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Dedicatã lui Carlos Blacker

Oscar Wilde

Cine a fost Oscar Wilde

O

scar Fingal O'Flaherty Wills
Wilde (nãscut la 16 octombrie
1854, Westland Row, nr. 21,
Dublin, decedat la 30 noiembrie
1900, Paris), scriitor irlandez,
cel mai cunoscut dintre scriitorii estetizanþi
de limbã englezã.
Oscar Wilde a fost fiul unui medic irlandez.
Tatãl sãu, Sir William Wilde, doctor specialist în
ORL, chirurg, anticar ºi scriitor, a fost înnobilat
în 1864 pentru serviciile sale în calitate de
consilier medical ºi comisar asistent la recensãmântul din Irlanda. A fost un filantrop renumit, dispensarul sãu pentru îngrijirea sãracilor
oraºului, situat în spatele Trinity College, Dublin,
fiind precursor al Eye Dublin ºi Spitalului de
urechi, acum situat la Adelaide Road. El mai
avea trei copii dintr-o relaþie precedentã: Henry
Wilson, nãscut în 1838, Emily,1847, ºi Mary
Wilde, nãscutã în 1849.
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Mama sa, Jane Francesca Elgee, era poetã (scria poeme revoluþionare sub pseudonimul Speranza) ºi jurnalistã.
În 1855, familia se mutã în Piaþa Merrion nr. 1,
iar în 1857 se naºte sora scriitorului: Isola, care
la vârsta de nouã ani moare de meningitã.
Pânã la vârsta de nouã ani, Oscar Wilde a
fost educat la domiciliu, de o bonã francezã ºi
o guvernantã germanã, care l-au învãþat la perfecþie atât franceza, cât ºi germana. A urmat
apoi ªcoala Portora Royal în Enniskillen.
În timpul ºcolii, Oscar a excelat în studiul
clasicilor, la limba greacã ºi la desen, câºtigând
numeroase premii ºi burse ºcolare. Dupã studii
strãlucite la Trinity College din Dublin, audiazã
prelegerile de esteticã ale lui John Ruskin la
Universitatea din Oxford, unde se distinge ºi
prin gusturile sale rafinate, îmbrãcãmintea elegantã ºi stilul dandy de viaþã. Dupã absolvire, în
1878, se mutã la Londra.
În acelaºi an, primeºte premiul „Newdigate”
pentru poezie ºi iniþiazã miºcarea „Artã pentru Artã”, prin care dezvoltã teoria sa asupra
estetismului*. În 1882 publicã prima sa culegere de versuri, în privinþa cãreia criticii nu
*Concepþie care neagã sau minimalizeazã rolul
ºi importanþa conþinutului artistic, punând în primplan latura esteticã.
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au cãzut de acord. Urmeazã o perioadã în
care þine o lungã serie de prelegeri de esteticã în Statele Unite ºi Canada, o alta în care
Wilde locuieºte pentru o scurtã perioadã la
Paris, dupã care îºi încheie ºirul de conferinþe în Marea Britanie ºi în Irlanda. Urmãtorii
ºase ani reprezintã apogeul de creaþie al irlandezului. Poveºtile pentru copii, piesele de
teatru ºi mai ales „Portretul lui Dorian Gray”
îi aduc lui Oscar Wilde, pe lânga niºte citaþii
în tribunale, ºi mult dorita faimã.
În 1884 se cãsãtoreºte cu Constance Lloyd, cu
care are doi fii: Cyril (1885) ºi Vyvyan (1886).
Tot în 1886, Wilde are prima relaþie homosexualã cu tânãrul Robbie Ross (la moartea
acestuia din urmã, în 1918, cenuºa sa fiind
depusã în mormântul lui Oscar Wilde).
Atras de secretul ºi ritualul masonic, este
primit în Loja masonicã de Oxford ºi este ridicat foarte rapid la rangul de Mare maestru.
În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea
publicã o serie de opere care îi aduc un mare
renume în lumea artisticã.
Declinul sãu începe în vara lui 1891,
când îl întâlneºte pe lordul Alfred Douglas. În
curând, cei doi devin iubiþi ºi de nedespãrþit
pânã la arestarea lui Wilde, patru ani mai
târziu, când dupã acuzarea de homosexualitate (pe atunci ilegalã în Anglia) va fi con9

damnat la închisoare. Ostil filozofiei ºi convenþiilor morale ale epocii victoriene, Oscar
Wilde duce o viaþã de ostentaþie cinicã ºi de
scandal, afiºându-ºi public relaþia sa homosexualã, ceea ce îi atrage în 1895 o condamnare penalã de doi ani închisoare pentru ultragiu la moralitatea publicã.
Între timp soþia ºi copiii îl pãrãsesc ºi îºi
schimbã numele în „Holland”. Dupã eliberare, ruinat financiar de luxoasa relaþie cu
Bosie (Lordul Douglas) ºi cãzut în dizgraþie,
Wilde mai trãieºte încã trei ani, cutreierând
Europa ºi locuind în hoteluri ieftine.
Ultima parte a condamnãrii o ispãºeºte în
închisoarea din Reading ºi va face obiectul
unei celebre balade. Eliberat în 1897, se stabileºte în Franþa, unde-ºi sfârºeºte viaþa în
uitare ºi singurãtate. Îºi gãseºte sfârºitul la
Paris, pe 30 noiembrie 1900, dupã o meningitã, ce se instalase pe fondul unei infecþii
puternice la o ureche. Este înmormântat în
cimitirul Pére Lachaise din Paris.
Oscar Wilde a publicat versuri („Poems“,
1881), povestiri „Prinþul fericit ºi alte povestiri“, (The Happy Prince and Other Stories,
1888), eseuri (The Soul of Man under Socialism, 1891). Romanul „Portretul lui Dorian
Gray” (The Picture of Dorian Gray, 1891), cea
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mai importantã operã a sa, este o ilustrare
pregnantã a principiilor sale estetice. El defineºte rolul artistului în cãutarea rafinamentului ºi a frumosului ºi situeazã arta mai presus de viaþã, pentru cã exprimã esenþa caracterelor ºi a fenomenelor mai fidel decât însãºi realitatea.
În creaþia sa dramaticã, „Evantaiul doamnei
Windermere” (Lady Windermere's Fan, 1892),
„O femeie fãrã importanþã” (A Woman of no
Importance, 1893), „Soþul ideal” (An Ideal
Husband, 1895), „Ce înseamnã sã fii onest”
(The Importance of Being Earnest, 1895), care
continuã tradiþiile comediei engleze din secolul al XVIII-lea cu Sheridan, Oscar Wilde satirizeazã snobismul, frivolitatea ºi fãþãrnicia
„înaltei societãþi” a timpului, lãsând sã se întrevadã preocupãrile sale proprii pentru problemele spirituale majore ale omului. Subtilitatea
causticã a satirei ºi ingeniozitatea paradoxului,
verva scânteietoare a dialogului, bogãþia
ornamentalã ºi rafinamentul cizelãrii stilistice a frazei au impus creaþia lui Oscar Wilde
în dramaturgia de la finele secolului al XIXlea.
Ultimele lucrãri, dupã proces ºi dupã ºederea în închisoare, vãdesc sensibil depãrtarea de principiile sale estetizante. În confesiunea De profundis (1897) el nu mai face
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risipã de paradoxuri strãlucitoare, ci povesteºte cu multã durere în suflet despre zbuciumul sãu. Ideea cã viaþa este un vârtej de suferinþe pe care oamenii ºi le pricinuiesc unii altora stã la baza ultimului poem al lui Oscar Wilde,
„Balada închisorii din Reading” (The Ballad of
Reading Gaol, 1898). Ea a fost scrisã sub
impresia lãsatã de executarea unuia dintre
deþinuþii care se aflau împreunã cu el în
închisoare ºi care fusese condamnat pentru
cã îºi ucisese iubita:
Cãci toþi ucidem ce ni-i drag
ªi-ntindem morþii prada,
Unii ucid cu desmierdãri,
Mulþi cu priviri de-otravã,
Cei laºi ucid cu sãrutãri,
Iar cei viteji cu spada.
Oscar Wilde a fost un stilist remarcabil. El
ºtia sã picteze prin cuvinte, zugrãvind în faþa
ochilor cititorului tablouri de o frumuseþe uimitoare. Privitã în ansamblu, creaþia lui a oglindit declinul umanismului ºi cultul artei în
ceea ce are ea mai elevat.
Statuia lui Oscar Wilde, executatã de Danny
Osborne, este amplasatã în Dublin în Piaþa
Merrion.

Prinþul fericit

D

easupra oraºului, pe o columnã
înaltã, se afla statuia Fericitului
Prinþ. Fusese poleit peste tot cu
foiþe subþiri de aur fin, ochii îi
erau douã safire strãlucitoare ºi
un imens rubin îºi reflecta culoarea roºie pe
mânerul sabiei sale. Era, într-adevãr, foarte
admirat.
– Este la fel de frumos ca o moriºcã de
vânt, a remarcat unul dintre consilierii oraºului, care dorea sã câºtige o reputaþie pentru
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cã avea gusturi artistice. Nu însã la fel de
utilã, a adãugat el, de teamã ca nu cumva
oamenii sã-l creadã nepractic, ceea ce nu era
adevãrat.
– De ce nu poþi fi ca Prinþul Fericit? întrebã o mamã sensibilã, al cãrei fiu plângea
dupã luna din cer. Prinþul Fericit niciodatã nu
plânge fãrã motiv.
– Mã bucur cã existã cineva aºa de fericit
în lumea asta, mormãi dezamãgit un bãrbat,
cu privirea þintuitã de minunata statuie.
– Aratã ca un înger, spuserã copiii credincioºi, în timp ce ieºeau din catedralã, în
strãlucitoarele pelerine roºu-aprins ºi în sorþuleþe de un alb imaculat.
– Cum de ºtiþi? spuse profesorul de matematicã, nu aþi mai vãzut unul vreodatã.
– Ah, dar am vãzut, în visele noastre, au
rãspuns copiii.
ªi profesorul de matematicã s-a încruntat
ºi pãrea foarte sever, pentru cã el nu dãdea
voie copiilor sã viseze.
Într-o noapte a zburat peste oraº un mic
rândunel. Prietenii sãi plecaserã departe,
spre Egipt, cu ºase sãptãmâni înainte, dar el
a rãmas în urmã, pentru cã era îndrãgostit de
cea mai frumoasã trestie. O cunoscuse în
primãvarã, în timp ce zbura deasupra râului
dupã o mare molie galbenã, ºi fusese atât de
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