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o KOBIECIE, MĘŻCZYŹNIE, M IŁOŚCI I Kl LKU I N NYCH SPRAWACH 

Dzielenie ludzi na dobrych i złych - to czysty absurd. Ludzie są albo mili, albo nudni. 

Kiedy mę:i.c·z~ zna pn:e-;!aje kohiecie mówić rzecly przyjemne - przestaje · zazwyczaj o niej 
myi.Iei·. 

~ 

Mężc·z:)izna. który prawi moraly jest zwykle hipokrytą, natomiast moralizująca kobieta jest 
Z\\ ykle brz:dulą. 

~ 

'il' tak ni<' szr1"1·i knhiety jak szata k:..znodzlei. I muszę stwierdzić z przyjem no: clą, że 
kobiety wiedzą o tym doskonale. 

~.C> 

.Jak te malżcńst\ ·a rujnują. mężczyzn! To prawie tak samo demoralizująca in tytucja jak 
papicro~r. tylko i.e dużo dro:lsza. 

~ 

S ic ma to jak milośc z kobietą zamężną. Ale żonaci męi.czyinl nie mają o tym pojęcia. 

~ 

rohicty sz:i l eją za nami kiedy jesteśmy zepsuc i do szpiku kości - a puszcza.Ją nas kan
tem jako nic.itr akcyjnie cnotliwych. 

~ 

Swiat je t przelud niony uczciwym i kobietami. 

~ 

Znam t} Iko dwa r odzaje traged ii na tym bożym świecie. Jeden - kiedy człowiek nie może 
osiągnąć prZ!'d miotu swoich pożąda11 - drugi gdy go osiąga. 

~ 

Cynik to "toś kto llna cenę w zystkle:::-o, a nie ma pojęcia o wartości. __,,,..._ ..... .__,,,,,...~~~ ........ 



Pra\\ dli\\ ą potięl'l1ę znajduje się dzi ·ia.i " nhawic 

~ 

nir \\ 11okude. 

.lrśli kohicla ma. zamiar ricl·zyw1sc1c żaln\\ ;!(· za s\'rnje c:rzcch~ 
stkim po tarać o złą krawcową ... inaczej nikt nic uwierzy·. 

~ 

musi się 11rzrdc wszy-

ldcolo:;ia - to bardzo niebr:tpicc·zna rzec:t . Pei ·nirjsza ,jest rzrC'zy 11 i"lo~l-. \\prawdzie czę
„lo nas rani IC'cz mimo wsLystko jr~l JH'\\llirjsza. 

~ 

K11hicty hrz~·dkic ą zawsze szalcnir zazdro-;nt o . "nil'h mr7!1w. kohłrl) ph;knr 11i1o:dy„. 
pothlania je zazdroś(· o rudzyl'11 mę7.ów. 

~ 
D1,..idLicśda lat romansu tzyni i kobiety. rui nr. .lic 110 dwudziestu l.1tach malżc1islwa 

kobieta '' ~-gląda jak i;mal'h puhlkzny. 

~ 

l\fr mriżna n ii.: dy za u fal- kohiec·ic, która zd radz ·• S\\ iii pran dth1 ~ wiek. Kobiela, która 
zdrad.lila laką tajc·mnkę wypaple ws:.:yslkie 1 111r wkrch. 

~ 

!\lężrzy zna, który uporczywie trwa w sianie btz.lc nnym robi z siebie wieczną pokusę. 
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\V dzisiejszych czasach można przeżyć wszystko z wyjątkiem własnej śmierci I przetrzy
mać wszystko z wy ją.tkiem dobrej reputacji. 

~ 

Mąż jest czymś w rodzaju niepożądanego weksla. Slyk,mie się z nim to męka. 

~ 

!Uężcz~ i.ni Idąc za podszeptem niemądrej próżności chcą byc pierwszą milo 'clą kobiety. ... 
Kobiety mają w tych sprawach subtelniejsze wyczucie, zawsze pragną być ostatnią młlośclit 
mężczyzny. 

Tragedią kobiety jest to, że z wickiem staje się podobna do swej maiki. 

~ 

Kobieta. jest uosobieniem triumfu ciała nad duchem„ mężczy:i:na za.· reprezentuje zwycię

stwo ducha nad moralnością. 

~ 

Spotykamy tylko dwa rodzaje kobiet: brzy dklc I malowane. 

~ 

!Uężczyżni wstępują w związki małżeńskie ze znużenia, a kobiety z ciekawości. Rezulla
lcm jest obopólne rozczarowanie. 

~ 

Klo jest kochany len biedny być nic może . ...,. 
Uwl~lbiam gadanie o niczym. To jedyna rzcci, o której mogę co· powiedzieć. 

~ 

Dobre rady podaję dalej. To jedyny użytek jaki z nich można zrobić, 

Zakocb::ć się w samym sobie to pocz'llek roman ·u, i..tóry tn\ a cale żyde. 

~ 

Wzmoiona wrażliwo~ć moralna u kobiet robi z malieii twa beznadziejną I jednostajną. 
Instytucję. 

~ 

Plr.rw11zym obowi4zkiem kobiety jest być poslu~rną wojcj kra~·cowej. Co jest drugim 
ebowiązklem tego nikt jeszcze nic odkrył. 

~ 

.Jedyna tr:igedia. w życiu kobiety.„ przeszłością je~t zawsze kochanek, przyszłością. zawsze 
mąż. 

Ubó"lhviam kiedy role.sza się z hlotcm moich krewn~·ch. T~ lko dzięki temu mogę łeb jako 
tako zno!lić. ...,.. 

Nic Je t egoizmem ze strony czerwonej rezy, że chce być czerwoną rezą. Byłoby natomiast 
stranllwym egoizmem, g-dyby chciała, aby wszystkie Inne kwaty w ogrodzie były czerwonymi 
róża ml. 

wybrał (beb) 



BOGDAN BĄK 

AKA SOBIE „BANBURYJKA" ... 

W Małej Encyklopedii Powszechnej P\.VN (Warszawa, 1959), na stronicy 1055, 
szpalta 1, wiersz 1-8 od dołu, pod hasłem WILDE, przeczytać można: „Oscar 
(1854-1900), poeta dramaturg i powieściopisarz ang.; Irlandczyk przedstawiciel 
dekadenckich kierunków w sztuce końca XX w., ekscentryczny mistrz paradoksu 
słownego: wachlarz lady Windcrmere, Ballada z wiqzienia Reading, Portret Do
riana Grey'a, De ,profundis. Salome". 

Poza jednym błędem rzeczowym - niesposób nazwać kogoś kto _umarł w ro
ku 1900 twórcą z końca XX wicku (sporny jest na tomiast rok urodzenia - Ju
liusz Żuławski we wslt;pic do wyboru prozy Wilde'a i parc; innych źródeł po
daje datę 1856, za „Dziejami Dramatu" Allardy ce Nicolla przyjmujemy jednak 
rok 1854). przytoczona nota, nawet biorąc poiprawkę na jej „ogólnikowy", „ency
klopedyczny" charakter niewiele mówi o pisarstwie Wilde'a. 

Był więc równowieśnikiem - w pierwszej chwili aż trudno \V to uwierzyć -
wielkiego George Bemar-da Shaw i jego rodakiem. Spadkobiercą tradycji komedio
pisarstwa irlandzkiego XVII i XVIII wieku - Goldsmitha i Sheridana, Yeatsa, 
i Synge'a. Nieprzypadkowo jednak padło tu nazwisko Shaw. Przy całej odmien
ności postaw twórczych obu pisarzy, łączy ich wiele - przede wszystkim typ 
humoru, charakter dowcipu. Różnice wynikają chyba z odmiennych doświadczeń 



ł a 
~ życiowych ,te zaś są - można to stwierdzi(· bez oba \v, że pocz:--·ta s łowa za \vy
~ raz taniego, wulgornego socjologizowania - okre ślone przez środowisl"a, z których 
~ wywodzą siq t\\'órcy . .Jeql i wiec Shaw, syn średn iozamożnej rodziny mieszczań
~ sk iej z trudem musiał przebijoć siq prz ez życic, Wilde skoligacony z na jznako-
2 mitszymi rodami angielskimi, wychowanek ekskluzywnych uczelni \vyższych, ulu
~ b icniec salonów londyńskich , już w atmosferze domowej znajdował pożywkq ! dla swych literackich ambicJi. Czyż w tej sytuacji można się dziwić, że dramatopi

sarski debiut GBS to ostry w swej demaskatorskiej pasji „Szczygli zaułek" (1892), 
że w dwa lata później powstaje „Profesja pani Warren", a rok następny przyno-

• si „Candide" ... Wilde w tym czasie pisze „Salome", „Księżną Padwy'', Tragedię Flo-
2 rencką ... I aby już paralele doprowadzić do końca. W chwili gdy proces i wyrok 
~ przerwały dramatopisarską twórczość Wildc'a, Shaw był autorem zaledwie 6 utwo-

rów scenicznych, z których 5 („Szczygli zaułek", „Profesja pani Warren", „Żoł-
nierz i bohater", „Candida", „~1ąż przeznaczenia") przetrwało w repertuarze do 
naszych czru;ów. Pozostałe utwory, które utrwaliły sławę „Wielkiego ~piarza" 

powstały w wicie lat po śmierci \\'ilde'a . Przytoczmy dla przykładu - „Major 
Barbara" 1903, „Androklcs i lew" (1912), „Pigmalion" (1913), „Swięta Joanna" 
{1923), „Wielki kram" 1929), „Genewa" (1938). Bez zbytnich spekulacji można 

i. więt: założyć, że gdyby nie przedwczesna ~mierc \\'ildc'a. gdyby nic anatema jaką 
~ rzuciła na niego londyń · ka societa, otrzymalibysmy niejedno jeszcze dzieło o nie
L przeci0tnej randze. 

S Był pisarzem o renesansowej niemal \Vszechstronności. Subtelny poeta i zna
i. komity eseista o znakomitym wyczuciu i nieprzccietnej erudycji. Znakomity pro
~ zaik, twórca przekornie antydogmatycznych, niejako rewizjonistycznych w sto
L sunku do oficjalnych założci1 chrystianizmu prz~1powieści. Komediopisarz - be7. 
~ przesady - demaskujący prude rie: arystokracji ... 

~ 
~ 

. J ed na jcszczl' spra\VU. w ymaga najk ró tszcgo choćby komentarza. W przytoczo
ne.i na \Vstqp ie opi nii l\,la łe .i Encvk lope dii Powszech nej zas ta nawia określenie 

„prl(•ds tawiciel d ekadenckich kiL'runków " .. . Określeni e chyba zbyl jed noznaczne. 
To pra wda bvł wvznawcą hasła „sztuka dla sztuk i" . Z c:--·k lcm prelekcji na po
wyższv ll'mal z.ieźdz ił S tany Z.il'dnoczo nc, od Nowego Yo rku po sb ny „dzikiego 
zachridu, k tóre w tvch la t:.i ch nie groziły już w prawd7.ic utintq sl„tlpu. ale też 
n ie byłv jeszcze zupełnie sp0kojne . . JL'd nocześnie jednak len Pkst1„1wal(c1ncko ubie
raj ąc" siq wvznawca „cz:--·stcj sztuki" w rozprawce L'SSl'.iu .. Dusz;1 człowieka 
w Socj a liżmie" wvzna je - .. A tymczast• m S ztuka nic powinna nigdy starać siq 
t to , abv b \ · i.: d oslqpna. To publicz ność po w inna stur:1ć s'p o ""°o.il, arl?styczne 
w\·kszl~ lcc nic. W t~·m ca la różnica". I jeszcze jedno w~-znanil' ll'go kapłano 
„'>z luk i dla . zt uk i'. wvzna n il' niezwvklc charaktc rvstvc::-:m• - „Warto ·cia ·ztuki 
n ie jhl p iqkno, Il"' z prawośc'. I aliv już wszvstko bvło :rnpt>lniL' j;1sne __:_ od te
orc~ vcznvch za h~t>•1 L'skt\ czm eh odchodzi \.\' il cle takŻL' \\' 'i \H'.i prak 1 vce t \\'ńrc7 ~ i . 
PrzLde w szvs tkim \\. klmwdi:ich. 



~ 
~ 
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Bo właśnie komC'die są tą czqsc1ą spusc1zny artystycznej autora „Portretu 
Doriana Greya", która ostała sic: - i zapewne ostanie - najdłużej. Sprecyzujmy 
- idzie o cztery sztuki: „\\'achlarz lady \\'indermere", „Kobieta bez znaczenia", 
„Mąż doskonały", „Brat marnotrawny". :\Tiejscem akcji są we wszystkich wy
padkach szczyt~· londyńskiego high life'u. Znał je pisarz znakomicie i świetnie 

parodiował. Choć na dobrą sprawę trudno nawet powiedzieć czy jest to karykatura 
czy też po prostu realistyczny portret. Swoisty wallenrodyzm \Vilde'a jest wic:c 
piPrwszą cechą charakterystyczną jego komodio,pisarskicj twórczości. 

Odsłaniał sprawy, o których - w my~! towarz~·skich kanonów - się wie, ale 
o których przecież mÓ\\ ić nic wypada. Chot'.·by ten obsec~·jnie powracający te
mat - uwiedzionej i porzuconej („Kobieta bl'Z znJczcnia", a także choc w innym 
ni co wymiarze „Wachlarz hidy Windernwre". Zwrócić jednak należy uwagq na 
fakt, że poszkodowane wywodzą siq także ze sfer~·. ktoś niższego stanu nie byłby 
w-..półczucia g )dny ... :\Timo wszv tko .ic'dnak po~iada po~maczek kandalu. 

A uto bohatt•r „:\lcza doskonałego", ów \\yab.:trahowanv niemal, idealny a:i
g: Lki gc·ntclman, świetnie zapowindający ~iL~ d\'plonuta .. . :\ prz •cież u podstaw 
.it go kariery polit~-cznej lL'gło \\"CJlc nic m.1lC' świń!-i'Wo. Dlate;;o mniej poważne 
przed~tc:p~two legło u p.1dstaw wątk u faLularnego ,,. kdn~·m z najciekawsz •eh 
l najbardziej popularnvch drc matów Ibsen („:.'\ora'"), u Wilde'a wszystko kończ' 
!:-je koml'diowym happy cn<ll'm. 

Całe to brazoburst\•:o ma już dziś posmak nil'CO historyczny. l\Ia jednak racje; 
Tadeusz Boy-Żell'ńsk i .,.„ by dobrze zrozum!cc i :-makow,1ć \ 'ilde'a, trzeba ko
r.1ecznie wejśt'.· w dusz.., jego ~luchaczy. P ncr• · niL' jC'st zbyt łatwy" i dalej: „Ba
'-'· :my s:q ::;ami, i bawimv siq zwłaszcza,\\" . .Jbrażając o ie, przez transpozycjq 
intelektualną, Jak bard.n m.i-i.tł gorszyć, lx \'ić i elektryzować umczystą p1Jpnw-

I 
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ność lond;v·ńskicgo towarzy ·twa, którC'go Wilde był bożyszczem" ... Tak ... Publicz
nego prania brudów po sławetnej aferze pana ministra Profuno nikt jeszcze, na
wet w najśmielszych rojeniach, przewidywać nie był w stanie. Shockingiem były 
znacznie mniej jednoznaczne sytuacje. 

Nie w demaskatorskich akcentach sztuk Wildc"a tkwi jednak ich prawdziwa 
wartość. Ruz jeszcze wypadniL' odwołać sit; do opinii Boya, klór;v· stwil·rdza, że 

prawdziw:-.-·m bohaterem komedii autora „Salome" jest paradoks ... \Vybranc dość 
przvpadkowo próbki paradoksów Wilde'a drnku.iemv na innvm miejscu. Tu wy
padnie tdko podkreślić, że te czc:sto cyniczne. ale zaw.:;ze wyrafinowane uwagi 
w:-.-·głaszają \\szvscv bohaterowie jego sztuk, bez wzglc;du na wiek „pochodzenie 
społeczne", „zawód wykonvwany" i tym podobne ankietowe przypadłości. Czqsto 
sl\varza to dodatkowo z:.ibawnc sytuacje. Czvz bowiem nic daje dodatkowego efek
tu komicznego włożC'nie takich na przykład słów: Właściwą domeną mężczvzny 

podług mnie .icst dom. A kiedy mt~żcz;v-zna zac2.vna zaniedbywać obowązki domoWl'. 
staje sic: b:lrdzo znie\\'l( ściały. nic uważa ..;z'? To mi sic; nie podoba. Bo tacy mc;ż
czvżni sa bardzo atrakcvjni'" \\' usta nai wniutkic.j. findc ·ieclowcj nastolatki an
g1L'I klL'j ... 

Dzi'> wszy:-.tk!e pmblemiki c;:;v· wrc;cz psC'udoproblcmiki nic a nic: n<1s j.tż nic ob
chodzą .• 'ie potrafimy sic; wzru.·zać !osa mi 1x1rzuconej lady, ani tc>ż oburzać na 
lord.i uwodziciC'la. I dlatego chyba najbardziej żywa. bo pozbawiona wszystkich 
mclodramatvczn;v·ch akcl'nlów, jest ta wbśniL' sztuka. 

„Brat marnolra\v1w·· jest bezprl'lensjo na Iną hi _ toryjką o dwu wi ·unach, „po
drvw. Cl<tch" - uz\wając d;:i ·iL'.iszej frazl'nlogii, którzv po licznych perypcliach 
znaj::h.i.ią swe l ) kromiciclki. prly czym w jednym wypadku .i ·t to wręcz „mi-

łość od pierwszego wC'jrzcnia". Nawet obsc> yjnc „dziecko bez rodziców" w tym 
wypadku potraktowane zostało w innych zupełnie kategoriach farsowo nie melo
dramatycznie ... 

.Jest jednak „Brat marnotrawny" wielkim wykładem na temat ideologii „ben-
her:-.-·zmu" ... Sens tych słów wyjaśni najlepiej sam tekst komedii... „Banburyzmu" 
jako formy samoobrony przed zbyt leniwie płynącym ż.vciem, i zbyt zastałym ka
nonom dobrC'go tonu i pruderii. .. Nie łudźmy się.„ Kurtyna zapada w momencie 
gdy nawróceni grzesznicy uśmiercają Ernesta i Banburego ... Nie na długo jednak.„ 
Tych dwu wskrzesic się już nic da. Przyjdzie znaleźć inne preteksty ... Bo na 
dłuższą met~ życic z tymi troszkc; prze lukrowanymi pannicami może się okazać 

trudne ... 

Jest także sztuka pamfletem na metody w\·chowawczc. Przecież na fantazjq gą- ' 
i;kowatcj Cecylki oddziaływujc nic wzór pozytywny, solidny wujaszek Jack, ale 
jego zdeprawowany brat Ernest, z którym nawet w marzeniach zdążyła się zarę

czyć . Gąsiotko nasze jest najdosłowniej zafascynowane o obowością biednego, złą 
drogą kroczącego Ernesta. I zapewne poszło by z nim do łóżka już w pięć minut 
po pierwszym spotkaniu, gdyby natura! nie o takich sprawach w szanującej się 

komc>dii angielskiej z fin de sieclu pisać wypadało . 

Wszystkie wskazane tu problemy na leży traktować z przymrużeniem oka. 
Najważniejszy jest śmiech, owe goniące si~ w iście rekordowym tempie bon motsy. 
~ie darmo mówiono na Wilde'a - „LordParadoks" ... Smicch - to właśnie żywe 
pozostanie w dorobku twórczym autora „Męża doskonałego" dla kilku jeszcze 
co najmniej pokoleń. 
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Na koniec odpowiedzieć wypadnie na jedno jeszcze pytanie. Skąd w repertua
rze naszego teatru „ taka sobie" „banburyj ka"? To nie tylko sprawa kanikuły i ogór
ków ... To także przekonanie, że teatralna edukacja to także kontakt z twórczością 

pisarza, który jak niewielu przed nim i po nim operować pot rafił finezy jnym, cie
niu tkim paradoksem , który mimo sześc iu z górą dziesiąte k lat jakie upłynqły 

jego śmierci pozosta ł żywy. A to już jes t dowodem jego nieprzeciętne .i rangi. 

Bogdan Bąk 

KTÓRY CZYNIŁ DOBRZE 

Była noc - I był samotny. 

I ujrzał z dala mury wielkiego grodu, I zbliżał się do miasta tego. A gdy już był blisko, 
usłyszał radosne tany, śmiechy wesołe I głos licznych lutni. Zastukał do bram, a jeden 
z odźwiernych otworzył mu. 

I wzrok jego zatrzymał się na domu całym z marmuru z wyniosłymi marmurowymi ko
lumnami u wejścia. Kolumny obwieszone były wieńcami, a wewnątrz I zewnątrz domu płonęły 
pochodnie z cedru. 

I wszedł do domu tego. 

Ale gdy minął sień malachitową I sień Jaspisową I wstąpił do wielkiej sali godowej„ ujrzał 
na purpurowym łożu spoczywającego młodzleń ca, który miał włosy uwieńczone czerwonymi 
różami, a wargi czerwone od wina. 

A. zbliżywszy się do niego, dotknął Jego ram ienla I zapytał: 

- Czemu tak żyjesz'? 
A młodzieniec obróciwszy się, poznał go I odpowiedział : 

- Jam był trędowaty, tyś mnie uleczył. Jakżebym miał żyć Inaczej? 
Wyszedł więc z domu tego I poszedł dalej ulicą. Po chwili ujrzał niewiastę, której twarz 

pokryta była szminką, suknia jaskrawa, a nogi przybrane perłami. A za nią szedł, skradając 

się jak my, llwy, młodzieniec w barwnej szacie. Twarz kobiety była pl<:kna jak twarz bóstwa, 
a oczy mężczyzny błyszczały pożądaniem . 

I szybko podążywszy za nimi dotknął ręki mę:i.e;i.yzny i zapytał: 

- Czemu patrzysz na tę kobietę w ten spo sóh'? 
A młodzieniec odwróciwszy się poznał go i odpo\\ il'dzlał: 
- Jam był niewidoczny, tyś ml w-zrok przywról'ił, na cóż Innego bym miał patn.eć. 
Wówczas pobiegł za kobietą dotknął jej kolorowej szaty i spytał: 

- Czyż innej drogi wybierać nie umiesz, jak drogę grzechu'? 
A ona, odwróciwszy się, poznała go, uśmiechnęła się I odrzekła: 
- Tyś mnie z grzechów moich Już rozgrzeszył, ta droga jest drogą najmłlszą. 
Wówczas opuścU miasto, a wyszedłszy zeń ujrzał siedzącego przy drodze młodzieńca, który 

płakal. I zbliżywszy się do niego dotknął długich zwojów jego włosów I zlłpytał: 

- Czemu płaczesz? 
A młody l'złowiek podniósł glowę, aby nań spojrzec, poznał go I odpowiedział: 
- Jam był nie&;"dyś między umarłymi. Tyś ml z martwyt•b kazał pom;ta('. Jakże nie mam 

płakać! 
OSKAR WILDE 
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JULlUSZ BAB 

Dołączyli się też inni z pocztu owych nowych poetów, którym nje mógł się po
d0bać sceniczny artyzm Brahma. Angielsko-irlandzki esteta Oscar Wilde więził 

uwagę widzóv.· silną i w \\·:i-rafinowanej .formie podaną zmysłowością swej „Sa
lome". Był to krótki ut\\"ór niby pysznie stylizowana tkanina zdobna cennymi, 
lc:cz zarazem zimnymi drogimi kamieniami. Gertrud Eysoldt taniecznie odmierza
n~·mi słov.lami i gestami kongenialnie oddała ten chłodny obraz niepohamowane] 
zmvsłowości, tę przerafinowaną księżniczkę spragnioną głowy ukochanego barba
rzyńcy. Cenzura zakazała początkowo publicznego wystawiania biblijnej sztuki 
o „Salome" .. . 

(„Teatr Współczesny" PIW, 1959) 

ALLARDYCE NICOLL 

Miejsce Wilde'a w literaturze dramatycznej jest pod każdym względem niezwy
kłe. Jako poeta głoszący hasło ,sztukadla sztuki" mógł on igrać płomieniem ro
m:intyzmu w „Księżnej Padwy" (1891) i .próbować swych sił w dekadencko su
gestywnym dramacie „Salome" (1893). Jednocześnie zdobył sobie sławę jako dra
maturg umiejący z niezawodną pewnością operować ciętym dowcipem i najbardziej 
fantastycznymi 1pomysl:Jmi. .,,_ /2~ 

:n..;-">-'"·1'· 
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W „ \\" nchlarzu lady \\'indcrmcrc" wy ra;nic po ka"' I jo kic są jego cele. Za rów-E1ł 
no tu jak ·i w bezpośrednio potem napi:anych sztL<kach pozornie siqga on do 
dominującej tcmatvki ówczesnego drama tu rcalist~·cznL'go. ( ... ) Zajmując siq tymi 

~l'm~1 L:_1mi Wi_ld: _jcd~ak ~1ajwidoc~ne.! nic wkłada w nic c:llcj duszy. Nic podejmuje r:;;;. 
zadnLJ po\\"azmc.1szc.1 proby nadązarna za nową dramaturgią re\\ :.Jluc~ jnych inte- \.\,i:IQllU~ 

lcktunlistów. ( ... )i interesuje go przede wszy. tkim dowcip, który o trzy, kreśląc sce
ny z życia. angielskiego high lifc'u, 1 j~żcli dziś te sztuh.i utrzymują siq jeszcze 
w pamiqci, to nic z uwagi n 1 ich koturnowe problemy, tylko ze wzglqdu na bły
skotliwość i ciqtość dialogów i misternie rzeźbione zdanin. 

„Brat marnotrawny" to sztuka wolna od wszelkich pretensji .. Tej zupeln:e fnr
.:owa intryga daje autorowi zabawne okaz.i' do rozWl'SL'lcnia widowni cor'lZ to 
nowymi żartami. Tu Wilde znalazł wreszcie środek w~Tazu dla S\\·cgo dowcipu, 
który raz po raz burzy konwencje opis '\\·,rne.i . Jr ry towarzyskiej. Estetyką hol-

-
d.i jąc i zasJdzic „sztuku dla sztuki" zgorszył zadowolone z siebie szacowne audy
tor.u rn . .Jcg11 dowcipna fur ·:.:i to po prostu odwrotna strona medalu, którą ironicznie 
z 1wiE ,z r. 1 sz_,·j:ich swnil'h w:.;półczesnych . 

T.DEU ·z I30Y-ŻELE~SKI 

(„Dzieje Dramatu" PIW, 1962) 

„~ 

Bawinw sic; i '-'ami, i bawimy si(; zwłaszcza wyobr3żając sobie, przez transpozy
cjq intL•.ekLLnlnq. j:1k bar<lzo ten „Brat marnotrawny" musiał gorszyć i clcktry
zow.;1ć urocz~·.-;Li poprawnośc świetnego londyńskiego towarzystwa, którego Oskar 
Wilde st,ił sil: boż:·::-;zczem. ( ... ) .. . prawdziwym bohaterem sztuki jest paradoks; 
paradr>k:>;k rac.:zej gdyż sfl'rq. w której buszuje są prawdy nic tyle życiowe ile 
to\ ·arz..,·..:kil' . .T pst to istny fo.iL'J"\\'Nk isk i erek sypiących siq przez całą sztukc~. i to. 
u(·z wielkiej różnic'' w formil' i treści, z usl lokaja czy lady, młode.i panienki cz~· 
t...1rc:go k,111onika . .:.h11w \\TaŻcnie, że czczigodną panią Qpiniq posadzono na 

f te.lu. '-'krqpowano jcd\\'abn~·m i sznurami, i że wszyscy kolejno wbijają w je.i mięk
k: · ciało drobne szpileczki. Dla nas, którzy nie mamy uprzedzeń, ani nic tety, 
dochodó\ · Jad:-.' Bracknell. widc z tych szpileczek traci, oczywiście, swoje ostrze; 
a przede wszytkim jest in ,1 wiele za dużo; w pierwszym zwłaszcza akcie ( ... ) 
Al nadmiar dowcipu jest t 1 wad:.:i, na którą nie każdy może sobie pozwolić. 

(„Flirt z Melpomeną" PIW, 1963) 
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CN:,TA BIOGRAFICZNA 

Oskar Wilde' - Fingall U'FlnhNtie Will-, ~yn znnm·gu lekarza i pcrtk i .Ja ne 
F rancc,;ca ElgL'C' urodził Sil' w roku lH:iG. Stucl. J\ ·li \\' Dublinie : Oxford7ic. W la
tach rn<Jl-1884 od był wiele podróży pJ Anwrvcc Póln,) 11L'.i i .\nglii wygl·isza .i <1c 
odczyt~· propag·ij~1cc ideL' „ ·ztuki d b sztuki"'. Zwi1'dzil lL'Z \\'lochy i GrccjP . .T ,".;t 
też ulubieńcem londyń~kich salonów. Piqkny i L'kstraw,1garn.:k: IJLl<lzi zi..>zum i ułl> 

z·1inlt'l'L"> 1\\'tlnic. OŻL'nek w r::iku 183-1 nie \\'n<.hi żad n~ eh zmi,rn d0 .k~ z~Tia, 

wciąż jest ośr dkiem zainteresowania Jo ndymk1l'go mondu. \\' latach 1887- 1B89 
wvd·1.k' l'Ld'''i i-mn litP1 u ck il' „The Womu n'. \\ orld" („Swi it I·obiet •"). W roku 
I HH"'i zo"ta ;l , zn ohrazq mor.:ilno~c i pub licz ncj" (hom > cks„rnlizm) skazany n\ <l\\"l 

1,ita ch~ż~.::.c•1 robi"it. P0ciqt,,1 t za _ob<! boj ·ot lo\\',l ·zyski. Opuszezn Anglii' . 
Um iL•ra \\' n 1·,1 191)0 \\" P<11:)ŻU, w nqdzy o.µti:,,zczC'niu i p1 j ań::.twie. 

O~kar \\',ldc pis·irz \\'SZcChst ronny i u ta)entO\\'d l1 Y - poeta, pr,1za ik l'Sl'is1a 
i dram.1turg p.1dl (Jfiar'ł angiclskil'go pu r~·tanizrnu, zakłama nia londyńskiej so
i:id)·. l-tórą t ~1,, drapil'żnil' wykpi\\ al. Nic• załamało g\1 ,,·iqzi0nic, czego dow lldl'lll 
fakt. ŻL tam wb-śni1• powsta ł jeden z jego n.1.h\·sp:rnia !"zych ut worów „De prof u n
di, · · i tom WIL'r:::zy - „Bal!:1dn o wil:zi ni.i w Read ing" . zniszczyli go ci , któr~·eh 
by ł prZ\':-: wicie lat ulubil'ilcem. 

G łow nL' utwor~· (jXlZd w,-pomnianym j uż „De p rofund is'"> to powicsć „Portrl'l 
Dor iun.1 Grcya ·· (1890}, opowiada nia - prz~·po \'il·~ci „Szczqsliwy ks iążc i innl' 
opem iad.rnil" (1 88 1), zbiór dialogów o sztuce „::"Jnczclnc zasady" (1 891), d ramaty
„Wach l:J r z Ja dy Winderm cre" (1 892), .,Kobi0ta bez znaczen ia" (1893), „Mąż id c,al
ny" (1 89.)J i „Bu nbury" z pod tyt ułem ,.donioslos t: byci a E rnestem" (przy czvm 
a ngielski e Earnes t oznacza nie tylko im iG, Jpcz także odpowiada polskiemu . lmvu 
„pow:l żny") także z roku 1893. Komiedia ta g rana jest w Polsce pod tytuł em 

„Brat ma rnotrawny" . 
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