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JSKAR WILDJ:i 

FORYZMY 

Ludzkość może wierzyć w rzeczy niemożliwe . Nigdy - w nie:

prawdopodobne. 

Jedna jest klasa w społeczeństwie, która więcej myśli o pie
niądzach niż /udzie bogaci· Judzie ubodzy. 

Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą . Oczywiście 
reśli jej nie kocha. 

Małżeństwo jest rzeczywiście strasznym ciężarem. Szczególnie 
dla nieżonatego. 

Najpierw dobre maniery - polem dobre obyczaje. 

Gdzie we \vspó/„zesnym życiu wczyna się urzędnili, tam kori
czy się człowiek. 

Teatru nie może oddać amatorom, trzeba się znać na scenie. 

Nie ma książek moralnych i niemoralnych. Sq tylko ksiq-iki 
napisane dobrze i ile. 

.Jeżeli książka jakaś nie jest możliwa do przeczytania po raz 
arugi i setny, /o nie zasługuje nawet, aby j" raz czytano. 

O O.tkarze 71.Jilde 
Z „Bralem marnotrawnym" w1ąze się zwrolny moment w życiu 

Oskara Wilde a. Rok 1895, data prapremiery tej sztuki w londyńskim 
Saint James's Theatre oznacza chwile największych sukcesów 
i równocze ·nie najgłębszych klęsk poety. Jan Parandowski w bio
grafii Wilde'a odtwarza obraz ulicy londyńskiej, na które1 spoty
ka1ą się entuzjastyczne lłumy wychodzące z premiery „Brata 
marnotrawn go" z publiczno~cią opu zczającą teatr Haymarket, 
w którym szedł wtedy „ Iąż idealny'', inna komeclia uwieńczonego 
·wieżyrn sukcesem autora. Wśród wiwatów przeciska się kareta 
„króla życia". W całym Londynie, podbitym triumfalnie przez 
Wilde'a, był chyba jeden tylko nieprzejednany wróg pisarza: stary 
markiz Quensbcrry, podejrzewający go o zdeprawowanie syna. 
Istotnie stosunek łączący Wilde'« z synem markiza był żerem 

dla plotek i niewybrednych żartów we wszystkich klubach londyn
skich. Stary markiz, wytrawny awanturnik, sam reający na sumie
niu niejeden skandal, wykorzystał atmosferę powszechnego zain
teresowania t wórcą ostatnich sensacji teatralnych i publiczną 

obelgą sprowokował Wilde'a do postawienia sprawy przed sądem. 
Proces obrócił zręcznie przeciw Wilde'owi i uzyskał wyrok ska
zujący ubóstwianego poetę na dwa lata więzienia 1a homoseksu
alizm. Cios okazał się śmiertelny . Więzienie zalamało zupełni 

wytwornego dandysa, przyzwyczajonego od najwcześniejszych lal 
Jedynie do hołdów, uwielbiania i luksusu. Zrujnowało mu lakżP 

zdrowie. W trzy lata po opuszczeniu celi zmarł w ubogim hotelih1 
paryskim zapomniany przez tak licznych niedawno przyjaciół 

Był to rok 1900. Oskar Wilde jak symbol przekwitającej poki 
odszedł wraz z wiekiem, który kończył się rozkładem postarzałych 
form życia. 

Tragedia pisarza kontrastuje ostro z błyskotliwym dowcipem 
jego oslalnich komedii, z lekkością dialogu, iskrzącego się kpiną i 
paradoksem, a także z wykwintnym epikureizmem, który jest zresztą 
zależeniem całej twórczości i postawy życiowej Wilde·a. 
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Ranga literacka Wilde'a nie opiera się na jego utworach s-e
nicznych. Pisał je przede wszystkim dla uzyskania dochodów, 
Jakich wymagał styl życia króla mody i wzoru najlepszego towa
rz stwa, a równi eż zapewn dla efektownego sukcesu. Jednak. 
nawet w najlepszych ulworac-h : w nowelach, w 11 0brazie Doriar!ci 
Graya", w „Dialogach o sztuce" czy też w „De profundi " jest o ie
wątpliwym przykładem literatury dekadenckiej, zasłaniającej we
wnętrzną pustkę żonglerką formalną, gdzie paradoks wykracza poza 
granice żartu a staje się założeniem światopoglądowym. Dlatego 
chętniej przyjmie się dziś Wilde 'a 7..e sceny, na której nigdy ni 
usiłuje mówić serio, niż z misternych trof albo z jałowej we
wnętrznie prozy. 

Cechą schy1tkowo · c', znamionująca zresztą w równej mierze 
Lworczość, jak i styl życia jego samozwańczego króla, nie znalai.la 
wyrazu w znakomitej książce Parandowskiego. Zapatrzony w sło

neczny antyk pisarz znajduje zbyt 1"iele sympatii dla swego bo
hatera z wieku pary i elektryczności, który stara! się tych cech 
swego czasu nie dostrzec . Istnieje żywe pokrewieństwo Wilde'a 
z epikurejskim nurtem antycznej kultury, co być może kazało 

Parandowskiemu otoczyć postać angieJskiego lowelasa nimbem 
nie zasłużonej w pełni chwaJy. 

Jeśl i w t. ych słowach znajduje się jaki eś odbicie sądu młodszego 
pokolenia o Oskarze Wilde, to może zabranie głosu na jego temal 
po Parandowskim nie będzie nietaktem, zwłaszcza przy okazji in
scenizacj i komedii do· ć harakterystycznej w lym względzie. 
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