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o życiu 
Oskar Fingal O'Flahertie Wiłls Wilde urodził się 

15.X.1854 roku w Dublinie. Ojciec jego był znanym 
lekarzem, matka pisywała poezje i prowadziła jeden 
z najsłynniejszych salonów literackich Dublina. W la
tach szkolnych wyróżniał się Wilde skłonnościami do 
samotności i zamiłowaniem do poezji przede wszyst
kim klasycznej. Zdolnościami górowa ł nad swoimi ró -
wieśnikami. W 1831 r. w drodze konkursu uzysk:i.ł 

stypendium do Trinity College w Dublinie 

W trzy lata później w podobny sposób dostał się do 
Oxfordu, gdzie zwracał na siebie uwagę ekstrawagan
ckim sposobem bycia. 

Po błyskotliwie zdanych egzaminach końcowych 

w 1876 r. podróżował po Włoszech, Grecji, Stanach 
Zjednoczonych i Francji, gdzie zetknął się z Hugo, 
Mallarmem, Verlaine'em i Zolą. 

W 1881 r. ukazał się pierwszy zbiór wierszy Wilde'a 
Poems, a w sześć lat po nich pierwsze opowiadania 
Lord Arthur Savile's Crime And Other Stories (Zbro
dnia Lorda Artura 

0

Savile'a i inne opowiadania). 

Do najbardziej znanych i popularnych utworów Wil
de'a należą baśnie zebrane w zbiorze The Happy 
Prince and Other Tales {Sz::zęśliwy książę i inne opo
wieści). . 

Słynna powieść „Portret Doriana Graya" (The Picturc 
of Dorian Gray, 1890) stała się literackim ucieleśnie

niem estetyki Wilde'a w jego niepohamowanej żądzy 
rozkoszy, wywodzącej się od nitscheańskiej pogardy 
dla cierpienia, poświęceń i wyrzeczeń, kultu indywi
dualności i amoralności. 

Jedyna tragedia jednoaktowa Salome (1892) napisana 
w języku francuskim nie uzyskała licencji w Anglii 
i została wystawiona w Paryżu w 1896 r. 

W komediach salonowych - Wachlarz lady Wincler
merc (Lady Win.dermere's Fan, 1892), Kobieta bez znn 
czenia (A Woman of No Importance, 1894), Mąż ideal 
ny (An ldeal Husband, 1895). Brat marnotrawny (The 
Importance of Being Earn_est, 1895) autor jawi siE: 
mistrzem błyskotliwego dowcipu. 

Wilde jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli 
The Acsthetic Movement (ruchu estetów końca XIX w. 
kierunku, który głosił hasła „sztuki dla sztuki", 
„sztuki ponad życiem", skrajny subiektywizm doznań 
i arbitralność sądów estetycznych; esteta, czlowielc 

lady bracknell 

kazimiera 
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Jedyne, co można zrobić z dobrą 
radą, to podać jq dalei. 

- O. TVilde -

wrażliwy i o wyrafinowanym smaku poozukiwal wy
łącznie rozkoszy bez względu na etykę . 

Twórczość Wilde'a stanowi j eśli nie najoryginalniej -
zy, to z pewnością najdobitniejszy wyraz dzięki uro

kowi błyskotliwego stylu, jego poetyckości, umiejęt

nemu operowaniu epigramatem i paradoksem. 
z pewnością dzięki urokowi błyskotl iwego stylu, Jego 
poetyckości, umiejętnemu operowaniu epigramatem 
i paradoks rn. 

Rok 1895 stanowi zwrotny punk t w karierze życiowej 
i artystycznej pisarza. skarżony o perswersję homo -
seksualną, w wyniku słynnego procesu, w 1<:tóry 
wmieszany jest także lord Alfred Douglas, skazany 
zostaje na dwa lata vięzienia i ciężkich robót. 
Po wyjściu na wolność natychmiast opuszcza Anglię 
i wyjeżdża do Francji. Umiera w samotności i nędzy 
30.Xl.1900 r. w Paryżu. 

Z lego okresu pochodzi wstrząsająca Ballada o wię

zieniu w Reading (The Ballad of Reading Gaol, 1898). 
oraz tragiczna, pełna rozpaczy spowiedż autora De 
profundis (1 897). 

Au tor upokarza się przed losem, uznaje estetyczną 

wartośćć bólu i grzechu, poprzez które urzeczywi,;l
nia się piękno i pogłębia ludzkie doświadczenie . 

Na język polski utwory Wilde'a przekładali : m. in. 
E. Berbcryusz, M. Feldmanowa, B. Gorczyński , J . Ka
sprowi1cz, J . Kornilowiczowa. W. Lewik, J. Pudełek. 

A. Tretiak, C. Wojewoda. 

• • 
Koma-:lia The Importance of Being Earnest grana by!a 
w Polsce po::! następującymi tytułami, „Brat marno
trawny'', „Mój brat niepoprawny", „Lord w walizce". 
„Bądźmy poważni na serio''. 

o narodz inach sz tuki 
Wilde uciekł z Londynu i skrył s ię, o ile to dlań było 
możliwe, w prześlicznym Worthing. położonym nad 
pienistymi wodami Kanału. Pracował nad nową ko
medią „The Importance of Being Earnest", pragnął 

odzyskać swobodę i lotność umysłu, k tóra zdawała 

się go opuszczać w ostatnich miesiącach. Coraz silniej 
odzywał się w nim długo tłumiony marnotrawstwem 
instynkt pisarza. Zazdrosne czuwanie nad swoim cz::i
sem, pragnienie ciszy i samotności, udręczona trosk:i 



o nieprzerwany bieg myśl i czyniły mu nienawistnym 
wszystko, co moi;ło "o pogrążyć \\ zgiełku . i na całe 
t)~odn ic zamkr.qly go w odludnym domku, tak blis
kim brzegu, że szum morza o:lpychał wrzawę ludzką. 
Douglas nic pokazywał s i ę, nie pisa ł. J go milczen ie 
głębiej nieraz zaprzątało myśl Oskara niż najgadatliw
sze listy. W dniu, \\ którym zaczęło go niepokoić ze 
szcze~ólnym upor m, przyn iesiono z poczty kopertę 

do~ć ciężką i większych niż zwykle r ozmiarów. By; 
tam obfity poemat Alfre·ia, starannie ułożony na 
w ielkich, kwadratowych ćwiartkach welinu. Zanim 
Oskar doczyta ł do połowy , zapadł zmierzch, o było 

l<'l' n ie:,podziewanc, j~k gdyby św iat o,;:1ula szaro:<ć 

tyd1 długich wi rszy . 

.. ·ie umiem ci powiedz ieć, jak bardzo tym jcs, ·:n 
wzru~:wny - pisał Osk:1r wi czorem. - Poemat jcsi 
pełen O\\·cgo lekkiego w::lzięku lirycznego, który je5t 
tobi właści\vy. Zdaje s ię lo łatwe dla 1ych, co :'lic 
rozun ieją, jak trudną jest rzeczą puścić w lekki plą · 
bia łe S'trpy po zji wśrćj kwiatów, lak żeby ich nk 
zdeptal. Dla tych „którzy wio:lzą", podobna zdolność 
ma urok u rzndk:iści i wykw intu„. Mo;a sztuka jest 
naprawdę ;:abawna. Jestem n i ą zupełn ie oczarowan:v, 
l~cz jeszcze je; w caoś-::i nie ukształlowałcm Dcar. 
de.ar boy, jeste.~ dla mnie \\ ięcej, niż ktokolwiek mo
że sobie wyobraz ić. J cstcś wcieleniem wszystkich 
miłych rzeczy. Kiedy nie j{>steśmy w zgodzie, wszy
sllrn traci barw;:, ;:ile naprawdę rŻadko się zdarza. że
byśmy nic byli w zgo:lzie. Myślę o tobie dzień i noc. 
Odpi z mi zaraz, ty „dziecię o vlosach jak miód". 
List był na dwanaście str on ic. 

Zam iast odpo,viedzi, Douglas przyjechał . Frzywioz1 

ze sobą tcwarzysza, k tórego Wilde nie wpuścił do do
nn:. Besie zam:cszkał w hotelu i po par u dniach w1·6-
cil sam, aby się skarżyć na nudę i pustkę Worthinq . 
Razem :yjrchali do Brighton. Był już wieczór, gdy 
tnnęli w Grand Hotel. Douglas poczu ł s i ę tak sfa

bym, że p łożył si~ do łóżka . W nocy miał gorączk~ . 

L .karz stwierdził s ilną influencę . Przez pięć dni \Vil
de nie opuszczał chorego. Tyl ko r ano wychodził na 
godzin ną prz chadzkę i po południu wyjeżdża ł powo
zem, zawracał jednak po kwadransie. a by n ic zosta
wiać Alfreda samego w porze, kiedy ów zazwyczAJ 
czuł się gor zc> j . Przynosił m u k w iaty, owoce, książki , 

drobne podarki, k tóre mogły go rozerwać lub spr awie 
mu przy jemność. Sprowadził z Londynu kosz wi no
gr on, bo te, które podawano w hotelu, były, zdaniem 
lorda, „nie do jedzenia". a noc zostawiał otwarte 

John w o rthing 

wojci e h kalino wski 



Życie nigdy nie jest fair... i kto 

wie, czy to nie lepiej dla więk

szości z nas. 

- O. ff'ilde -

algernon moncrieff 

marek niemierowski 



Kiedy bogowie chcą nas ukarać 
spefniaiq nasze prośby. 

- O. WUde -

d ,-„vi do !:!. [cdn.irgo pokoju w ktf,rym spał, czujny 
1 gotć .- p zybi 'C na każde wołanie. 
Skoro D t:~la:; wyzdrowiał, wyna"ął Wilde oddzielny 
aparatrncnt, c.by wrócić do pracy. Bo ie k'lz:ił tam 
prz nieść s voje walizy. Rękopis zaczętej k mcdii pl;:i
tał się na biurku miQdzy kołnierzykami i rękawiczka
mi Douglasa. W parę dni później Oskar zapadł na 
influencę. Sypialnia była na drugim pięll'ze. chory 
po całyc!1 dniach zo~tawal bez opieki. Dougl"„ wcho
dzi! na parę minut, ab; się zaopatrzyć w pienindze, 
1 znikał, nic speniając żadnych jego życzeń. Które•oś 
dnla nie pokaz:>ł się wcale, mimo że obiecał zoslac 
••ieczorem, po obie::lzie. Wilde nic mógł zasnąć w no

cy z gorączki i pragnienia. O trzeciej nad ranem 
w ciemności i w chłodzie zeszedł na dół, aby poszuka(: 
wcdy w swoim gabinecie. Douglas właśnie się roz
bi ·ral. Był pijany. Krzyczał, że mu spać nie dają że 

ż~:luJą od niego aby pie ęgnowal chorych, że nie może 
oobic pozwolić na żadną rozrywkę, aby natychmias'. 
nic słyszał vyrzutów i narzekań. Był tak wściekły, 
lak ordynarny, lak plugawy w słowach i ~ całej po
str.d, Ż<' Wild , nie mogąc pokonać wstrętu, wyszedł 
Dzień już. był, gdy służący przyniósł mu szklankę 

ody. 

O ~edena t t'J przyszedł Douglas. Usiadł w fotelu na
przeciw lóżka i z p0C2alku cich , potem corn:. głośniej, 
wTeszci. krzycząc po\\1.arzal nocną awanturę. Wzil:lt 
ze stołu kartki;: zapisaną do połowy. 
,.Nit> pochwalam sympatii dla słabych - czytnł. -
U .:-żam1 j<) za chorobliwą. Choroba ni jest rzeczą, 
dC'I 1;:·.6r j nalciałoby lud.z· zachęcać. Zdrowie jest na
czelnym obowiązldem życia". 

Były to słowa Lady Br:l-::kuell z rozpoC'ZQte' komellii 
Pr.:<'czyta'.<szy je, Douglas :rzucil papier i zan ·ós! się 

g.o~nym śmiechem. Oskar nie ruszał się, chował gło

wę w pt>duszki i prawic zeptem kazał mu wyj. f:.· 
Sł)•szał jak Alfred wstał. Mimowolnie otworzył oczy. 
Zobaczyt go na ś::odku pokoju z twarzą czer .voną 
i straszną. Smiał się i wył, i powolnym krokiem, ku 
pr.todowi nachylony, zbliżał się do łóżka. Nieopano
w::iny I-:k ogarnął chorego. Odrzucił prędko koldrę 

f bosy, w bieliźnie. zb;cgł na parler. { .. ) 
.Zn:ilnzlny siQ v swym gabinecie, zadzwonił. Zjawił 

się s:mi włc."cicicl domu. 0osłal go na r-ń„ę, ż, ':Jy zo
buczył, czy Douglas jest jeszcze w ypinl i. C<łowirk 
wr{.cil z odpowiedzią, że nie ma nikogo. Odpro ndził 

ildc'a po schod:ich, poł0żył do łóżka, posł-ł po iok
t:ra i przyrzekl, że ~dzie w pobliżu na k-żdc v.ezwa-



nie. Lekarz stwierdził znaczne pogorsz 'nic. goniczK~-. 

wzmogła się bardzo. Zalecił zupel!ly spokój i wycho
dząc spuścił w oknach rol0t:; . Zdawało się OskarO\\ '• 
że słyszy znów jego kroki, zmierz:ijące na górę. Kto~ 
stał w drzwiach otwartych. Po chwili rozpozr.lll 
\; p6l'11roku Dougl;isa. Szedł m1 palc.:ich. Przesunął 

rękami po stole, potem p ~zymsi ko:11inka, zga~n<:l 

i schowat do kieszeni wszy~tkie picnią-Jzc>, które tfl111 
znalazł. W godzinę później sp:ikował rzeczy i wyje 
c.hał z Brighton. 

"l opuszczeniu i samotności, Wfllcząc p!-zez dwa dni 
z chorobą, Wilde czuł ró\ noczcśnie ogromną ulgq. 
Cie1'l Alfr da, snującego si p pokoju w poszuki '.'a
niu pieniędzy, zdawał s i ę na zawne prze ·Ianiać il h 
dotychczasowe żyrie . ,,Byłob.v hańbą utrzymywać bo
daj zwykłą znajomość z tego rodzaju złowickicm." 

Widząc, że nade zła wrcszci" os ateczna chwila. do
znał głębokiej radości. Nieod ·ołalność rozstania d<iłn 

mu w ielki spokój, gorączka spa::lla i w dwa d11i póź

niej zeszedł na obiad w silnym, zdrowym poczuciu 
wolności. Była o ro:znica jego urodzin. W gabinecie 
znalazł wiele depesz i !istów. 

( ... ) Wspomnienia z Brighton zasklepiły się z laką łat
wością, jak wszystki inne l go rodzaju. i wyrównane 
pogodq następnych dni odb iegły niby koszmar prze
bytej gorączk i , o której zdrowe ciało nie pamiętn. 

Nabrały nawet komicznego nalotu i w dziesiątkach 

aluzj i weszły do komedii o tym, „jak \•tażną je·t rze
czą być poważnym". Lady Bracknell wzięła nazwisko 
od posiadłości matki Alfreda, Jack zgubił się i odna
lazł na przestrzen i mię::lzy Worlhing i Brighton, 
a chwila udanej żałoby po nie istniejącym Erneści" 

obu przyjaciołom przypominała dziPń, w którym Basie 
z~awil się w r_ylindrze, owin iętym grubą krepą. Naj
lepsza komedia Wilde'a była dziełem jego doszczętn ie 

spustoszonego serca. 

gvendolina farifax 

elżbieta piwek 



Świat iest sceną, tylko sztuka iesł 
źle obsadzona. 

- O. iVilde -
cecylia cardew 

barbara macura 



Doświadczen ie to nazwa, którą 

każdy nadaje swoim błędom. 

- O. Wilde -

o praprem·erze 
W pi rwszych dniach lutego 1895 r . markiz Qucens
berry, idąc rano przez King Street, zobaczy! pr1y 
drzwiach Saint- James Theatre sw1czo naklejon:r 
afisz, zapowiadający nową komedię Oskara Wildt:'a, 
której premiera miała się odbyć za tydzień. Zaczekał 
na otwarcie kasy i kupił lożę pierwszego piętra , tuż 

nad sceną. Wieczorem był w klubie wesoły i pod
niecony, zaprosił kilku przyjaciół na kolacją, pod ko 
niec upił się i z jego słów zrozumiano, że zam ierza 
wywołać awanturę na prz~::lstawieniu . Nazajutrz wie
dział już o tym dyrektor teatru, George Alexander. 
kazał odesłać lordowi pieniądze za bilet i zawiadomił 
policję. Na godzinę przed premierą u wszystkich 
wejść slanęli agenci. Mar iza nie wpuszczono na wi
down ię . Przywiózł ze sobą ogromną wiązankę marchwi 
i brukwi, którą m iał objaśnić osobnym przemówie
niem z loży . Awanturował się po przedsionkach, do
bijał się do drzwi, odgrażał się, wreszcie odszedł, 

składając swój bukiet w kancelarii teatru, z żąda

niem, by go wręczono autorowi, gdy się ukaże r.a 
scenie. 

Niemiłosierna zamieć śnieżna nie zdołała odstraszyć 

tłumów, które zjechały w karetach, wiktoriach i zwy
kłych dorożkach . Wiele pięknych pań miało wiązank i 

lilii , lilie ozdabiały również butoniery młodzieńców 

zwracających uwagę laskami z heban u o główce 

z kośc i słoniowej i białymi rękawiczkami z czarnym 
sciegiem. 

Trzy akty „The I m ortance of Being Earncs " zakoń
czyły si1; n iebywałą owacją . Publiczność wstała 

z mie jsc i biła oklaski bez koiłca . Po przedstawieniu 
na Pall Mall spo t ykały się tłumy wracających z Sa
int-J ames Theatre z tym i, którzy wychodzili z Hay
market. gdzie od początku styczn ia szed ł bez przerwy 
„Mąż idealny" ; powóz w iozący Oskara nie mógł się 

przec isnąć wśród tego entuzjas tycznego zgiełku . Dzien
niki po dawnemu napadały na .,jadowity, niemoralny 
dialog", a le czyniły to już o wiele ostrożniej , a nie
k tór e sięgały do zupełn ie innych przymiotn ików. Osta
tecznie wszyscy już byli znużen i własną powagą i za
chwy.cen i niefrasobliwością, z jaką zuchwały I rland
czyk burzył stare - świeckie kan enanse. 



The St. James Gaxełłe 8.1.189 "· 
Robert osa 
Wywiad z Os · t"em 'Id 
Co nazwałby pan .dealnq kr:. tyk:i teatr ~ą 
„~tli chodii o moJ u won·, uzn::mic bez -zas&ne-.i:cń. 
C'!.y słys;:ał p::rr, co mówią, ..'.;c wszystkie osoby w pań

sl.k~ sztuc<.' {Mąż idealny) mó•.vią takim s<ir.ym języ
kiem j··k pa il? 
D cbod;:ily nic od czasu do czasu podobne słuchy.„ 
: toin i pr11cam· r . .:ądzi ml'Ja indywidua.lnosć. 
Ci:} sąc!:i pan, ie 1.rytscy z.rozumiej-} pańską nową 

!"" Z~uli:;~"! 

• am »a 1irj~. ie nie. 
akiego rodzaju cztu:d możemy się podziewać? 

.Jr:,~ płytk-i • sposób Jo !:'ona '!!. baóka mydlana tan
ta;tii i posiaila wł.asr.ą tilczofię. 
Własną filoz• :i~? 
Dowodzi. :te pcwinniśmy traktować poważnie wszyst
ko, cg bfah" w życiu, a rzcc.i:y poważne traktować ze 
!'Zł.'Zególną i wyu<'zoną l id omy'lnofoia . 
Kie m:im najmniej zej skłonno:ici do realizmu. 
Jeżeli dor"żl:a przeJcdzic dzlcnnlkarza. na Str· ndzlc. 
przyzna;ę z ża!cm ie r.ifdy cie bykm świ dkiem po
dobnego zdarzenia, nie la.suwa mi to żadnyc' skoja
rzeń dramll!yrznych. loże si~ myl~, ale artysta mu~i 

mieć ni d d ęnlęcia . 

Zaba viłem się znakomicie. 
· ·łen tCG"o ew'c'l. Ale prO!l;i:ę ml powiedzieć, Jak 

gia"I ~e sobie r.idę z pisanie. wy iiadu? 
Ach, to po pr:i:;lu „Pitman". 
Czy to pań kie na-zwi ' .1? Nie powiem, żeby był b::i.r
t o:o ładne. 
Czy sądzi p::in, że sztuk'! O<ini sie sukces'! 
Mój drogi, 7Je pan stat kweslię. Sztuk jui o nło
&ła sukces. Pozost Je tylko ątpliwooć, czy -premier& 
etanie się ukcc!;em. 

głosy po prapremierze 
„Prze-i pi .~dziesiąt lrzy lata mojej rnrlery a··torsklci 
nic pamiętmn wię!{sze~o lrium!u niż premie:a „Bi t1ź
my poważni na serio". Public-..:ność wstało z lu-zewct 
I woł ła bez przerwy „brawo". 

Allan AynCS\VOrt1 
( Zgc non r.•onct:cfj) 

mis prism 

zdzisława biełecka 



W dzisieiszych czasach można 

przeżyć wszystko z wyiątkiem wła

snej śmi rei i przetrzymać wszy

stko z wyjątkiem do rej repułacii. 

- O. Wilde -

kanonik chasuble 
doktor teologii 

jerzy siec h 



Czasami myślę, iż Bóg tworząc 

człowieka przecen ił nieco swo je 

zdolności . 
- O. Wilde -

lane lok aj 

maciej grzybowski 



Fatalne błędy w życiu nie pocho

dzą stąd , że ktoś jest nierozsądny. 

C hwila n ierozsądku może być nai

piękniejszq chwilą. Z guba przy

chodzi dopiero wtedy, gdy błędy 

stają się logiczne i konsekwentne. 

- O. Wilde -

marrim an kamerd y n er 

mirosław enke 



Każdy efektowny sukces przyspa

rza nam wrogów. 

Tylko miernoty sq popularne. 

- O. Wilde 

„ The Speaker" 

„Proszę mi wierzyć, oświadczam bez żadnej ironii, że 
Oskar Wilde nareszcie „znalazł siebie '' jako mistrz 
bezsensu.„ nie ma ani jE'i::lnej nuty poważnej, która 
psułaby harmonię . Jest to bezsens z jednej bryły, 

a świetniejszego nie widziała dotąd nasza scena„. 
Smiech, który wzbudza, jest pozbawiony jakichkol
wiek gorzkich refleksji" . 

A. B. Walkley 

„The World'' 

„Ogłą:iani tej sztuki to rozkosz„ . fala za falą śmiechu 
toczyła się spieniona po całym teatrze.„ całkowicie 

świadczony wyraz niezwykle dowcipnej osobowości... 

Farsa jest zbyt ordynarnym i pospolitym słowem 

w zastosowaniu do lak lśniącego strumienia fantazji''. 

W. Archer 

„The Pall Mall Gazette" 

„Dla krytyka teatralnego zwłaszcza, kiedy wiedzie 
ponury żywot, sztuka przynosi powiew wyjątkowego, 
a rzadkiego święta ... Wszystko o:l oc:ząlku do końca 
jest bardzo zabawne, Oskar Wilde zal\ rozjaśnił hu
mor właściwy Gilbertowi niezliczonymi iskrami nie
zaprzeczenie własnego dowcipu . Gratulujemy bez za
strzeżeń; to urocze odrodzenie satyry teatralnej". 

H. G. Wells 

„The aturday Review" 

,.Zabawiło mnie to, oczywiście, ale jeżeli komedia 
bawi mnie. ale zarazem nic wzrusza, pozostawia mi 
uczuci e. że zmarnowałem wieczór" . 

B . Shaw 

• 
* • 

W programie wykorzystano materiały z następujących 
źródeł: 

„Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich" 
- W-wa 1971 

Hesketh Pearson - „Oskar Wilde" - W-wa 1953 
Jan Parandowski - „Król życia" - W-wa 1967 
Oskar Wilde - „Aforyzmy" - W-wa 1976 
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bra t marnotrawny 
scena mała 

z m a jako wskim 
sam na s am 
( rzecz o poecie 1 r e w o lucp) 

• 
duża scena: 

a . czechow 

wujaszek wanic=t 



zystko, co ludzie bior 
ą serio: urodz enie, eh 
rzest, miłość, małżeń
st\l\/o, śmierć, pogrze 
b, niepra\l\/e pochoc z 

I I , , J' 

en1e 1 „szanovvnosc a 
\l\/Szystko to czyni z ta 
k lekkim sercem i \1\1 s 
posób tak absurdalny, 
że tylko pozba'Nieni h 
L1rnc 1ru duchovvni rno 
g liby się obrazić - Wild 
e nctLvvał sztukę „Lek 
ko kornecia dla povva 
żr1yc ~1 ludzi" i pO\A/iedz 
ia_ł : „piervvszy akt jest p 
ornysłovvy, drugi pięk 
ny, trzeci obrzydlivvie 
ir1teligentny, \l\/szystko 
vv niej pornysło\!\'e, vvs 
zystko obrzydlivvie int 
eligentne, a całość jest 
oiekna i doskonała". 


