
Kao што je познато, Оскар Вајлд je писао 
текст ове књижиде пред крај свога сужањства 
y тамниди y Редингу (Reading). Многим читао- 
цима, који су ce интересовали за ово дело, и 
читали га и y енглеским и y страним издањима, 
упало je y очи да ce текстови разликују. Раз- 
ликују ce и између себе, a нарочито од ори- 
гинала, y издању Вајлдовог пријатеља и лите- 
рарно-тестаментарног извршиоца Роберта Роса 
(Ross). Диферирају веома често поједини из- 
рази и реченице, a понекад ce, нарочито y на- 
мачким преводима, јављају читави ставови којих 
y енглеском издању нема.

Лако je погодити да узрок томе треба тра- 
жити y великој осетљивости енглеске публике, 
и y необичној строгости друштвеног морала и 
друштвених прописа y Енглеској. Оскар Вајлд, 
прво фини, недостижни и слављени уметник, a 
затим робијаш због преступа који je тешка 
срамота достојанству човека уопште, a још тежа 
достојанству личности и имена Оскара Вајлда 
— и према томе: споменути Вајлдово име, чи- 
тати његова дела, било je неукусно, shocking, 
чак компромитантно y енглеском друштву. Оно
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мало верних пријатеља, које je некадашњи сјајни 
Оскар Вајлд задржао и кад ce претворио y 
број С 33. рединшке тамнице, нису ce усудили 
прво да уопште штампају, a затим да y целини 
штампају то робијашко дело, бојећи ce да имену 
Вајлдовом не нашкоде још више него што му 
je нашкодио Вајлд сам.

Међутим, Немци, којк све морају да знају, 
и који стижу да преводе од прилике онолико 
колико сва остала Европа заједно, интересо- 
вали ce и за тај рукопис, и почели спремати 
издања. Али Роберт Poe je, из познатих раз- 
лога, и преводиоцима давао местимично убла- 
жаване, непотпуне, и тек постепено попуњаване 
изводеиз целокупног Вајлдовог рукописа, према 
томе како je интересовање континента расло, a 
гњев и немилост Енглеске опадали. Рос сам, 
спремајући скоро истовремено са Мајерфел- 
довим немачким издањем оригинадно издање, 
даје Мајерфелду више текста него што y своје 
сопствено издање уноси. Врло карактеристично.

Али, De Profundis je преко очекивања добро 
примљен и y Енглеској, и од тога доба ce по- 
чињу попуњавати штампани текстови. Ипак су 
енглеска издања свеједнако за десетак страна 
краћа од осталих, a сва издања уопште, како 
тврди Рос, далеко и од половине целог рукописа.

Но да читаоци овога превода, који je рађен 
са енглеског текста, не би можда пожалили 
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што немају пред собом отисак ма и релативно 
најпотпунијег издања, потребно je учинити још 
једну напомену.

Цело то дело je приватно, необично дуго 
писмо Оскара Вајлда пријатељу, лорду Дугласу 
(Douglas). Писмо, које y ствари није било на- 
мењено јавности. Оно je дакле препуно интим- 
них, дискретних, одвише непосредних пасуса, 
и одвише подвучених и именованих имена. A 
све то, види ce из појединих ставова опшир- 
нијих страних издања, понајчешће je без наро- 
чите карактеристичности, без лепоте и без књи- 
жевне вредности, и према томе за књижевну пу- 
блику потпуно без интереса, a за овај лепи извод 
од несумњиве штете.

Најзад још да споменемо да je De Profun
dis измишљен наслов; изабрао ra je Рос. Писмо 
само носи натпис: Epistola: in Carcere et Vinculis.

*  *

A Оскар Вајлд сам? Alas poor Yorick! Изда- 
вачи његових дела и директори великих позо- 
ришта и опера обогатили ce од његове умет- 
ности, a он je умро од глади. Велики уметник, 
ексквизитни естет, аристократ од главе до пете, 1 
песник који je y својој фантазији носио хра- 
мове и светове лепоте, који je писао енглески 
модерније и лепше него Бајрон, удавио ce y 
срамоти и беди најстрашније судбине и душе 
и тела. Енглеска публика je грешног Вајлда
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осудила после Рединга још на једну смрт. Убила 
je прво човека, a затим, пошто je тај убијени 
човек ипак нашао снаге да кроз De Profundis 
и Баладу из Редшшке тамнице савлада там- 
ницу, енглеска публика je покајаног грешника 
наново осудила, извикала га пред целим светом, 
прогкала ra, и пустила дагаглад умори. Убила 
je дакле и уметника, који би после Рединга, 
De Profundis-a. и Баладе дао сигурно најлепша 
и најчистија своја уметничка дела.

У 44-oj години, гладан и потпуно сам, под 
најиндиферентнијим псевдонимом, умире Оскар 
Вајлд y једном оискурном париском хотелу.

Али скоро свако дело људских принципа 
пада од људске недоследности. Неколико го- 
дина после Вајлдове смрти приређено je y 
Енглеској делокупно издање његових дела, име 
му je поново ушло y енглеска позоришта и 
лондонске књижевне кругове, и његове речи 
су опет постале духовитост отмених клубова 
и салона...

Из поново оживљених његових дела енгле- 
ска публика чита нешто, слично оној, можда 
с неким предосећањем написаној алинеји y за- 
вршетку Саломе: и војници убијају Салому, 
кћер краљице Иродијаде и принцесу од Јудеје."

И. с. с.


