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!!kar Wilde, autor teJ sztuki 
(a było to w roku 1891) wró· 
cli pewnego dnia do 1wego 

domu w Londynie z podróży do 
Paryta. ,1Na biurku znalazł pacz
k.ę rachunków niezapłaconych, 

Pozatem było kilka zapro•zeit na 
ostatnie wieczory w sezonie. 
Wśród nich karta: „George Ale• 
xander, dyrektor Salnt·James 
Theatre prosi l\lr. o. Wilde'a o 
odwledżenle go w biurze teatru 
alko wyznaczenie mU!JSca I pory 
•potkania dla ważnej rozmowy". 
Rozmowa odbyła się nazajutrz u 
Kiihna, na Regent-street, I mlala 
ten skutek, że Wilde wziął sto 
funtów jako zakład, że do tygod
nia napisze w całości albo w go
towym do wykończenia szkicu 
czteroaktowĄ komedię. )Vstąpil 

jeszcze do księgarni Hachette•a na 
King Wllllam·street, wybrał, Ile 
tylko móCł znalett, sztuk fran· 
cus,klch 11.aJllardzleJ głotnych a o· 
statnlch lat dziesięciu, poczem 
zamkn1U ~lę w domu, aby blldae 
sekrety Ich kroju". 

W ten sposób powstał „\Va· 
chlarz lady Windermere", naj· 
częścl<'J grywana sztuka Oskarll 
Wllde'a, jego najlepiej znany u· 
twór. Zaprezentował go kraKo· 
wianom zespól Te&tru Bagatela 
poa kierunkiem l\larll l\lallckleJ, 
która gra w tym przedstawieniu 
także glówn" rolę. Cóż możnl 
powledziet o przedstawieniu?„. 

Z podnle~lenlem kurtyny uka· 
' ' zal się mornlng·room lordn 
Wlndermere, Jasny I przestronny, 
zastawiony chippendalami, obwle· 
szony jMwabntml firankami I 
makatami wschodnleml; call\ pod· 
łogę pokrywał kosztowny dywan. 

Wachlarz lady Windermere 
Wielki zegar renesansowy wychy· 
lal tarczę błyszczącą jak księżyc 

spośród palm szeroko rozrosłych. 

Pochylona nad stołem lady Win• 
dermere, którą w ten wieczór była 
śliczna Ewa Zytklewlcz, układa 

róże w wazie smyrneńskiej, o 
barwie I blasku ametystów. Na 
widownię wkradł się ów szczegól
ny zapach wielkopańskiego życia, 

dla wszystkich jednako drażniący 
l uroczy. 
Pojawił się miody lord Darling• 

ton (Jerzy Poloński) I scena jak• 
by nabrala jeszcze więcej światla 
i wykw•ntu przez świetne słowo, 

którem wiódł swe przelcomarzania 
miłosne. Odszedł, ustępując miej· 
sca księżnej Berwick (Irena Or
slca?? ?) I jej potulnej Agacie (An• 
na Sokolowslca ??) , Utlcanym z rzc• 
tclnej materii szczerego, angiel
skieao humoru. Nie upłynęło jed· 
nak pół godziny, nie pogasły je• 
szcze bursztynowe blaslcl zachodu 
słońca za oszklonym! drzwiami 
terasy, gdy lconiec aktu ściemnił 

się burzą nai;le uklóconei:o 
szczęścia. 

Przenva trwała pięć mlnnt. Po
łowę tego czasu zajęły oklaski, 
druga nie wystarczała na wypa
lenie papierosa. („.) W kandela
brach I w kryształowych pają· 
kach migotały żółte płomyki świec 

woskowych. z drzwi otwartych 
do sali balowej wnikały powolne 
tony walca. Oczy wszystkich nie 
odrywały się od wachlarza, który 
drżał w niespokojnych rękach 
lady Wlndermere. Wejście Mrs. 
Erlynne (Maria Malicka???) odby
ło się w najgłębszej ciszy, szelest 
spadającego na ziemię wachlarza 
słyszano w najdalszych rzędach 
galerii. („.) 
Początek trzeciego aktu wywo• 

lal z torebek wszystkie chustecz• 
kl batystowe, które nieodmiennie 
pojawiają, się w doniosłych mo· 
mentach melodramatów, ale wnet 
znikły, gdy scenę opanowali przy• 
jaciele Darllngtona. l\Iało kto jut 
pamiętał o ukrytych za firanką 

kobietach I o letącym na lcomin· 
ku wachlarzu. Bogactwo dowcipn 
przewyższało nawet zbytek tej 
dziwnej biblioteki, gdzie palmy 
kwitły wsród najrzadszych futer 
rozścielonych na podłodze„. 

Scena wróciła do pierwszego 
aktu, ośwlecat Jl\ pojednawczy 
blask jasnego południa. Pod ła

godnością dobrych słów ustąpiły 

wszystkie zmory ubiegłej nocy, do 
życia lady Windermere wróciły 
spokój i ufność, llirs. Erlynne wy· 
szla pod rękę z lordem Aui;ustem 
(Witold Gruszecki)". 

Tak wyglądała premiera omawia
nej sztuki w Bagateli, chociaż 

opisałem Jl\ słowami Jana Paran• 
dowskiego, odnoszącymi się do 
londyńskiej prapremiery, w roku 
1891. Słowa te pochodzą z roku 
1930 z „U:róla życia" I potraflly 
zachować w sobie I przenieść ku 
nam ten dziwny, nieznany nam 
smak :tycia I pisania o nim, jaki 
był właściwy epoce Oskara Wli· 
de'a. I tylko tak, na zasadzie cy· 
tatu, wydawało ml się możliwe o
pisanie tego przedstawienia. Bo 
i samo to przedstawienie jest cy
tatem z przeszłości, jest kart11 po
cztową, gdzie nad szlachetnym 
męskim profilem pochyla się uro
czy profll damski a pod spodem 
wije się napis „Kocham Clę?" 
gdy na górze dwa goląblcl ulatlljq 
za różowy obłoczek. 

Wiem z historii literatury, że ta 
sztuka miała byt I była uderze• 
niem w salonowość i salon. I bY· 
la. Wywoływała oburzenie I entu
zjazm. Ale u nas nie ma ani sa• 
lonów ani salonowości. Aby więc 
zrozumieć w czym jest ta sztuka 
oburzająca I wartościowa, trzeba 
by zrozumieć z czym walczy, a 
'Więc trzeba by zrozumieć salon. 
Kto to dziś potrafi? Na scenie 
salon się pojawia - biedniejszy 
.i: pewnością niż na premierze Jon-

dyńsklej (I panowie pall\ papiero• 
sy przy paniach, co jest błędem 
historycznym 11) - ale Jednak 1lę 
pojawia. I potem słowa Wilde'& 
go maJI\ zburzyt, podważyć. PU· 
bllcznośt nasza zamiast dopatrzet 
się krytyki, dopatrzyła się apote• 
ozy salonu w tej sztuce I slusz• 
nie. Nie jesteśmy wszak salonow
cami lecz przedpokojowcaml, po• 
czekalnlowcaml, korytarzowcami, 
ullcowcam.1„. 

Có:I; więcej jest w tej sztuce? 
Jedna dziwna rola. Rola kobiety, 
o którą jej zamętna córka Jest 
zazdrosna, kobiety dojrzalej a tak 
pięknej, te może zagrozlt młod
szej od siebie o dwadzieścia co 
najmniej lat Innej kobiecie. Ta 
rola została zagrana przez panll\ 
MarlQ Malicki\, która spełniała 
wszystkie wyma1anla przez rolę 
tę postawione. Premiera przedsta
wienia zbiegła się z jubileuszem 
pięćdziesięciolecia pracy scenlcz• 
nej tej wielkiej artystki. Po spek· 
taklu była feta, wręczano kwiaty 
I odczytywano telerramy. Ale 
mnie utkwiło w pamięci Jedno -
Malicka, starsza wszak pani, gra· 
jąca starszą wszak pani" Erlynne, 
która jest jednak tak pli:kna, te 
prawie odbija męża swojej córce. 
I wszystko w tonacji fin de slec
le'u arystokratyzmu I zapomni&· 
neJ kultury. 
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Teatr Bagatela. Oskar Wilde. 
Wa.chlarz lady Wlnde!"mere. 'l'lu
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