

Wilde jest jednym z 
najwybitniejszych przedstawicieli 
ruchu estetów końca XIX w., 
głoszących hasła "szt u ka d I a 
sztuki","sztuka ponad życiem", 

skrajnego subiektywizmu doznań 

arbitralności sądów estetycznych. 



Słynna powieść "Portret Doriana 
Graya" (1890 r.) stała się literackim 
ucieleśnieniem estetyki Wilde'a, jego 
niepohamowanej żądzy rozkoszy, 
wywodzącej się od Nitzschego pogardy 
dla cierpienia, poświęceń i wyrzeczeń, 
kultu indywidualizmu i amoralności. 
Uważał egotyzm za nieodłączny składnik 
godności ludzkiej. Dowodził, że wszelka 
sztuka musi być siłą rzeczy niemoralna, a 
jej żywiołem jest raczej kłamstwo niż 
prawda, za dziełem sztuki kryje się praca 
wyobrażni, rozum ma znaczenie 
drugorzędne. 

"Wszystko, co dzieje się w rzeczywistości - powiada Wilcfe - jest 
dla artysty bez znaczenia. Prawdziwe uczucia wytwarzają 
kiepskie wiersze. Być naturalnym znaczy być nazbyt rozsądnym, 
a być nazbyt rozsądnym - znaczy nie być artystą". 

Miejsce Wilde'a w literaturze dramatycznej jest pod 
każdym względem niezwykłe. Jako poeta szkoły głoszącej hasło 
"sztuka dla sztuki" mógł on igrać płomiennym romantyzmem w 
"Księżnej Padwy'' (1891 r.) i próbować swych sił w dekadencko 
sugestywnym dramacie "Salome" (1893 r.), jednoaktowej 
tragedii biblijnej, napisanej po francusku 
dla Sary Bernhardt. W komediach 
s a I o n o w y c h : " W a c h I a r z I a dy r' 
Windermere" (Lady Windermere's Fan, 
1892 r.), "Kobieta bez znaczenia" (A 
Woman of No lmportance, 1893 r.), "Mąż 
idealny'' (An Idea/ Husband, 1895 r.) i 
"Brat marnotrawny'' (The lmportance of 
Being Earnest, 1895 r.), Wilde jawi się 
mistrzem błyskotliwego dowcipu i 
szermierki słownej. Jednakże zawarta tu 
satyra na wyższe sfery towarzyskie jest 
na ogół powierzchowna, zaś krytyka 
społeczna stanowi zaledwie 
marginesowe tło. 

Wilde zawiesza akcję swoich dramatów w 
powietrzu, i nie tai, że jest mu ona 
obojętną. Nudzi go tak, jak w ogóle życie 
codzienne go nudzi, zwłaszcza życie tych, 
co jedzą, śpią, rodzą dzieci, zajmują się 
polityką. .. 
Ośrodkiem sztuk Wilde'a jest dialog. Tu 
jest on mistrzem, któremu niewielu 
znajdzie równych. Jego dialogi pełne są 
paradoksów i aforyzmów, które unoszą się 
w atmosferze salonów. Dowcip tryska 
bogaty, samorzutny, beztroski, sulbtelny. 
Każe swoim postaciom wypowiadać 
monologi i uwagi "na stronie", gdy służy to 
jego zamierzeniom, i nie dba o to, że cały mechanizm sztuki 
zaczyna skrzypieć. Finezja i błyskotliwość dowcipu w 
salonowych komediach zyskały ich autorowi miano "lorda 
Paradoksa". 

Rok 1'395 stanowi punkt zwrotny w karierze życiowej i 
artystycznej pisarza. Oskarżony o perwersję homoseksualną, w 
wyniku słynnego procesu, skazany zostaje na dwa lata ciężkich 
robót. 
Po wyjściu na wolność natychmiast opuszcza Anglię i wyjeżdża 
do Francji, gdzie umiera w samotności i nędzy. Z tego okresu 
pochodzi wstrząsająca "Ballada o więzieniu Readwig" (1898 r.) 
oraz tragiczna, pełna rozpaczy spowiedź autora "Oe Profundis" 
(1897r.). 
"Dobierałem sobie przyjaciół z uwagi na ich piękną 
powierzchowność, znajomych z uwagi na ich dobry charakter, 
wrogów z uwagi na ich tęgi umysł. Nie można być dość 
ostrożnym w doborze swoich wrogów." (Oskar Wilde) 
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Parandowski Jan, Antinous w aksamitnym berecie, Lwów 1921 
Pearson Hesketh, Oskar Wilde, Warszawa 1963 
Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa 1971 



W repertuarze teatru w sezonie 1997/98 d 

Noel Coward 
Ronald Harwood 
Melchior Lengyel 

Joe Orton 
John Murrell 

Eugenelonesco 
Ingmar Bergman 
Franc;:oise Sagan 

Anne-Marie Etienne 

"Życie prywatne" 
"Przedtem ... Potem ... " 
"Ninoczka" 
"Zabawiając pana Sloane'a' 
"Sarah albo Krzyk langusty" . 
"Łysa śpiewaczka" 
"Sceny z życia małżeńskiego'"d 

"Czasami skrzypce ... " 
"Tej nocy albo nigdy" (SZOPA) 

W planach: 

Edward Albee "Kto się boi Wirginii Woolf?" 

TEATR "SCENA PREZENTACJE" 
powstał w październiku 1979 roku 

Warszawa, ul. Żelazna 51/53, dawne Zakłady Norblina 
Oddział Muzeum Techniki i Przemysłu 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Romuald Szejd 
Zęstępca Dyrektora d/s Technicznych Marek Jeżewski 
drganizacja pracy artystycznej Bożena Marczykowska 

Kasa czynna codziennie w godz. 11 00-14°0
, 1500-1800 

oraz do rozpoczęcia spektaklu , 
w niedzielę i święta: 3 godziny przed spektaklem. 

Tel. 620-82-88, tel./fax 620-34-90 
Przedsprzedaż biletów prowadzą również kasy ZASP-u, 

Al. Jerozolimskie 25, tel. 621-93-83. 

projekty kostiumów: 
redakcja programu: 

projekt graficzny: 
skład i druk: 
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KOWALSTWO ZDOBNICZE 
ul. Freta 21/23 

00-227 Warszawa 
tel. 831·86-13 

Zofia de lnes 
Bożena Marczykowska 
Marcin Stajewski 
Cetus s.c „ tel. 822-92-46 


