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OSKAR WILDE 

Teatr Scena Prezentacje jest pod opieką Miasta st. Warszawy. 



OSKAR WILDE ( 1854-1900) 
Oskar Fingal O'Flachertie Wills - angielski poeta, prozaik i drama

topisarz pochodzenia irlandzkiego; modernista, zwolennik skrajnego 

estetyzmu. 

Swoje wypowiedzi o sztuce ujmował w formę eseju, dialogu lub 

aforystycznej bajki ("Szczęśliwy książę i inne opowiadania", 1888 r. ). 

Wyrazem jego poglądów jest słynna powieść "Portret Doriana 

Graya" ( 1890 r. ). 

Salonowe komedie obyczajowe: "Wachlarz lady Windermere" 

(Lady Windermere's Fan, 1892 r.), "Kobieta bez znaczenia" 

(A Woman of No lmporlance, 1893 r.), "Mąż idealny" (An Ideat 

Husband, 1895 r.) i "Gdzie niemowlę?" (The lmporlance of Being 

Earnest, 1895 r.) dzięki finezji i błyskotliwości dowcipu zyskały ich 

autorowi miano "lorda Paradoksa". Zawarta w utworach satyra na 

wyższe sfery jest powierzchowna i stanowi tylko tło, zaś ośrodkiem 

sztuk Wilde'a są dialogi, pełne aforyzmów i paradoksów. 

Jedyną tragedią Wilde'a jest jednoaktowa "Salome" (1893 r.) 

napisana po francusku dla Sary Bernhardt. 

Pod koniec swojego życia napisał pełną rozpaczy spowiedź "De 

Profundis" (1897 r.) oraz wstrząsającą "Balladę o więzieniu Readwig" 

(1898 r.). 

Świat krytyka zamykał się w kręgu jego osobistych wrażeń, był 

estetą, człowiekiem wrażliwym o wyrafinowanym smaku, poszukiwał 

wyłącznie rozkoszy nie oglądając się przy tym na względy etyczne. 

OSKAR WILDE 

"The importance of being Earnest" 

przekład i adaptacja: Katarzyna Skawina 

osoby: 

Jack Worthing Łukasz Simlat 
Algernon Moncrieff Robert Kudelski 

Wielebny Chausuble Witold Skaruch 
Lene 

Merriman 
Lady Bracknell 

Gwendolina Fairfax 
Cecylia Cardew 

Miss Prism 

Kostiumy: 
Scenografia: 

Ruch sceniczny: 
Reżyseria: 

Henryk Łapiński 

Mirosława Dubrawska 
Magdalena Maciejewska 
Daria Widawska 
Ewa Złotowska 

Ewa Zaborowska 
Marcin Stajewski 
Zofia Rudnicka 
Romuald Szejd 

Premiera w październiku 2000 r. 

Imię Ernest występujące w sztuce, pisane Earnest znaczy w języku angielskim poważny, 
wiarygodny, budzący zaufanie. 



Oskar Wilde dzisiaj ... 

Wzorce kulturowe zachowań i zależności międzyludzkich 

wykształcone i ułożone w wiktoriańskiej Anglii przez dziesiątki 

następnych lat ulegały modyfikacji wraz z mijającym czasem i modą. 

W chwili obecnej stały się obrazem życia pewnej określonej elity, która 

z kolei narzuca pewnej określonej warstwie społeczeństwa już 

wykształcone wzorce stylu życia . Są one uznawane i przyjmowane 

dość szybko, albowiem mają silną podstawę - są mocno osadzone 

w tradycji . 

Nasze społeczeństwo i tworzące się w nim aktualnie elity, 

pozbawione tej tradycji zachowań, przejmują wzorce kulturowe 

zachodu i to te dość wątpliwej jakości, które w efekcie w naszym 

polskim wydaniu brzmią po prostu śmiesznie. 

Właśnie Oskar Wilde widziany z takiej perspektywy- naszych nowo 

tworzących się, nowobogackich elit wydaje się być znakomitym 

prześmiewcą społeczeństwa oszalałego na punkcie gromadzenia 

pieniędzy, przejmującego coraz więcej dziwacznych zachowań , 

społeczeństwa które zapomina, że posiada własny piękny język. 

Udowadnia nam, że stajemy się grupą ludzi, która wartościuje się 

tylko objętością kieszeni, co gorsza, kieszeni która żyje na kredyt. 

Od realizatorów 

"Oryginalność, której wymagamy od artysty, to oryginalność w trakto

waniu tematu , nie oryginalność tematu. Tylko ludzie pozbawieni 

wyobraźni coś wymyślają. 

Prawdziwego artystę poznajemy po sposobie w jaki potrafi 

zużytkować to, co sobie zaanektuje, anektuje zaś w sobie wszystko." 

Oskar Wilde 
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GALERIA 
00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 14 

tel. (022) 654-46-79 
fax (022) 654-46-80 

PRACOWNIA 
01-008 Warszawa, ul. Jana Pawła 11 45 paw. 58 

tel. (022) 838-27-34 



W repertuarze teatru w sezonie 2000/2001 

Ingmar Bergman 
Anne-Marie Etienne 

Oskar Wilde 
Ingmar Bergman 

Marguerite Duras 
Jacques Rampa! 

Ginette Beauvais-Garcin 
Marie Chevalier 

"Sceny z życia małżeńskiego" 
"Tej nocy albo nigdy" (SZOPA) 
"Kobieta bez znaczenia" 
"Po próbie" 
"Szaleństwo" 
"Celimena i kardynał" 

"Klan wdów" 

"Co nam zostało z naszej miłości ... " czyli piosenki Charlesa Treneta 
Tennessee Williams "Nagle, ostatniego lata ... " 

Joel Cote "Nikt nie jest doskonały ... " 

w planach: 

Jan de Hartog "Łoże z baldachimem" 
Colette 

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 
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Marek Jeżewski 

Kasa czynna codziennie w godz. 1000-13°0
, 16°0-1800 

oraz do rozpoczęcia spektaklu, 
w niedzielę i · więta: 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. 
EMPIK, ul. Marszałkowska 106/22, tel. 551-44-37. 

Internetowa Bileteria: www.bileteria.pl 
www.scena.w.pl 

redakcja programu: 
projekt graficzny: 

skład i druk: 

Bożena Marczykowska 
Marcin Stajewski 
Cetus System Sp. z o.o., 
tel. 822-18-51 wew. 242 


