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7 Septembrie 191&, Sara Siiraţii. 

Domnule şi scumpe confrate, 

îmi permit de a vă acri, prin mijlocul librăriei 
oare a editat marea şi însemnata d-voaatră lucrare 
Viaţa lui Oscar Wilde, pentru a vă apune oât 
de mulţumit am fost de a putea obţine această 
acriere pe care o căutam de multă vreme. 

Am de gând s'o traduc în româneşte. Cum înaă 
această carte în întregimea ei e foarte interesantă, 
îmi va fideatul de greu de a /ace o bună alegere 
printre capitolele cari o împart. Căci aş munoi 
de geaba dacă aş traduce-o în întregiir-e : nici un 
editor n'ar voi s'o editeze. Dar voi încerca de a 
prezenta publicului român tot ce-1 va ajuta aă în
ţeleagă viaţa aceatui mare artist atât de nenorocit. 

II admir atât de mult, în cât, în sufletul meu, 
nu voi ierta nici odată ţării d-v, pe care totuşi o 
iubeac — oâ" Ta uois. Căci, în adevăr, Anglia — cu 
moravurile ei prefăcute, cu hypocrizia şi destră
bălările ei care furnică peste tot şi strică sufletul 
englez sub masca unei moralităţi falşe şi încăpă
ţânate— este aceea care a omorât pe acest biet in-
oonştient, acest copil stricat de propiul său orgoliu 
şi geniu. 

De altfel, să vă spun lămurit părerea mea; sunt 
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trei,crime pe care lumea nu le va pute* niciodată 
ierta Angliei: Bonaparte, Jeanne D'Arc şi Oaoar 
Wilde. Aoeate trei mari genii fac gloria voinţei, 
a sensibilităţii şi a inteligenţii omeneşti. 

Şi e destul de triat că soarta a voit o« Anglia 
să He aceea care sâ-i fi distrus. 

Bietul Wilde, mort la Hotel d'Alsace, unde am lo
cuit, curând după moartea lui, a fost o îndoită vic
timă : a societăţii, ale cărei urâte moravuri sunt 
o moştenire a timpurilor lui Soorate şi Plat on şi 
a desăvârşitei lui lipse de voinţa. Dacă a fost îm
pins în spre fapte şi isprăvi mârşave, n'a fost de 
loc, cred, de gusturi perverse, nici printr'o con' 
cepţie shakespeariană a relaţiilor sexuale—cu toată 
scrierea lui Portretul domnului IV. H., — oi 
prin pilda îndemnătoare a altora cari au văzut în 
el un sprijin, o scuză pentru practicile lor. Wilde 
a plătit cu viafa tentaţiile contra naturii. 

Cu salutările mele cele mai distinBe vă rog pri
miţi, Bcumpe confrate, etc. 

N. M.-NIGRIM 

P. 5 . — Vă rog să-mi răspundeţi de oine e scri
erea de oare pomeniţi în Viaţa lui Oscar Wilde 
intitulată Povestea unei prietenii nenorocite? 



Hampden Club London, N. W. 
SO Septombri«, 1915. 

Domnule şi scumpe confrate, 

Sunt câteva zile de când am primit scrisoare» 
d-voastră. Vă mulţumesc pentru lucrurile frumoaso 
pe care le spuneţi despre cartea mea. 

Fiind toarte suferind, nu pot să vă scriu mai 
mult dar voi încerca să răspund seriatim la în
trebările d-voastră. 

Povestea unei prietenii nenorocite este de 
mine. A fost publicată în 1902, dar a fost adesea 
retrasa. Mai e azi o ediţie a 1 shilling la Stan
ley Paul, editor, Essex str. Strand, London. 

Pentru a avea o listă desăvârşită de tot ce s'a 
spus şi scris asupra lui Wilde şi mai ales daoă vă 
propuneţi de a seri asupra lui vă este indispen
sabil de a vă procura Bibliografia lui Oscar 
Wilde de Stuart Mason, editat de Werner Laurie 
(editorul meu) 28 Essex str., London, W. C. Este 
o carte indispensabilă. 

Pentru a avea toate amănuutele asupra condam-
nărei lui Wilde aţi putea să vă adresaţi d-lui C. 
Millard, Molyneux House 6, Molyneux str. London, 
W. El a compilat şi a editat o carte mare intitu
lată Oscar Wilde Tree Times Tried (Oscar 
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WUde de trei ori condamnat). Vă puteţi lesne 
închipui laptele de care a foat învinuit Wilde ; 
iară să mai spun o& n'a fost osândit pentru sodo
mie, dar MU ţin să intru în amănunte. 

Felioitându vă pentru activitatea d-v. literară şi 
invidiindu-vâ viaţa d-v. în mijlocul naturii, — o 
adevărată viaţă de Horaţiu.—vă rog, d-le şi scumpe 
confrate, de a primi asigurarea perfectei mele con-
sideraţiuni 

R o b e r t H. S h e r a r d . 

P. S. — Werner Laurie va publica în curând o 
nouă oarte de mine, care are valoarea mai ales 
din cauza ilustraţiilor. Ea va purta titlul de The 
Beai Oscar Wilde (Adevăratul Oscar Wilde). 

Aş fi fericit de a vedea scrierea mea tradusă 
în româneşte de către un om de litere atât de dis
tins ca d-v. 
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VIAŢA LUI OSCAR WILDE 

CAP. I 

Când natura a înzestrat cu dărnicie un om cu 
toate darurile minunate cari să-i poată asigura suc
cesul şi fericirea în viaţă, când 1-a făcut demn de 
admiraţia nemărginită sau de nestăpânita invidie 
a contimporanilor săi, şi când, acest favorizat şi no
rocos om dându-şi deodată pe faţă înclinări, apucături, 
instincte, pe cari, devenite repede patimi, el nu le 
•mai poate stăpâni, îl prăbuşeşte, în mijlocul marii 
•bucurii a duşmanilor săi şi în faţa privirii împietrite 
de groază a prietenilor, în prăpastia ruşinii şi a mi
zeriei, este o însemnată datorie pentru un biograf 
nepărtinitor de a cercetă dacă ereditatea, sau pilda 
ipărintească, or educaţia din copilărie şl mediul pot 
*o oarecare grad să înlesnească lumii mijlocul de a 
întelege teribila problemă fiziologică, cum într'unul 
Şi acelaş om se pot împăca o inteligenţă superioară 
"c" o nepăsătoare neruşinare, un deosebit respect 
pentru societate cu o făţişă desfidere a regulelor 
sociale, şi cel mai rafinat hedonism cu gustul celor 
roai ordinare relaţii. 

In. cazul lui Oscar Wilde, problema, când origina 



şi înrudirea Iui vor fi fost bine studiate, devine şi; 
mai încurcată şi mai turburătoare. Căci pe când în 
neamurile lui apropiate se vor găsi oameni al căror 
incontestabil geniu a fost însoţit, precum este adesea 
căzui, de o pronunţată degenerare morală, strămoşii 
Iui, până la cele mai depărtate generaţii, ne dove
desc nişte astfel de calităţi de o sănătoasă stare 
nor, oerio.itate cetăţenească, în cât ră-

[rea acestui nefericit om trebue să ne apară una 
dintre acele urâte şi bolnăvicioase desvoltări cari a-
la-rmează şi zăpăcesc pe psicholog când ele se arată 
pe neaşteptate în mentalitatea unui om, nu mai 
puţin pe cât este de încurcat şi de neliniştif un me
dic în faţa desvoltărei unei rele şi bolnăvicioase 
creşteri a unui corp omenesc. 

Este deci necesar, înainte de a procedă la cerce
tarea straniilor prefaceri ale vieţii lui, să examinăm, 
cu mai multă băgare "de seamă, obârşia şi înrudirile 
lui. Numai pe această cale se poate speră că o. 
oarecare lumină se va putea arunca turburătoarei 
probleme înfăţişată de cariera iui. E o cercetare 
care, când legile atavismului, prin progresul ştiinţe
lor, vor fi mai bine pricepute, va putea înlesni 
posteritatea luminată de- a judecă un foarte înserr nat 
om, în multe privinţe o podoabă a omenirii, cu 
justiţia care i-a fost refuzată în viaţă şi va continuă 
să-i, fie refuzată memoriei lui cât timp obscurantis
mul medieval, din care abia am început să eşim va 
întunecă minţile oamenilor 

Atât de important este obiectul de atins prin această 
cercetare, — căci care scop poate întrece achiziţia 
justiţiei?— în cât dacă în cursul ei se vor scoate 
consideraţii personale, şi pioasa veneraţie datorită 



mortului poate fi lăsată la 6 parte, a;este sacrificii 
trebuesc considerate ca absolut impusa. 

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde s'a născut 
în Merrion Square No. 1, din oraşul Dublin, la 16 
Oct. 1854.0 mare parte din însărcinarea de-a po
vesti istoria vieţii lui constă, din îndreptarea gre
şelilor acelora cari au scris asupra lui, din respin
gerea calomniilor nedrepte aduse caracterului lui şi 
din trecerea pe seama opiniei publice a minciunilor 
veninoase, în cât o deosebită atenţie trebue luatâi 
cu privire la data naşterii; In oarecare notiţe biogra
fice asupra lui, anul în care nenorocitul om a venit 
în lume unde avea să sufere atât de mult, este dat 
ca 1856. Dar nu s'a născut în 1856, ci cu doi ani mai 
nainte. Aşa fiind unele negaţiuni de-o şi mai mare 
însemnătate trebuesc înregistrate. Viaţa lui, în adevăr, 
ca şi aceea a multor oameni cari au fost victimile 
urii fără judecată a concetăţenilor lui, poate fi a-
proape povestită într'o serie de negări a unor min
ciuni curente privitoare la caracterul şi faptele lui. 

In ceeace priveşte exactitatea, totuşi, asupra căreia 
am atras atenţia mai sus, ea rezultă din propria lui 
expunere greşită. El avea o mare adoraţie pentru 
tinereţe; operile lui conţin multe elogiijaproape rap
sodice asupra nevârstniciei fizice şi mintale; şi fără 
îndoială cum el se apropia de «vârsta obişnuită» 
pe cnre a satjrizat-o în piesele lui, şi-a dat ca an 
al naşterii o dată care-1 făcea să pară cu doi ani 
mai tânăr de cât era. 

Odată, unul dintre [prietenii lui se încercă să-
dovedească dece un bărbat trebue să simtă o mai 
mare mulţumire dându-şi o vârstă mai înaintată de 
cât are în realitate, arătând a fi bătrân de zile dar tânăr 



în fapte, ţinând în inima lui rezerva secretă a zilelor:. 
Dar el a refuzat să admită. 

La interogatoriu făcut de Mr. Carson în timpul' 
instrucţiei procesului Lordului Queensberry. el a fost 
nevoit să admită adevărul asupra datei naşterii. Urmă
toarele observaţii au fost schimbate atunci între pârât 
şi avocatul marquizei: 

,,D1. Carson ţ „Aţi spus că aveţi vârsta de treizeci-
şi nouă de ani. Eu cred că aţi trecut de patruzeci ?'c 

,,Martorul: „Sunt de treizeci şi nouă sau patru
zeci. Aveţi actul meu de naştere care lămureşte a-
cest lucru". 

„Dl. Carson: „V'aţi născut în 1854, ceeace în
seamnă că aţi trecut de patruzeci". 

«Martorul: «A !> 
Acest «A!» sună ca o notă sarcastică de admi

raţie pentru priceperea aritmetică a avocatului. Cum 
a fost calculată spre a răni pe avocatul apărător 
vom arătă mai târziu. 

Câteva luni mai naintea naşterii lui Oscar Wilde 
mama lui dorea din toată inima ca pruncul ei 
să fie o fată1), Adesea ea 'şi exprimă convinge
rea că va naşte o fetiţă. Avea obiceiul să spună 
prietenelor sale despre lucrurile ce avea să facă 
„după naşterea fetiţei mele", şi 'i plăcea să discute 
asupra creşterii ce 'şi propunea să-i dea. Când se-
născu Oscar, desamăgirea ei fu mare. Nu-i venea 
să creadă că, noul ei copil eră băiat. II luă drept 
o fată, îi vorbea ca unei fete, şi cât a fost cu pu
tinţă l'a îmbrăcat ca pe fete. Aceste fapte vor apărea 
de oarecare însemnătate patologilor. 

1) Acest fapt, cum şi orcare altul pomenit In aceastl 
<:arte, a fost confirmat de o autoritate nefndoioasă. 



Oscar Wilde a fost al doilea fiu şi copil, născut 
din căsătoria dintre William Robert Wills Wilde, 
oculist şi ontologist (1815-1876) şi Jane Francesca 
Elgae, poetă şi panfletară (1826—1896), care s'a ce
lebrat la Dublin în 1851. 

Pentru părinţii lui el întotdeauna a simţit o adâncă 
afecţie şi respect. Pentru mama lui cu deosebire 
această iubire mergea până la veneraţie. El dete 
omenirii o înaltă pildă de pietate şi iubire fiiască. 

Sentimentele ce purtă mamii şi tatălui său sunt 
exprimate cu multă căldură în cartea «De Profundisr, 
pe care a scris-o în temniţa Reading Gaol, în timpul 
celor din urmă şase luni de închisoare. Pomenise 
despre moartea mamii lui şi apoi adaugă: 

„Nimeni nu ştie cât de adânc am iubit-o şi am 
cinstit-o. Moartea ei a fost îngrozitoare pentru mine; 
dar eu, altădată stăpân pe grai, nu am cuvinte cu 
care să 'mi exprim mâhnirea şi ruşinea. Dânsa şi 
cu tatăl meu mi-au lăsat moştenire un nume pe care'l 
făcuseră nobiî şi onorat, nu numai în literatură, artă 
arheologie şi ştiinţă, ci în istoria publică a ţării 
mele, în evoluţia ei ca naţiune. Eu am murdărit acel 
nume pentru vecie. Am făcut din el o poreclă josnică 
pentru oamenii de rând. L'am tăvălit în noroiu. L'am 
dat bestiilor ca să-1 poată face bestial, şi smintiţi
lor ca să '1 poată schimbă într'un sinonim al nebu
niei. Cât am suferit atunci, şi sufăr încă, nu e dat 
condeiului să scrie ori hârtiei să arate. Nevasta mea 
totdeauna îndatoritoare şi blândă cu mine, mai ales 
ca să nu aflu ştirile din lume de pe buze nepâsătoare. 
a făcut drumul, bolnavă cum eră, dintre Genua şi 
Anglia, spre a 'mi aduce ea însăşi vestea unei pier
deri atât de neîndreptat, afât de fără leac". 

D. William Wilde (mai târziu, Sir William Wilde). 



chirurgii], eră produsul acelui amestec de rase în 
Irlanda despre care, vorbind la o întrunire la British 
Association ţinută în Belfast, zicea: „Cred că nu poate 
fi o mai bună contopire de rase decât a Saxonilor 
cu a Celţilor". Bunicul lui, Ralph Wilde, eră fiul unui 
negustor din Durham şi către mijlocul secolului al 18-lea 
fu trimis în Irlanda ca să-şi găseaseâ'norocul. S'a sta
bilit în Castlerea, unde s'a căsătorit cu Miss O'Flyn, 
fica unei foarte vechi familii irlandeze, dela care şi-a 
luat numele judeţul O'Flyn's County, din Roscammon. 
Ralph Wilde avu mai mulţi copii. Unul dintre ei, 
Ralph Wilde, care eră un şcolar sârguitor şi care ca 
şi strănepotul său Oscar Wilde, a căpătat decoraţia 
Berkeley Gold Medal la Trinity College, din Dublin 
se făcu preot; un altul, Thomas Wilde, fu medic de 
plasă. Acesta luă în căsătorie pe Miss Fynn, care 
înrudită prin scoborâtori cu distinsa familie a lui 
Surridge şi a lui Ouseley din Dunmore din ţinutul 
Galway. Sir Ralph Ouseley, Bart., care eră' un -re
numit orientalist, a fost ambasador englez în Persia. 
Frate-său, Sir William Ouseley, a fosl secretarul Lor
dului Wellesley în India. Generalul Sir Ralph Ou
seley s'a distins mult iu războiul peninsular. Fratele 
său a fost un renumit predicator şi scriitor de "opere 
teologice, dintre care cele mai însemnate este cartea 
întitulată „Old Cristianity". Despre acest strămoş 
Oscar Wilde obişnuia să povestească multe anec
dote. Părea foarte impresionat de sonoritatea şi pu
terea suggestivă a numelui lui: Gideon Ouseley. O 
dată vorbind despre titluri de romane, el îndemnă 
pe un prieten să scrie o carte al cărui erou să poarte 
numele de „Gideon Ouseley, şi să se servească de 
numele eroului la titlul cărţit. El spunea că o carte 
cu asemenea titlu nu se putea să nu atragă publicuy 



lui Tho
mas Wilde, din căsătoria acestuia cu Miss Fyrin, 

Studiile profesionale şi le-a început în 1832. Ca 
student, a luat singur, între atâti concurenţi, premiul 
anual. P-re.̂ âtindu-se pentru acest concurs a muncit 
atât de mult încât şi-a prăpădit sSriătatea, căpătând, 
nişte friguri de care se deşnădăjduise. Eră atât de 
bolnav de friguri in cât era să moţară chiar în ziua 
examenului. Cazul era într'adev;,r grav, până ce sosi 
dr. Robert Greaves, care prescrise un pahar ele bere 
tare (ale) la ceas, ca singurul leac deia care se pu
teau aştepta oarecare rezultate. S'a susţinut pe vre
mea aceia că într'adevăr această băutură i-a scăpat 
viaţa. Această idee eră, fără îndoLală greşită,, după 
ştiinţa medicală modernă şi e foarte cu putinţă ca 
amăgirea să fi fost cauza multor nenorociri In fa
milia tânărului. Inir'o căsnicie al cărei cap işi atribue 
salvarea vieţui, întrebuinţării alcoolului în doze mariţ 

practica cumpătărei va fi, fireşte, în deajuns de ne
socotită; şi nu mai încape îndoială că au fost prac
ticate acele obiceiuri de a bea, care aveau să aducă 
stricăciune în vieţile celor doui fii ai lui William 
Wilde. In ceeace priveşte dacă trebue să adăogăm 
aci, cu toate că Oscar Wilde n'a fost nici decum un 
beţiv şi niciodată, n a fost văzut, de către cei mai 
buni prieteni, în stare de beţie, este cunoscut că cele 
mai nesocotite şi mai nelumeşti fapte ce a făptuit în 
viaţă, au fost făcute sub influenţa alcoolului. Nu în
cape îndoială că Oscar Wilde, tot auzind în casa pă
rintească din Merrion Square despre puterea bine
făcătoare a alcoolului, ridicat în slavă drept salvatorul 
vieţii tatălui său, n'a mai ţinut seamă de învăţăturile 
ştiinţei de mai târziu mult mai înaintate, care i-ar fi 
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arătat că în cazul său, băutura putea produce rezul
tate dintre cele mai nenorocite. 

William Wilde este încă şi azi pomenit ca un chi
rurg dibaci şi îndrăzneţ. 

încă de tânăr s'a distins şi pe câmpul literelor. Pe 
când eră student în medicină, călători pe vasul Cru
sader ca îngrijitor al unui gentleman bolnav, vizitând 
multe localităţi în Mediterana şi în Est, mai multe 
luni. Povestirea acestei călătorii pe mare a publicat-o 
când s'a reîntors în Irlanda. Prima ediţie s'a vândut 
repede; alte ediţii au [urmat curând una după alta. 
Cartea a fost de mult epuizată. 

Tânărul îşi urmă studiile medicale la Londra, Berlin 
şi Viena şi în cele din urmă se stabili ca' medic în 
Iulie 1841, alegându-şi specialitatea de oculist şi on-
tologist. 

Mai târziu cu o parte din banii câştigaţi a fondat 
un spital în care săracii erau trataţi pentru boale de 
ochi şi de urechi. 

Doui ani după căsătoria lui cu Miss Jane Fran-
cesca Elgee, adică în 1853, a fost numit Surgeon-
Oculist-in-Ordinary al Reginei, care fii cea d'intâi 
numire de felul acesta în Irlanda. In 1857 a vizitat 
Stockholm, şi a fost numit Cavaler al Regatului Sue
diei şi apoi decorat cu ordiuul Steaua Polară. 

Mai târziu căpătă şi titlul de nobleţe. 
El a scris multe lucrări de istorie irlandeză şi de 

arheologie şi a fondat revista Dublin Quarterly Jour
nal of Science. Viaţa lui este un lung şir de fapte 
bune. 

Sir William Wilde a murit după o boală lungă la 
19 Aprilie 1876. Toate ziarele din Dublin au scris 
mult despre el, şi întreaga ţară i-a deplâns moartea.. 

Ce plăcut ar fi fost dacă memoria acestui om ar 
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ft putut fi lăsată neturburată ca a unui om mare şi , 
bun, dacă nimic n'ar trebui spus care să întunece 
oarecum o reputaţie atât de nobil câştigată! Vai! 
nevoile acestei biografii cer, pentru a justifică su
biectul ei imediat, o mai strânsă cercetare în con
stituţia morală a unui om care, pe lângă multe stră
lucitoare calităţi, a putut transmite fmlui său oarecari 
înclinări, instincte, pasiuni, cari ne vor ajută să înţele
gem teribila problemă a purtării în viată a fiului său. 

Putem, deci, pe scurt stabili că pe lângă o înaltă 
reputaţie de om de ştiinţă şi de om cu inima bună, 
vesel şi mlos, Sir William Wilde avea de asemenea 
faima unui om cu pasiuni puternice, nestăpânite, pen
tru a căror satisfacere nici un fel de responsabilitate 
socială sau profesională nu-1 putea opri. Pe lângă 
copiii săi legitimi, el a lăsat şi copii naturali. 

O altă trăsătură a caracterului său,1 care merită 
să fie notată aci, pentru că ea a fost fără îndoială 
transmisă fratelui lui Oscar, eră marea lui nepăsare 
faţă de el insuşi. Se purtă foarte jerpelit, şi fără în
grijire. Se zice că era unul dintre cei mai rău îm
brăcaţi oameni din Irlanda. 

Portretele Iui Sir William, făcute la diferite vârste, 
arată cum puţini fizionomişti pot s'o facă, un ciudat 
amestec de intelectualism şi animalitate, de bună
voinţă şi de omenie cu instincte bestiale. D. Harry 
Furniss l'a trecut în galeria sa care cuprinde pe Fe
meile şi Oamenii urâţi". Partea de sus a chipului său 
eră destul de frumoasă. Nici un om cu asemenea 
frnnte şi ochi nu poate fi numit urât. Insă partea de 
jos şi mai ales gura lui aproape de maimuţă, eră. 
foarte urâtă. La fiul său, Oscar, acelaş extraordinar 
contrast intre partea de sus şi cea de jos a chi
pului. Avea fruntea şi ochii unui geniu, sau ale unui-



înger. Gura, însă, eră urâtă, aproape anormala şi aşa 
în cât să justifice observaţia dacă nu chiar milos
tivirea puternicei sale duşmance, Marquiza de Quens-
bery, într'o crudă batjocură asupra înfăţişărei lui 
personale. 

CAP. II 

Nu mai încape îndoială că dela mamă-sa, pentru 
care el avea o mare iubire şi un adânc respect, Oscar 
Wilde a moştenit multe din acele minunate daruri 
şi înclinaţiuni cari îl distingeau de contimporanii 
săi. Ca şi Lady Wilde, Oscar avea o uimitoare uşu
rinţă în a învăţă limbile. Se ştie că Oscâr Wilde a 
fost în stare să înveţe greaua limbă germană într'un 
foarte scurt timp. Ni se spune în *The Story ofthe 
Unhappy Friendship», (Povestea unei prietenii ne
norocite), că «pe timpul când călătorea cu trenul în 
Anglia pentru a ţine conferinţe în anul 1883 — 1884, 
purtând cu sine un mic dicţionar de buzunar şi un 
volum din Heine, câte un volum în fiecare buzunar 
al pardesiului, a învăţat singur nemţeşte atât de bine 
îri cât mai târziu întreaga literatură germană îi eră 
deschisă». Lady Wilde era o minunată cunoscătoare 
a clasicismului ; ea simţea o adevărată plăcere pen
tru literatura latină şi greacă pe care numai sincerii 
cunoscători o manifestă; ea îşi făcea din oratori 
romani şi tragedianii eleni lectura ei favorită. Odată 
veni în str. Merrion Square No. 1 o doamnă care 
găsi casa lui Sir William sub sequestru. «Erau doi 
oameni streini, spune acea doamnă, căci stau în sală, 
şi am aflat dela o servitoare care plângea, că erau 
portăreii. îmi părea aşa de rău de biata Lady Wilde 



şi îndată m'anr năpustit sus pe scări spre iatacul 
unde ştiam că voi găsi-o. Speranţa eră în adevăr 
acolo, dar nu părea de loc turburată de această afa-
cere. Am găsit-o stând pe sofa şi citind pe Pro-
meteu Învins, de Aeschyle, din care începu să-mi 
declame pasagii, cu un mare entuziasm. N'ar fi voit 
să mă lase să alunec spre compătimire, dar părea 
foarte doritoare ca să împărtăşesc întreaga ei admi
raţie pentru frumuseţile tragedianului grec pe care-1 
recită». 

Despre erudiţia lui Oscar Wilde nu e nevoe sâ 
spunem nimic aici. Faima lui în această privinţă e 
bine stabilită. Pe ce eră stabilită această faimă vom 
vedea mai la vale. 

Lady Wilde eră o strălucită vorbitoare: fost-a 
vreodată în lume uri mai strălucit convorbitor decât 
Oscar Wilde? Seninătatea şi îngăduiala Lady Wilde 
a ajuns la un nivel pe care nu l'a atins nimeni afară 
de marii filozofi. Această îngăduială şi rezemnare ea 
a infiltrat-o fiului ei, după cum unele mame învaţă 
pe fiii lor acele prostii care, în societate, sunt cu
noscute drept spirit. «Mama mea, scrie Oscar Wilde, 
care cunoştea viaţa pe de a'ntregul, obişnuia adesea 
să-mi citeze rânduri din Goethe, scrise de Carlyle 
într'o carte pe care i-o dăduse de mulţi ani, şi tra
duse de el, ini se pare, astfel: 

«Acela care niciodată nu şi-a mâncat pâinea in mâhnire, 
Acela care niciodată nu 'şi-a trecut miezul nopţii 
Plângând şi aşteptând zorile, — 
Acela nu vă cunoaşte, Voi, puteri cereştii» 

«Sunt rândurile pe care. nobila Regină a Prusiei, 
tratată-de Napoleon cu mânioasă brutalitate, obiş
nuia să le citeze în umilinţa şi exiiul ei; erau rân-
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•durile pe cari mama mea le cită adesea în necazu
rile dela sfârşitul vieţei sale. Mă feresc cu totul de 
a primi sau admite marele adevăr ascuns în ele. 
Nu-1 pot pricepe. Mi-aduc foarte bine aminte cum 
obişnuiam să-i spun că n'aveam nevoe să-mi mănânc 
pâinea în durere, sau să-mi trec vre-o noapte plân
gând şi aşteptând rouă dimineţii". 

Un cuvânt german care descrie bine o trăsătură 
•a caracterului Speranzii, şi care nu se poate traduce 
uşor în englezeşte, este Schwaermerisch. Acest ajectiv 
arată o stare de exaltare năvălitoare, un entuziasm 
oarecum prea gata, o putinţă de a descoperi ro
mantism l) în ceea ce e trivial şi banal. 

Nu eră nimic din Schwaermer în firea lui Oscar 
Wilde. Nu avea înclinare către entuziasm, niciodată 
•n'a arătat exaltare, şi cu toate că el însuşi ca scriitor 
se înrola sub acel drapeau romantique des jeunes 
guerriers despre care vorbeşte Teophile Gautier, ca 
un om de lume el evită romantismul. 

El eră pentru precizie, pentru absolut, pentru re
gulă şi dovadă. El eră într'umil şi acelaş timp un 
perfect gramatic şi un excelent logician. Şi aceasta,— 
cu tot frâul raţiunii sale, dând drumul unor por
niri atât de nelogice ca acelea cari l'au dus la ca
tastrofă,— arată că la timp şi sub oarecare condiţii, 
raţiunea îi lipsea. 

Pe când moştenea dela mamă-sa multe calităţi dis
tinse, se poate deduce din viata Iui că influen{a ma-

0 Şi aci ca şi mai jos in textul englezesc este cuvântul 
romance, pe care de nevoe l'am tradus cu romantism. Infelesul 
lui este acea stare sufletească de entuziasm şi aprindere care 
se complace In lucrurile şi faptele romantice. (Trad.) 
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ternă hotărâtoare în firea lui era răspunzătoare de 
acea anormalitate în purtare care a fost cauza di
rectă a căderii lui. Fiziologiştii au observat că atunci 
când un copil este născut dintr'o pereche în care 
temeea are firea cea mai puternică şi o mare supe
rioritate mintală asupra tatălui se întâmplă că copilul 
dezvoltă la o oarecare epocă critică a vieţii lui o 
extraordinară atracţie către persoane de acelaş sex 
cu el. Acest fapt este unul dintre misterele Naturii. 
Acei cari cred într'o Creaţie Divină a lumii trebue 
să-şi plece cu evlavie capul în faţa a ceea ce ei nu 
pot pricepe şi ar trebui să ia faptul nepriceput drept 
ceva divin. In orice caz înţelepciunea Naturii poate 
ti presupusă mai mare decât aceea a Bisericii. 

Se crede în Irlanda printre lumea care a cunoscut 
familia Elgei că susţinerea Lady Wilde cum că stră
moşii ei erau de origină italiană, că numele de Elgee 
este o conrupere din patronimicul Alighieri care ar 
fi presupus o scoborâre din, sau, cel puţin, o înru
dire cu nemuritorul Dante, nu eră decât produsul 
unei închipuiri aprinse şi înşelătoare. Convorbirea 
ei dădea multe pilde despre acest obicei de amăgire 
proprie. Lucrurile cari ea dorea să devină fapte cu
rând căpătau în mintea ei tăria realităţii. Visurile ei 
treze se încarnau dela sine. Pentru acest lucru ca
racteristica ei Schwaermereie de asemenea răspun
zătoare. Fiii ei n'au pomenit niciodată despre vre-o 
scoborâre Florentină, cu toate că lui Willy, cel puţin 
nu-i displăcea să se laude cu rudele. Oscar, pe de 
altă parte, afară de menţiunea lui despre vărul lui 
cu numele atât de mare, Gideon Ouseley, şi despre 
celalt văr, Wills, care împreuna un geniu dramatic 
cu o excentricitate genială, nu vorbea niciodată des
pre rudele lui. 
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Avea o groază instinctivă pentru orice se apropia 
de o prea-mărire personală, pe care obişnuia s'o 
descrie ca pe cea mai rea formă de vulgaritate. 

Totuşi despre înrudirea lui cu renumitul scriitor, 
Rev. Charles Maturin (mama lui fiind o strănepoată 
a acestuia) Oscar Wilde eră foarte mândru în inima 
lui. Când a părăsit închisoarea, el 'şi-a împrumutat 
numele sub c::re avea să-şi târască agonia anilor 
săi dcla eroul fenumituîui roman „Melmoth the Wan
derer" (Melmoth rătăcitorul), Charles Maturin. E cu 
putinţă că ceea ce scumpea memoria lui despre 
acest strămoş eră că marele Balzac, pentru care ad
miraţia lui eră fără margini, îşi -exprimase admiraţia 
lui pentru acest faimos roman. 

Dar afară de Balzac a mai fost un alt mare gân
ditor care a mărturisit influenţa pe care Maturin şi 
eroul său au exercitat-o asupra lui. In scrierea „Goethe 
in his Old Age (Goethe la bătrâneţe), a lui W. M.% 

Thackeray, găsim următoarea relaţiime: 
„Mă simţeam îngrozit în faţa lor, şi mi-aduc aminte 

că-i asemănăm cu ochii eroului unui oarecare roman 
numit '„Melmoth Rătăcitorul", care ne înspăimântă 
pe noi băeţii, acum treizeci de ani; ochii unui om 
care.făcuse un târg cu cineva, iar la o vârstă înain
tată păstră acei ochi în toată splendoarea lor îngro
zitoare". 

Charles Baudelaire, poetul, pentru care Oscar Wilde 
avea o mare admiraţie, scrie următoarele despre 
Melmoth : 

„Celebrul călător Melmoth, marea creaţie satanică 
a cucernicului Maturin. Ce poate fi mai mare, cet 
poate fi mai puternic relativ la biata omenire decâ 
acest palid şi plictisit Melmoth?" 

In Charles Maturin găsim acel amestec.de geniu 

http://amestec.de
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şi nebunie care se manifestă şi în tânărul care a 
fost crescut în contemplaţie evlavioasă a bustului 
lui şi într'o admiraţie din toată inima a vieţii şi ope
rei lui. Rudele prin afinitate nu mai puţin decât ru
dele de sânge pot transmite calităţile sau defectele 
lor urmaşilor; şi nu mai poate fi îndoială că firea lui 
Oscar Wilde a îost plămădită'de către puternica in
fluenţă exercitată de Maturin asupra mamei lui. In 
minunata biografie]„Clarence Mangan, the Irish Poet" 
se vorbeşte despre ciudăţeniile îmbrăcămintei lui 
Maturin. Ele lămuresc bine pe acelea ale Iui Oscar 
Wilde. Wilde a fost învinuit din cauza lor de vul
gara dorinţă de reclamă. 

„Geniul lui eră sălbatic, necultivat. Operele lui 
sunt acelea ale unui nebun, palpitând de o arzătoare 
elocvenţă şi de o adâncă simţire, dar pline de ab
surdităţi şi de neconsecvenţe. Când Maturin se apucă 
să scrie literatură avea de obicei să-şi pună pe frunte 
un sigiliu (wafer) ca să facă să priceapă pe cei ce 
intrau în camera lui de lucru că nu trebuiau să-1 
turbure." i) 

1) In scrierea ce ne-am propus să traducem pentru publicul 
cititor român sunt unele pasagii şi chiar capitole cari nu inte
resează atât de mult pe cititor decât de a-i da o cât mai largă 
informaţie asupra inteligenţii şi firii acelora din cari Oscar 
Wilde s'a scoborât. Ca să nu sporim prea mult traducerea şi 
să nu o încărcăm cu date şi informaţii cari nu interesează in 
Primul rând decât pe un minuţios critic al vieţii şi operii lui 
Wilde, — le-am suprimat. Ar fi totuşi foarte interesant de citit 
teribilul şi admirabilul articol patriotic şi revoluţionar, Jacta 
Alea Est, publicat de Lady Wilde, mama lui Oscar, in The 
Nation, şi reprodus In întregime în Cap. III al scrierii ce tra
ducem. Cu toate că autorul scrierii The Life of Oscar Wilde 
contestâ sinceritatea patriotismului Lady Wilde, articolul acesta 

2 
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CAP. III 

Naţionalismul Lady Wilde, dacă a fost un'ca-
priţiu, ea l'a părăsit curând, şi în viaţa ei n'a mai 
spus că citirea unei singure cărţi i-a schimbat cu 
totul cursul cugetărilor ei, planurile şi aspiraţiile ei. 

Aceasta fu una Idintre greşelile făcute de fiul ei, 
Oscar. Ii plăcea să spună că o aumită carte, care'i 
pioase în mâini pe când era tânăr îi revoluţionase 
întreaga lui mentalitate ; şi el atribuia influenţii 
acestei cărţi toate lucrurile cari se păreau că fuse
seră aţâţate în el prin aceea ce nu era simţ-comun. 
Intr'un pasaj din „Portretul lui Dorian Grav", el 
descrie cum eroul acelui roman căzuse sub influenţa 
unei singure cărţi. „Era cea mai stranie carte pe 
care o citise vreodată, I se părea că, învestmântate 
strălucit şi în sunetul dulce al plantelor, păcatele lu
mii treceau pe dinaintea lui intr'un alai mut... Era o 
carte otrăvită. Miros greu de tămâe părea că se 
ridică din paginile ei şi îi întunecă mintea. Uşoara 
cadenţă a frazelor, strania monotonie a muzicii lor, 
atât de încărcate de refrenuri complicate şi de miş
cări cu dibăcie repetate, chemau în spiritul tânărului 
cu fiecare capitol ce se urma, un fel de reverie, un 
vis bolnăvicios, făcându'l să nu bage de seamă apro
prierea [serii şi năvălirea întunericului... Ani întregi, 
Dorian Gray nu se putu scăpa de influenţa acestei 
cărţi." 

Asta-i curată prostie. Cu toate astea Oscar Wilde 
obişnuia să facă aceiaşi prostie, o descurajatoare dare 

ar putea servi multor ziarişti, patrioţi români, ca model de 
stil şi înflăcărare patriotică. E unul dintre putinele articole 
ce mi-a fost dat să citesc tn viata mea tn sensul acesta. (Trad.) 
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de seamă despre el însuşi, şi atribuia unei oarecari 
«.cărţi otrăvite" pe care o citise într'o vreme multe 
dintre ciudăţieniile purtării lui. Spre aceasta, fără 
îndoială, el a fost aţâţat de povestea ce o au
rise de mic acasă, cum mama lui pe care o iubea şi 
o admira atâta, fusese împinsă la fapte şi spre o 
întreagă renunţare la principiile şi credinţele ei de 
Odinioară prin citirea unei singure cărţi. 

Dorinţa ei de a rămânea tânără, sforţările ei de 
a ascunde înaintarea vârstei, groaza ei pentru sem
nele decăderii fizice erau atâtea caractere pe care le 
transmise fiului său Oscar. Cărţile lui sunt pline de 
laude rapsodice aduse tinereţii, nu se obosea nici
odată de a satiriza şi de a condamna maturitatea şi 
vârsta bătrâneţii. De asemenea gustul ei pentru mari, 
arătoase şi ciudate articole de bijuterie, cari, mai 
cu seamă printre Evrei, sunt o trăsătură care adesea 
caracterizează pe bărbaţii şi femeile de geniu, fu 
•deadreptui transmis fiului său. 

Caracteristic este faptul că mama lui Oscar Wilde 
n'a fost niciodată fotografiată şi singurele portrete 
cari supravieţuesc sunt în pictură. 

După căsătoiie ea a încetat dea mai seri versuri, 
^evotându-se prozei. 

Iată titlul' principalelor sale scrieri: „Poems by 
^Peranza", 1871 ; „Driftwood from Scandinavia", 
1884; «Ancient Legends, Mystic Charms and Super
stitions of Ireland», (2 vol 1887); «Ancient Cures, 
Charms and Usages of Ireland», 1890; «Social Stu
pes», 1893. A mat tradus din franţuzeşte şi din 
nemţeşte, şi era autoarea scrierii «Ugo Bassi», o 
Poveste despre Revoluţia Italiană în versuri, publi
c ă la 1857 ; «The First Temptation», 1863; «The 

Racier Land», după Dumas; «The Wanderer and 
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his Home», cupa Lamartine; şi «Pictures from the* 
First French Revolution», 1865-75. La 1880 a scos 
ultima parte din «Memoir of Beranger», a soţului ei. 

Multe dintre scrierile ei nici n'au fost publicate. 
Poemele ei se citesc încă. Iar scrierile ei «Ancient 
Cures», şi «Ancient Legends», se mai caută şi azi. 

Amândouă aceste scrieri, totuşi, după însăşi măr
turisirea Lady Wilde, au fost pe deantregul luate 
din materialul strâns de către, sau pentru soţul său-

„EI se servea de multă lume, zice dânsa, de învă
ţătorii de prin sate mai ales, cari puteau vorbi ijmba 
inlandeză şi cea engleză, cari să cerceteze şi să 
adune tradiţiile locale, superstiţiile, etc., ale ţărănimii. 
Când a murit, o mare cantitate de material era strâns, 
dintre care o mare parte am publicat anul trecut în 
volumul intitulat «Ancient Cures, Charms and Usa
ges of Ireland» şi «Ancient Legends of Ireland». Sir 
William avea patimă pentru asemenea cercetări; şi 
drept recunoştinţă pentru serviciile lui Academia Ir
landeză îi dete medalia de aur.» 

Aceste cercetări amănunţite despre rudele de 
aproape şi de departe şi despre legăturile lui Oscar 
Wilde ne-au înlesnit multe date cari vor uşura pe 
cercetătorul vieţii lui să înţeleagă unele puncte ale 
caracterului lui complex ca şi ciudăţeniile lui. Dintre 
acestea unele îi vin prin moştenire directă, prin sânge 
ca să zicem astfel; altele au fost rezultatul acelei 
instinctive imitaţii a părinţilor Iui. Influenţe psi-
chologice au fost de asemenea arătate. 

Ar fi bine, în concluzie, să rezumăm, printre cele 
mai însemnate, oarecare caractere ale lui pe care 
suntem în stare *să le scoatem de la izvor. Sub 
„moşteniri" directe*-", sau ^transmiteri prin sânge" pot 
fi clasate, cred, capacitatea lui literară, darul iui 
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poetic, limbile, stăpânirea repede a studiilor grele, 
patima lui pentru frumuseţe, sănătosul simţ comun 
din epoca normală, mândria lui personală şi de fa
milie, curajul lui moral în faţa pericolului, dar şi o 
Nepăsare faţă de pericolul alcoolismului, dezgust pen
tru decădere, fizică, socială şi mintală, o stimă exa
gerată, pe de altă parte, pentru bogăţie, titluri şi 
succese sociale, o îngăduire faţă de destrăbălarea 
morală. 

Instinctiva imitare a copilăriei poate lămuri iu
birea lui pentru îmbrăcăminte excentrică, mărturisirea 
Iui de adoraţie pentru tinereţe şi desgustul pentru 
bătrâneţe, pretenţia lui că citirea unei singure cărţi 
i-a răsturnat mintea. 

Psichologia unui Oscar Wilde nu se poate rezolvi 
in factori elementari ai intelegenţii omeneşti. Dar 
Puţinele date strânse pot face problema acelei psi
hologii mai puţin încurcată; şi in acelaş timp, din 
cauza prea slăbitei lumini ce ele ascund, să ne im
presioneze cu măreţia şi obscuritatea problemei. 
Nu e drept pentru un om ca să (judece şi să con
damne aceea ce el nu poate înţelege. 

Când D-zeu refuză lumina Lui asupra faptelor 
sau gândurilor unui om, aceasta nu înseamnă nimic 
aK decât că el păstrează judecata faptelor sau a gân
durilor acelui om pentru supremul tribunal al Lui 
însuşi. 

CAP. IV 

Acestea au fost rudele copilului care s'a născut la 
* 6 Octombrie 1854 în Merrion Square No. 1, în ce-

:î°asa cetate a Dublinului, a cărui sosire pe lume, pen-
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truca erâ băiat, a fost o dezamăgire pentru mama 
sa, şi care multă vreme după naşterea lui a fost 
tratat ca o fată, i s!a vorbit ca unei fete şi îmbrăcat 
ca o fată. Tatăl lui n'a împărtăşit capriţiul soţiei sale 
şi pentru al doilea fiu al său, el alese nume de o 
deosebită bărbăţie. Aceste nume au fost astfel alese 
în cât să proclame lumii strânsa legătură de sânge 
a băiatului cu istoria Irlandei. Oscar este curat celtic, 
este un .nume strâns legat de legenda şi amintirea 
Irlandei. Şi aci o altă negare este necesară. Oscar 
Wilde n'a fost finul Ducelui Ostergotland, cu toate 
că Speranza lasă să se înţeleagă că după numele 
acestui princiar amic al familiei s'a dat băiatului nu
mele. Lumea în viaţă din Dublin care îşi aduce aminte 
de botezul şi toate împrejurările în legătură cu aceasta 
a confirmat că, pe timpul naşterei lui Oscar, familia 
Wilde nu era în legătură cu gentleman-ul care azi e 
Regele Suediei. Povestea aceasta erâ una dintre acele 
Schwaermereien din partea Lady Wilde, despre care 
am vorbit mai sus. E lucru sigur că înaintea naş
terei lui Oscar personalitatea prinţului-poet a trebuit 
să preocupe mult gândurile Speranzei, căci asemă
narea personala între Oscar Wilde şi Regele Suediei 
erâ isbitoare pentru toţi aceia cari i-au cunoscut pe 
amândoi. Şi mai puternică erâ asemănarea dintre 
prinţul ca student Ia Upsala şi Oscar Wilde ca stu
dent la Oxford. La pag. 39 a biografiei d-rului Josef 
Linck „King Oscar" („Konung Oscar". Adolf Bon
nier, Stockholm) se afla un portret al tânărului duce 
care reaminteşte cu vioiciune unul al lui Oscar Wilde 
la aceiaşi vârstă. 

Orcum, e incontestabil că numele copilului a fost 
ales de către tatăl său care ţinea în familie un bun 
vechiu nume irlandez. Pentru acelaş cuvânt el cerb 
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ca fiul său să fie botezat Fingal i) şi O'Flaherjy; 
cel din urmă dintre acei „wild (sălbatici) O'Flahertys., 
pentru care soldaşi lui Cromwell într'un adaos la 
Litanie roagă pe Dumnezeu să-i scape. In acelaş timp 
numele adiţional de Wills eră întrebuinţat de ase
menea. Motivul acestei alegeri eră acelaş. Eră ca 
să-şi afirme naţionalitatea irlandeză. Familia Wills 
eră bogată şl fusese stabilită în Irlanda de mai bine 
de trei sute de ani. Un general Wills din această 
familie, fu acela care, împreună cu generalul Car
penter, zdrobiră Iegitimile speranţe ale partidei loyale 
la bătălia dela Boyne. Cu această familie Wilde-ii 
fură srtâns legaţi şi într'un grad apropiat Oscar Wilde 
eră văr cu acel talentat om, W. G. Wills, dramatur
gul, poetul şi pictorul. In cei doi veri puterea dra
maturgiei s'a scoborât împreună cu o înrudită sfor
ţare de excentricitate, care, totuşi, diferă în desvol-
voltările ei în cele două favorizate şi nefericite rude. 

Al doilea fiu al lui William Wilde eşit din căsă
toria lui cu Jane Francesca Elgee fu, deci, botezai 
Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. In tinereţe şi 
prima bărbăţie eră mândru de aceste sunătoare nume 
patronimice. Mai târziu nu s'a mai servit de ele. II 
iritau. A'i fi amintit despre ele eră a-i provoca marea 
lui mânie. Ei îl clasificaseră; îl etichetaseră: îl în
scriseseră ca pe unul de son village; şi asta eră de 
neîndurat pentru el, pentru simţul lui cosmopolit, 
dispreţul lui pentru tovărăşie şi politică. El avea o 
mare aversiune pentru ceeace eră local în interes, 
pentru oeeace eră outre şi de sine confirmător ; şi în 
toate aceste direcţii numele Iui creştine irlandeze îi 

i) Eroii principali din poemele lui Ossian poartă numele de 
Fingal, Artho, Calmar, Farno, Ardar. Tr. 
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jigneau gustul. In alte privinţe Oscar Wilde nu se 
punea nici odată pe el însuşi de partea slabă în orice 
împărţire de oameni. Irlandezii şi afacerile irlandeze 
au fost totdeauna tot atât de impopulare în socie
tatea londoneză la care el aspira, pe cât sunt in trep
tele de jos ale mitocănimei Anglo-Saxone ; şi cu 
toate că Oscar Wilde nu-şi negă niciodată naţiona
litatea, avea mare grijă ca ea să nu fie dată pe faţă-
In oarecari cercuri din Dublin se susţine că el eră 
un arzător patriot irlandez, că mantaua pe care Spe-
ranza a purtat-o în 1848, se lăsase pe largii lui umeri, 
că aceasta eră mândria lui care — ca Irlandez, — 
1-a împiedicat să fugă din fata Tribunalului englez 
când a avut împrejurarea s'o facă. Dacă astfel a fost 
lucrul, el a fost în stare să se ascundă şi la noi cu 
o minunată dibăcie. 

Copilul a crescut în mijlocul belşugului. Casa ta
tălui său este una din cele mai bune case în cea mai 
bună parte din Dublin şi casele bune în capitala ir
landeză sunt foarte bune în adevăr. Ele sunt mar
tore tăcute, după cum azi sunt străzile mari frumoase, 
ale vechiului belşug şi splendoare. Sunt puţine case 
în Londra sau în alte oraşe mari englezeşti cari se 
pot asemăna în confort, plinătate, eleganţă şi decor 
cu un mare număr de palate burgheze din Dublin. 
No. 1 din Merrion Square, care e un colţ de stradă, 
este situat în una dintre cele mai plăcute şi mai po
trivite părţi ale oraşului. Din faţă ferestrele privesc 
Merrion Square Gardens ; în spate este o mare gră
dină, iar în dreapta Lincoln Place. Casa, care acum 
e locuită de un dentist, este zugrăvită cu roşu dinspre 
Lincoln Place, iar ferestrele cari se arată pe această 
parte sunt în stil oriental. Este o mare, solidă şi bo
gată casă burgheză care are oarecare pretenţii de 
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originalitate şi artă. Ea pare reşedinţa ideală a unui 
profesionist ajuns, care stă bine la curte, dar abia 
izbeşte pe cineva ca fiind fost locaşul unei poete re
voluţionare, sau locaşul de naştere al unui geniu care 
pe deasupra unor schimbătoare şi profunde adân
cimi şi prin drumuri întortochiate, avea să ajungă 
pe patul de moarte atât de părăsit şi întunecat. Nici 
o tăbliţă nu ne arată totuşi că în această casă s'a 
născut autorul tui „The Soul of Man» (Sufletul omu
lui), sau al scrierii „De Profundis", însă pe tăbliţele 
memoriei poporului această amintire este întipărită. 
In faţa acestei case Ia colţul gradinei, este o staţie 
de trăsuri, iar printre birjari un bătrân care, când 
vede un strein că se uită la No. 1 Merrion Square, 
îşi ia pălăria şi spune că fără îndoială domnul se 
uită la casa în care s'a născut „Sir Oscar Wilde". 
Streinul poate răspunde că nu ştia că poetul a fost 
ridicat la rangul de cavaler, atunci cavalerul biciului 
zice: „De sigur ca poet", că eră şi un mare poet, 
iar el pe când eră flăcău, a dus de multe ori cu tră
sura pe domnul. Vorbeşte despre el cu mândrie, ca des
pre un lucru de care trebue să-ţi aminteşti şi el n'are 
decât lucruri bune de spus despre tânărul care eră 
drăguţ şi minunat şi care plătea bine fiecare cursă. 
Oscar Wilde eră totdeauna prietenos cu birjarii. Pe 
timpul procesului lui eră cunoscut ca «unul din
tre cei mai buni muşterii din Chelsea», printre bir
jari. Se vede că în zilele lui de belşug a cheltuit 
niulte sute de lire pe birji. Intr'o vreme avea de 
obicei să ia trăsura cu ziua, şi cea dintâi adresă pe 
care o dă birjarului eră BurlingtonArcade, unde eră 
0 prăvălie cu flori de unde zilnic îşi cumpăra pentru 
fil însuşi o floare de butonieră pe preţ de jumătate 
de guinee (13 lei şi ceva), iar alta de o jumătate de 
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coroană pentru birjar. Birjarul din Dublin nu-şi aduce 
aminte că tânărul lui muşteriu avea patima florilor 
la butonieră, dar îşi aminteşte că chiar în zilele acelea 
Oscar Wilde nu s'ar fi suit într'o trăsură trasă de 
un cal alb, căci zicea că e o mare nenorocire. De 
altfel, el vorbeşte despre tânărul, ca şi despre fa
milia lui Wilde cu respect şi părere de rău. „A fost 
o zi tristă, zicea el, când s'au dus peste apă". 

Ca copii fraţii William şi Oscar erau buni prieteni 
şi Oscar Wilde în viaţa lui de mai târziu vorbea ade
sea despre strânsa lor legătură. „Aveam un urs-jucărie, 
spunea el, pe care '1 jubeam atât de mult în cât îl 
luam în pat cu mine în fiecare seară, şi mă gândeam 
că nimic nu m'ar fi nenorocit mai mult de cât pier
derea lui. într'o zi Willy mi-1 ceru şi ţineam atât de 
mult la Willy încât i-l-am dat, mi-aduc aminte fără 
nici o părere de rău. După aceea, totuşi, mărimea 
sacrificiului se întipărise prea mult în sufletul meu. 
Socoteam că o asemenea faptă merită cea mai mare 
recunoştinţă şi iubire în schimb, şi când Willy mă 
supără cumva îi ziceam : „Willy nu meriţi ursul meu l 
Dă 'mi-1 înapoi 1" Şi ani de zile după aceea, când 
ne tăcuserăm mari, când se întâmpla de aveam o 
ceartă uşoară cu el, aveam obiceiul să 'i amintesc 
acelaş lucru: «Willy, nu meriţi ursul meu. Trebue 
să mi-1 dai înapoi 1 şi El se pornea pe râs. 

Lady Wilde născu un al treilea copil, o fetiţă pe 
care o dorise atât de mult. „Ea eaâ ca o rază 
aurie de soare strălucind asupra casei noastre", 
zicea adesea Oscar Wilde despre sora lui. Ea n'a 
trăit până să ajungă la vârsta femeii; pierderea ei. 
a fost cea mai mare lovitură ce-a îndurat de atunci 
Lady Wilde... Una dintre cele mai frumoase poeme 
ale lui Oscar Wilde, un Requiescat, care apare în 
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primul lui volum de poezii, este 'dedicată memoriei1 

acesfei fetiţe. El zice despre ea ; 

Abia a ştiut 
Că eră femee, 
Atât de încetişor crescuse. 

Este un vers care redă o gândire ce a trebuit s& 
treacă prin cap oricui jeleşte un mort. 

Scânduri de cosciug, piatră grea, 
Zac pe pieptul ei. 
îmi chinui inima singur, 
(Pe când; Ea se odihneşte. 

Deja de pe când eră copil Wilde dădea dovezi 
de mare desteptăciune. Un mare romancier de ori
gină irlandeză ne spune cum pe când eră copil îşi 
întovărăşiâ pe mamă-sa în vizită la Lady Wilde, 
care pe atunci stătea într'o casă la ţară pe margi
nile lui Mago şi Galway, unde Sir William Wilde 
avea o proprietate. Mosafirul întrebă pe Lady Wilde 
despre copii, iar ea răspunse: „Willy e cum e, dar 
Oscar e minunat, minunat. E foarte deştept". El 
eră în vârstă de nouă ani pe atunci. Intr'un articol 
pe care Ernest La Jeunesse îl scrise asupra lui Oscar 
Wilde după moartea lui la Paris, criticul francez re-
ferindu-se la cunoştinţele şi capacitatea lui Wilde 
zice: ,,11 savait tout" (Ştia de toate). In adevăr,, 
puţini oameni şi-au impresionat [atât de mult con
timporanii cu sentimentul omniştiinţei. 

într'o notă biografică asupra lui Oscar Wilde, care 
qpăni la 1891, găsim următorul pasaj cu privire la 
timpuria lui educaţie. ,, Fiul a doi însemnaţi oameni, 
dl. Wilde ate o puternică cultură. Din frageda copi
lărie tovarăşii lui de seamă erau tatăl şi mania Iul 
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şi prietenii lor. Când rătăcind prin Irlanda cu cel 
dintâi cercetând comori arheologice, când ascultând 
în salonul Lady Wilde la spiritul şi gândirea Ir
landei, băiatul, mai nainte de a avea opt ani' învă
ţase drumul spre ,,the shares of old romances" 
(ţărmurile vechilor romanţe), văzuse toate fructele 
culese de pe arborele cunoştinţii, şi privise cu ochi 
miraţi în „the lounger day" (tinereţe). Această creştere 
se potrivea cu înclinările lui; într'adev4r, cu tempe
ramentul lui e peste putinţă de conceput ce altceva 
se putea face cu el. Avea, fireşte profesori şi drum 
spre librăria care conţinea cea mai bună literatură, 
şi fu dat la Royal School; dar la masa tatălui şi în 
salonul mamei sale căpătă el cea mai bună educaţie 
timpurie. O altă experienţă, neobişnuită la vârsta 
de băiat, avu o puternică influenţă în formaţia spiri
tului lui. El a călătorit mult în Franţa şi Germania, 
făcând cunoştinţă cu operile lui Heine şi ale lui 
Goethe, dar mai cu seamă cu literatura franceză şi 
cu temperamentul francez. In Franţa la o vârstă când 
alţi băeţi buchisesc la gramatică sau se zbeguesc la 
cricket, începu Oscar Wilde să arate într'o oarecare 
măsură cine eră. Acolo se găsi el pentru întâia oară 
într'un mediu congenial. Temperamentul englez, — 
sunt unii cari neagă că un asemenea lucru ar există, 
— „ca nişte dulci clopote dezacordate, fără melodie 
şi sparte" e nepăsător pentru un estetic. In Franţa 
Wilde găsi pretutindeni o delicată susceptibilitate 
pentru frumos, şi mai descoperi că el însuşi, un 
celt Irlandez, posedă această susceptibilitate în toată 
puterea ei. Literatura franceză şi greacă au fost cele 
două pasiuni timpurii ale vieţii Iui artistice*. 

Că eră obişnuit cu literatura germană de pe când 
era copil, nu e cazul, şi e deasemenea îndoios că 
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mediul francez i-a descoperit băiatului ceva în ei 
'nsuş despre care el să nu fi fost prevenit. In Franţa 
nu e o susceptibilitate specială pentu frumos; fireşte 
în unele ţări este o mult mai adâncă nepăsare răs
pândită de către marea masă a poporului pentru 
minunata frumuseţe naturală şi artistică a frumosului 
cu care este înzestrată ţara. In tinereaţea lui Oscar 
Wilde lucrurile frumoase, cari mai târziu aveau să 
fie celebrate atât de eloqvent, erau de râsul majo
rităţii. Ca tânăr Oscar Wilde obişnuia să repete 
prostul dispreţ al lui Lamartine care eră pe atunci 
atitudinea la modă a cunoscătorilor (cognoscenti) în 
Franţa. Lamartine, tălmăcit de el, apru [un Martin 
Tupper francez. Şi aceasta e, doar, un exemplu. Că
lătoriile lui în Franţa se pare că a pus fundamentul 
acelei adânci cunoştinţe a limbei franceze pe care 
o arată în „Salome». Iu ceeace priveşte scrisul şi 
limba din această piesă, cei mai buni critici francezi 
sunt unanimi* în a 'şi exprima mirarea lor că un 
strein a putut căpătă o atât de mare stăpânire a 
limbei franceze, frumuseţile şi greutăţiie ei. Dar, pre
cum spunea Ernest La jeunesse: *Il savait tont». 
Limba Franceză 'i eră atât de obişnuită, încât spunea 
că „deseori cugetă în franţuzeşte". Ca o pregătire 
în cariera literară în Anglia aceasta nu eră bine. 
Cel mai plin de succes scriitor cunoaşte numai limba 
în care scrie. Aptitudinea linguistică strică limba ma
ternă pentru cititorul care nu cunoaşte de cât o 
singură limbă. Englezul de mijloc nu poate „urma" 
pe scriitorul care în acelaş timp cugetă într'o limbă 
ce nu e a sa proprie. El se revoltă în contra ase
mănărilor, deducerilor, punctelorde vedere cari nu-s 
englezeşti. Omul ale căror scrieri se traduc bine în 
limbi streine nu e pus tocmai sus în aprecierea con-
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naţionalilor săi. Iată de ce, poate, s'a zis că posteri
tatea începe la barieră. Sunt şi excepţii, fără îndo
ială. Traducerea lui „Faust* al lui Goethe de către 
Gerard de Nerval eră o atât de frumoasă operă în 
cât însuşi Goethe a scris poetului francez felicitân-
du-1 pentru acea traducere. Insă „Faust" este în el 
însuş o excepţie. E ceeace nemţii numesc o „Welt-
stiick" (o lucrare mondială), termen care a fost a-
plicat şi Salomeii. Shakespeare se citeşte rău în 
traduceri streine chiar când fiul lui Hugo, sub su
pravegherea tatălui său, scrie versiunea. Dickens 
niciodată nu şi-a întins asupra naţiunilor streine ui
mitoarea influenţă ce a avut asupra concetăţenilor săi. 

Atmosfera în care tânărul Oscar a fost crescut 
«ra artificială. E de mirare că 'i-a lipsit acea pată a 
precocităţii pentru care dicţionarul englezesc are un 
alt termen mai puţin blând. Şi e şi mai de mirare 
că până când a apărut nebunia lui înăscutâ el a scă
pat de pata destrăbălării morale care infectase aerul 
-casei tatălui său. Aici gândirea înaltă nu merge 
mână în mână cu traiul îmbelşugat. Casa era găzdui-
toare, era o casă de belşug şt petreceri, de chefuri 
şi băutură, de vorbă fără grijă şi de pilde. Vorbele 
dulci ale tatălui său treceau din gură 'n gură în Dublin, 
chiar mama lui, cu toate că era o femee fără pată 
şi cinstită, vorbea cu o libertate care putea fi plină 
de pericol pentru fiii ei. O vorbă a ei şi azi pome
nită în Dublin, ne dă un ecou despre felul în care 
atitudinea ei de revoltă în contra convenienţelor şi 
.a banalului o îndemna spre convorbiri vătămătoare. 
„N'a fost până azi în lume o femee care să nu'şi 

dat ce a avut mai bun în ea unui bărbat, numai 
să fi întâlnit pe acela ce merita." 

Salonul mamei sale, masa tatălui său erau frecven-
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"tate de către boemiani cheflii şi zgomotoşi, din cari 
«ici nu alt oraş mai mult ca Dublin nu dă tipuri 
mai ciudate. Cât de liberă era convorbirea aci în 
"lata celor doi tineri ne-o poate arăta o observaţie 
pe care Oscar Wilde a făcut-o odată unui coleg de 
liceu la Trinity College. „Hai pe la mine,? zise el, 
"vreau să te prezint mamei mele. Am fondat o Soci
etate pentru Suprimarea Virtuţii.'' Această declaraţie, 
fireşte, făcea parte din acele observaţii despre cari 
Prefectul Poliţiei pin Paris a întrebat odată pe Char
les Baudelaire, poetul, de ce un om de geniu vorbeşte 
adesea aşa de ciudat: „Pour etonner Ies sots" (ca 
să uimească pe proşti), răspunse Baudelaire. 

Ca să uimească pe proşti, fără 'ndoială, a vorbit 
astfel Oscar Wilde în acea împrejurare, căci nu era 
un alt băiat mai cu minte ca el. Dar vorbele lui ne 
arată atmosfera morală care predomnea a casă, şi 
Pericolul la care era expus. Şi nu mai incape în
doială că fiind expus in toată tinereţea lui conta
giunii imoralităţii puterile Iui de împotrivire în con
tra boalei morale au fost atât de slăbite în cât când 
a sosit atacul el n'a mai avut tăria să se împotri
vească. Este o mare asemănare între boalele fizice 
Şi cele morale. Această pildă poate servi drept lecţie 
Părinţilor care ar face bine s'o aşeze in inima lor. 

De la tatăl său, tânărul a învăţat să admire fru
museţile Naturii, dar nu prea se vede în viaţa de mai 
târziu a lui Oscar că ar fi împărtăşit entuziasmul 
!ui Sir Wiîliarh. Cu toate că a scris mult şi frumos 
asupra florilor şi pasărilor şi asupra frumuseţilor de 
la ţară în trecerea anotimpurilor, obişnuia să descrie 
"ţara» ca ceva plictisitor; şi la sfârşit a rămas un 
locuitor al oraşului. Efectele atmosferice, planetele 
••§i stelele, luminile de pe câmpii şi de pe mare, ci* 
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toate că !e recunoştea folosul pentru descrieri prac
tice, de sigur niciodată ele n'au deşteptat emoţii la 
el. Despre Sir William, pe de altă parte se poves
teşte că într'o noapte, după ce toţi se duseseră să 
se culce în casa lui de la Howth, pe marginea mării 
lângă Dublin, se deslănţui o groaznică furtună. 

El smulse din patul lui pe un mosafirpuţin dispus 
şi se sui cu el pe vârful casei, ca să admire împre
ună minunatele efecte ale săgeţilor de foc ce aler
gau peste mare. „M-a ţinut acolo aproape un ceas, 
povesteşte acest mosafir mai târziu, şi arăta un mare 
entuziasm pentru spectacol. Eram departe de a împăr
tăşi admiraţia lui. Ploua de vărsa, şi amândoi eram 
subţirel îmbrăcaţi. Totuşi ţinea cu ori ce chip să zic 
ca el că era cea mai măreaţă noapte ce am petre
cut vreodată." 

Oscar susţinea că monotonia vieţii de ţară eră fa
tală producţiei artistice. „Poţi seri în oraş, zice el 
într'o scrisoare către unul dintre prietenii săi, cu 
„ţara" atârnată de unul din pereţi în negura vânătă 
a lui Corot, sau în dimineaţa de opal ce ne-a dat 
Daubigny". In aceiaşi scrisoare el vorbeşte despre 
„the splendid whirl and swirl, of life in London", 
(minunatul vârtej al vieţii din Londra). Nu-i plăcea 
Natura şi viaţa naturală ca contrastând cu artificia
litatea ; şi acel fel de existenţă care cere să fii pro
dusul înaltei civilizaţii s'a desvoltat la el cu vârsta. 
Părerile lui Vivian (prin a cărui gură vorbeşte Oscar 
Wilde, când strigă contra Naturii în „The Decay of 
Lying" (Decăderea Minciunii) nu sunt atât de mari 
paradoxe. Ele sunt sincerele expresii ale sentimen
tului lui Oscar Wilde asupra acestui subiect. Pasa-
giul din cel d'intâi capitol al scrierei sale .Intentions" 
poate fi reprodus aci. „WVKWI : A te bucura de Na-
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tură ! îmi pare bine. c'am pierdut această facultate 
cu.totul. Se zice că Arta ne face să iubim Natura 
mai mult decât am iubit-o mai 'nainte, că ea ne 
descoperă secretele ei; şi că după un studiu îngrijit 
al iui Corot şi al lui Constable noi descoperim -în 
ea lucruri ce au scăpat observaţiunii noastre. După 
experienţa mea cu cât studiem arta mai mult, cu 
atât ne îngrijim mai puţin de natură. Ceeace ne arată 

'adevăr Arta este lipsa de scop a Naturii,,ciuda
tele ei cruziiî i, marea ei monotonie, firea ei cu totul 
nedesăvârşită. Natura are, fireşte, bune intenţii, dar 
precum spunea odată Aristotel, ea nu le poate duce 
'a bun sfârşit. Când privesc o privelişte de ţară, nu 
pot indura să văd cusururile ei. E o fericire pentru 
noi, totuşi, că natura este atât de imperfectă, căci 
altfel n'am mai fi avut de loc Artă. Arta este ini
moasa noastră protestare şi îndrăsneaţa noastră sfor
ţare de a arătă Naturii propriul ei loc. In ceeace 
priveşte nesfârşita varietate a Naturii, ea e o, curata 
poveste"... Ceva mai jos, Vivian urmează : <Dar Na
tura e atât de incomodă, iarba este aspră, umedă, 
Plină de moşoroae şi de desgustătoare insecte negre. 
Cel mai umil lucrător de la Morris îţi poate face 
un mai comod scaun pe care nu l'ar putea face Na
tura întreagă... Dacă natura ar fi fost comodă, ome
nirea n'ar fi inventat niciodată architectura, şi eu 
prefer casele în locul aerului liber. Intr'o casă noi 
toţi simţim proporţiile adevărate. Orice lucru este 
supus nouă, făcut pentru trebuinţa şi pentru plăcere* 
noastră". 

Lumea obişnuia să susţină că „Intentions'' sunt 
bucăţi meşteşugite de paradox. Adevărul e că aceste 
încercări conţin în formă poradoxală cele mai curate 
credinţe ale lui Wilde. Vigoarea cu care 'şi enunţa 

3 
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părerile vine, fără îndoială, de Ia cunoştinţa că e 
multă pretenţie, ca să nu zicem ipocrizie, în definiţia 
generală a ceeace este bun şi frumos.' Această ipo
crizie îi aţâţa necazul şi dedea impuls penei sale. 
Care bărbat sau femee din lume iubeşte Natura mai 
mult ca locuinţele din oraşe ? Ce sinceritate este în 
rapsodiile sforăitoare despre frumuseţile dela ţară 
pe care este modern să le lăudăm ? De câte ori 
doamnele sau domnii din Londra se uită pe cer la 
stele ? 

CAP. V 

Şcoala care a fost aleasă pentru Oscar Wilde de 
către părinţii săi fu o şcoala fondată de către un 
prinţ englez, tatăl acelui „Pretendent" pe care unul 
dintre strămoşii băiatului l'a ajutat la răsturnare. E 
cu putinţă ca Speranza să fi avut mare ură pentru 
„iconoclastul fără suflet", Cromwell, că i-a venit în 
gând să 'şi trimită fiii ca alumni (elevi) într'o 
casă al cărei fondator, patron şi binefăcător eră Re
gele Carol, Portora Royal School, Enniskillen. Motive 
de economie de asemenea au hotărât această ale
gere; căci faţă de cheltuelile dintr'o şcoală engle
zească, sarcinile de la Portora sunt foarte mici. Sunt 
trei rate anuale, iar [plata pentru fiecare elev — „o 
însemnată reducere făcându-se în caz când sunt 
fraţi", — este numai de 17 lire steri, şi 10 shillingi 
(437 lei 50 bani) de fiecare rată. Este o şcoală sec
tară, căci printre cursurile ce se predau acolo ni se 
spune că „educaţia religioasă este de o mare im
portanţă. Elevii sunt regulat instruiţi în credinţa 
creştinească, iar duminicile, sub supravegherea pe-
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dagogilor răspunzători sunt duşi la Biserica protes
tantă". De aci vedem că e uşor de închipuit direc
ţiunea în care istoria englezească şi irlandeză au 
trebuit să fie predate în această şcoală, ce fel de 
principii Whiggish (liberale) trebue să fi fost vârâte 
ceas cu ceas în mintea copiilor şi ce părere predo
minantă printre supraveghetorii şi dascălii !ui Oscar 
asupra naţionalismului irlandez, şi asupra faptelor 
Tânărului Partid Irlandez, trebue să fi fost. De pildă, 
ne putem închipui vederile Lordului Episcop de 
Clogher, D. D., asupra „The Glorious joung Mea
gher". Mai întâi trebue să fi cuprins mirarea pe tâ
nărul Oscar, care fusese învăţat să admire pe ma-
mă-sa pentru partea ce luase într'o mişcare care 
pentru prea cuviosul Lord Episcop şi ceilalţi din 
The Fermanagh Protestant Board of Education trebue 
să fi apărut în aceiaş lumină după cum Lordului Ar-
chiepiscop de Munster apăruseră procedările lui 
John of Leyden şi ale celorlalţi Anabaptişti în 1536. 
Mirarea trebue să fi făcut loc unei pătrunderi a ne-
sinceriiăţii multor politiciani de profesie, şi de aci 
cinismul lui, iar necredinţa generală a fost un prim 
pas. <Dacă zeii credintii noastre sunt mincinoşi, în 
cine să mai credem ?» 

Oscar fu dat la această şcoală la vârsta de unspre
zece ani. Mărtusirea Lady Wilde despre el că era 
un băiat minunat, care putea învăţa orice, pare a 
se justifica prin timpuriile lui isprăvi la Portora. 
'n 1868 ajunsese departe cu studiile, trecuse într'a-
devăr, în clasa treia din cel dintâi an. Se spune 
despre el că „trecea printr'o carte mai repede ca 
orice copil din lume". In aceiaş timp el eră un mare 
nepriceput la matematici. Un coleg al lui, care azi e 
wn om foarte distins, spunea despre el că „eră cu 
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desăvârşire nedibaci la matematici". La aritmetică 
era desnădăjduitor (de slab, şi cum după regulele 
şcoalei o oarecare pricepere la aritmetică era o nea
părată calificare pentru a căpăta premiile şcolare 
eră un lucru obişnuit ca Oscar în ajunul exame
nului să fie trudit la matematici de către vreunul 
dintre tinerii preparatori. Această timpurie neprice
pere în ale matematicilor lămureşte o bună parte din 
neorânduiala Iui de mai târziu. Oamenii rânduiţi şi 
chibzuiţi din lumea asta sunt prin instinct matema
tician^ cel puţin în ceeacc priveşte cele patru ope
raţiuni elementare. Este cunoscut că la cei mai mulţi 
risipitori, pe de altă parte, facultatea calculului lip
seşte din întregimea lor mintală. Oare pomeneşte 
istoria lumii despre vreun matematician năbădăios? 

Oscar Wilde era un băiat voinic, prea înalt pen
tru vârsta lui şi deosebit de greoi la trup. Unul dintre 
colegii lui zice că „se mişca cu anevoinţă." El nu 
era popular cu ceilalţi băeţi şi nu se amesteca în jo
curile lor. In viaţa lui de mai târziu spunea că nu 
îi plăcea jocul «cricket» pentrucă atitudinile cerute 
de acest joc erau atât de necuviincioase. Niciodată 
n'a vâslit pe vre-un lac, iar pentru maestrul de arme 
şi pentru instructorul militar el avea un dispreţ ames
tecat cu milă. Apucăturile lui erau cumpătate şi stă
tea totdeauna departe de ceilalţi băeţi. Un alt lucru 
caracteristic care se puse In calea popularităţii lui 
printre conşcolari, şi care mai târziu ridică în con
tra lui atâţia duşmani neîmpăcaţi, era darul ce avea 
de a spune lucruri înţepătoare despre alţii. Era foarte 
dibaci în a scorni porecle. Mai târziu ca om, puţine 
spirite au spus lucruri mai spirituale şi în acelaş timp 
mai muşcătoare asupra contimporanilor. Această în
deletnicire a lui nemiloasă e o pricină însemnară a 



"37 

urei ce dâinueşte şi azi în contra iui, atâţia sni după 
singuratica lui moarte. Despre unul dintre cei mat 
^semnaţi scriitori irlandezi el zicea: „N'are duşmani, 
dar e grozav de detestat de către toţi prietenii lui". 
Despre fiul unui renumit pianist zicea odată, când a 
*îlat faptul acestei origini: „Îmi pare bine că s'a în
grijit să supravieţuiască acestui fapt". Despre un 
Evreu rus extraordinar care în diferite rânduri în
cercase să joace în Londra modernă rolul unui Me-
Cena, un Heliogabal, şi alte roluri mai puţin demne, 
?' care ura pe Oscar Wilde cu o adâncă ură în cât 
aProape îl făcea interesant, el declara: „A venit la 
londra cu speranţa de a înjgheba un salon. A reuşit, 

ns«i, numai să deschidă un birt". El întrebuinţa nu
dele acestui om ca un simbol al urâţeniei. „Urât ca 
§' cutare", era o expresie obişnuită în gura lui. 11 
^scria ca pe un „embrion într'un borcan de sticlă". 
*n scrierea lui „Intenţii" se găsesc multe coraplimeu-
*ri, o rebours (deandoaselea) la adresa diferiţilor 

SCriitori mai de seamă ai timpului. Ni se spune că 
"*U Câine scrie la înălţimea vocii sale; că Rudyard 
Kipling destăinue viaţa „prin minunate străluciri de 
Vulgaritate" ; că întorcând paginile unuia dintre ro
manele lui James Payn", suspensiile autorului devin 

e nesuferit" ; că Henry James scrie romane ca şi 
cum ar fi o datorie plictisitoare, şi că Marion Craw-
®rd s'a sacrificat el însuşi pe altar de culoare lo-

C a iă. Aceste observaţii sunt toate foarte spirituale. 
***r nu erau pe placul celor pe spinarea cărora erau 

3 cute, şj n u duceau la sporirea numărului prieteni-
0 r celui ce 'i satiriza. Dar Oscar Wilde părea că 
r e c ea peste măsură în a-şi bate joc de lume, nu nu-
fa* de indivizi, ci şi de întregi grupări sociale. EE 
**** împins imprudenţa în sensul acesta până la in-
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sultarea ziariştilor cu obositoare insistenţă, necinstind 
astfel aceste trâmbiţe ale reputaţiei moderne. 

Sunt multe puncte în cariera lui Oscar Wilde cafi 
îngădue o comparaţie între el şi marele Napoleon! 
şi această precugetală plăcere în a aţâţa duşmăni' 
şi această nedreaptă şi nemiloasă înverşunare, nu e 

cea mai puţin izbitoare caracteristică comună ambi' 
lor. In amândoui, ea s'a iscat dintr'o amăgire <$ 
privire la întinderea forţelor lor, dintr'un spirit 
atotputernicie, dintr'o foarte necugetată ură a for 
întrunite a adversarilor individuali pe care ei cu atâ*' 
bucurie şi voinţă o ridicau contra lor înşile. Aceast* 
politică dăunătoare n'a reuşit în mâinile lui Napo' 
leon; se pare că n'a fost mai norocoasă în acele* 
ale lui Oscar Wilde. Acesta era iubitor al lectuf"1 

„Maximelor" Ducelui dela Rochefoucault şi treb^ 
să-şi fi adus aminte în folosul său că epigramist"' 
zicea că omul care crede că poate lucra fără aj"' 
torul societăţii face greşeală, dar că omul care soc"' 
teste că societatea nu poate lucra fără ajutorul 
face o şi mai mare greşeală. 

Cu toate că se pomeneşte despre el la Portora & 
un dibaci făuritor de porecle pentru alţii, nici ufl" 
dintre conşcolarii lui nu-şi poate aduce aminte c^' 
era porecla lui proprie. Su pare că era numit „Oscaf 

numai. Iar în ceea ce priveşte pe fratele său, WiM 
acesta era numit «Blue-Blood» (Sânge-Albastru). ^ 
nu era un băiat curat căci moştenise ceva din n 
păsarea părintească cu privire la înfăţişarea lui. 1 
tr'o zi fiind certat pentru culoarea întunecată a $ 
tului şi a mâinilor, el declară cu multă mândrie " 
pielea lui era neagră, nu peutrucă că era murdafl 

ci din cauza sângelui albastru din vinele neam^ 
Wildes-ilor. Această anecdotă putea fi lăsată ne/ 
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menită aci, dar am citat-o pentru faptul că ea arată 
°â băeţii Wilde aveau o înaltă părere despre poziţia 
l°r socială, şi poate lămuri sforţările hotărâte de 
mai târziu ale lui Oscar Wilde de a se stabili în 
societatea londoneză, precum şi dispreţul lui, despre 
C8re am pomenit, pentru lumea al cărei sânge nu 
fira albastru, şi care trebuia să muncească pentru câ 
** poată trăi. 

Deja în acele vremuri tânărul Oscar Wilde îşi arata 
dorinţa lui de a frecventa societatea aleasă, dorinţă, 
c*re Ta caracterizat în viaţă. Se spune că la Portora 
fifa singurul tânăr care obişnuia să poarte joben. 
"Era totdeauna o foarte frumoasă pălărie, după cea 
^n urmă modă". Toţi tinerii dela Portora aveau, 
^Pă reglementul şcoalei, câte o pălărie neagră de 
"^tase, dar numai pentru Duminică. El, însă, n'o 
*chimba niciodată. 

Era totdeauna foarte bine îmbrăcat, şi purta părul 
"ng- „Avea nişte plete frumoase!" se spune despre 

e | îneă în Enniskillen. Nu părea să fie prea bun 
Prieten cu fratele său Willy. „Era foarte superior 

11 Purtări faţă de Willy". Acesta era mult mai popu-
r cu băeţii. Copiii din Portora, mai ales, aveau 

"^re dragoste pentru Willy Wilde. Chiar în acele 
remuri timpurii avea toate fermecătoarele talents 
e sociite cari mai târziu i-au adus mare succes. El 
"'Şnuia să spună poveşti copiilor, şi cânta la piano 

p e*tr u e i . 
yscar era privit ca foarte priceput în literatură,--
'câ fn cunoştinţa cărţilor. In acelaş timp viitorul 
°.r al „Intenţiilor" nu dovedea niciodată vreo su-

r,orifate Ia compoziţie. „Niciodată nu s'a remarcat 
compoziţii", observă unul dintre profesorii lui, care 

a u g5: „Oscar Wilde nu era niciodată privit ca un 
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puternic concurent de către elevii care dedeau exa 
men la Portora school". Purtarea lui era totdeauna-

buna. N'a fost nici un fe! de plângere în contra Iui,. i 
afară numai cu câtva timp înainte de ieşirea lui din 
şcoala, când, precum povesteşte unul dintre colegii 
lui, s'a certat rău cu unul dintre profesori. Se cbrăs-
nicise ceva cam tare fată de bătrânul Steele. Că nu I 
era nimic dintr'un decadent în Oscar Wilde pe când 
era şcolar ne-o dovedeşte unanima declaraţie a mul
tora cari au fost elevi cu el în şcoală. El era un matei] 
cititor, şi 'şi însuşia în mod deosebit ceea ce citea. 
Trecea printr'o carte cu atâta repeziciune încât ui
mea pe toţi; şi ceea ce citise astfel repede îşi aducea 
aminte. Nu citea niciodată decât cărţi englezeşti, şi 
«cestea erau în general romane clasice. Pe vreme*-
nceea nu prea se ocupa cu scrierile franceze. Avea 
mare dragoste pentru cărţile frumos legate şi pentru 
ediţiile alese. . Când s'a prezentat cu atâta măreţie în 
faţa lumii ca estet, spune un fost coleg al lui, cu toţii 
ne căsneam să ne aducem aminte.vre-un indiciu pe 
care ni-1 dăduse el ca băiat despre gustul lucrurilor 
frumoase, şi singurul lucru despre care ne aduceam 
aminte cu privire la aceasta era că el totdeauna avu
sese cărţi de şcoală scumpe. El avea, de pildă, un 
exemplar splendid dintr'o mare ediţie a lui Aeschyl". 
In cel din urmă an dela Portora, pe când era de 
şaisprezece ani, setea lui adâncă de a cunoaşte şi 
marea lui putere de asimilare erau subiecte de ob' 
servaţie şi de comentare. Adesea când d. Purser îşi j 
făcea lecţia de geografie sau de istorie, Oscar Wilde I 
încerca prin dibace întrebări să atragă profesorul 
în discuţie asupra unor materii pe care dorea să le 
cunoască. Subiectul prelegerii era uitat; profesorul, 
îndemnat de către elevul său, se încredinţa de pro' 
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ia ştiinţei lui. Adesea întreaga oră era astfel ab
sorbită. Alteori profesorul voia să se reîntoarcă la 
subfectul lecţiei, şi atunci să fi văzut pe tânărul 0&-
car, sprinten, gândindu-se şi plănuind cum să-şi re
întoarcă, a douazi profesorul la problema pe care 
vrea s'o pătrundă,—probleme adesea tot atât de în-
tâfcite pe cât sunt nominalismul şi realismul. 

La aritmetică n'a făcut nici un progres în şcoală, 
Şi mulţi băeţi îşi-aduc aminte sforţările ce le făcea 
d. Purser ca să-i bage în cap operaţiile elementare. 

Poate din pricina concursului pentru Medalia de 
• -aur, care e cea mai mare distincţie la Portora, Oscar 

WiMe 'şi-a dat toată osteneala ca să stăpânească o 
carte clasică. „La oral, zice unul dintre concurenţii 

• foi, care trata despre Agamemnon al lui Aeschyl, el 
^-a întrecut pe toţi". A obţinut la acest examen o 
notâ cu 25 la sută mai mare decât cel mai aproape de el. 

in Octombrie 1871 Oscar Wilde a fost înscris la 
Trinity College, in Dublin. In catalogul examinării 
•fe care el căpătă locul al doilea notele lui la dife
rite obiecte erau următoarele : (cea mai mare notă 
«a- 10). 

Greceşte, doua lucrări, 8,8. 
Latineşte, „ „ , 8,7. 
Compoziţie latinească, 4. 

„ englezească, 5. 
Istorie, 8. 
Aritmetică, * 2. 

Suma totală a punctelor obţinute era deci 50. Un 
aI» etev dela Portora, gentleman-ul care azi e Junior 
^Jsar of Trinity College, şi care trece drept cel mai 
^ t i a s elev în studiile clasice din ţară, a obţinut 65 
**e puncte. 

A etouazi după examinare, când subiectele erau 
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Clasicii cei mari, Oscar Wilde a căpătat 46 de puncte; 
pe când elevul care cu o zi înainte îl întrecuse atât 
de mult în studiile elementare, nu obţinu decât 36 
ele puncte. Nepăsarea lui Oscar Wilde pentru stu
diile elementare a fost totdeauna o trăsătură a ca
racterului său. 

In matricula dela Trinity College este trecut astfel: 

MATRICULATIOH EIYRY 
Johannes Malet. Praelector Primarius 

Dies M ensis. AdmiBsorum Nomina. Qualitates. Fidei Professione-.. 
Oct. 10 Oscar Wilde P. I. C. 

Patres. Patrum Qualitates. Nativitatum Loca. Aetatis Aani. 
Wm. Physician Dublin 16 

Cu şase zile nu împlinise încă şaptesprezece ani-
In timpul acela al vieţii lui, Oscar Wilde dovedi 
treptat, cu o strălucită pricepere pentru citirea şi 
înţelegerea clasicilor, o cunoştinţă nu de rangul întâi 
a elementelor de cunoştinţe clasice. Nu era distins 
la compoziţia latineasca, care cerea stăpânirea cu-
noştinţiLelementare, era mediocru la compoziţia en-
glezească, şi slab de tot la matematici. 

Se zice că Emile Zola a fost respins la examenuî 
de bacalaureat de oarece căzuse la compoziţie. 

In cursul anului cât a urmat la Trinity Colleger 
purtarea lui a fost fără greş. «El ă părăsit acest Col' 
lege, zice un conşcolar al lui, cu cel mai înalt ca
racter». Afară de proasta observaţie, acea invitaţie I 
a unui coleg de a'veni în casa tatălui său, pe car? ' 
am menţionat-o mai sus, nici cel mai mic lucru, nu 
se povesteşte în contra lui. Pentru acest motiv, fără 
îndoială, nici o cunoştinţă oficială n'a fost luată la 
Trinity College, din Dublin, despre dizgraţia lui pu 
u i : „ s . i„ I..I _>„ t _ - i _ i - _ _ J . _ _•» blică; numele lui n'a fost şters din vreuna dirr acele 

, 
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^orabile pomeniri în care capacitatea, superioritatea 
^ hărnicia Iui îl înscriseseră. La Portora Royal Col
ege, pe de altă parte, s'a luat o hotărâre de către 
T n e Farmanagh Protestant Board of Education în 
v<rtutea căreia inscripţia de onoare a numelui său 
P* tablele de piatră ale şcoalei, să fie ştearsă, când, 
nirabile diclu, s'a aflat că însăşi Natura batjocorită 
'"ase înainte lui The Farmanagh Protestant Board 
°' Education în îndeplinirea acestui sacrificiu salu-
a r- Placa pe care fusese scris cu litere de aur nu-
^ele lui Oscar Wilde crăpase drept peste rău-repu-

atele vorbe : Natura îi ştersese numele. In altă 
^Calitate mai puţin luminată printre Irlandezii inculţi 
''superstiţioşi care nu sunt protestanţi, împrejurarea 
a'*asta ar fi putut fi luată drept un miracol. 

El era privit ca un tânăr foarte bine înzestrat şi. 
P°u'ticos pentru a câştiga un loc de seamă ca şcolar. 

a diferitele examene el s'a distins neîncetat. Era 
^e< dintâi din. paisprezece în First Rank (Rangul întâi) 
* Michaelmas Prize Examination 1872; în Hilary 
l ertn el era al treilea din First Rank. Gentleman-ul, 

^ z i un Privy Councilor (Consilier Privat), care a fost 
^Hcitor General (Procuror general) sub. cea din 
Urmă Tory Administration, a fost un licean din aceiaşi 
^Pocă ca şi Oscar Wilde, şi cu celalt student mai 
anăr, concurat la acelaş examen. El nu s'a ridicat, 

totl»Şi, din Second Rank. 
*n viaţa de mai târziu acestor doi o?meni lea fost 

^ să se găsească încă odată într'o crudă rivalitate, 
^ mai duşmănoasă rivalitate^ poate, din câte s'au 
n î ăţişat vreodată la Old Bailey. Court între un martor 

^| acuzării şi un advocat al apărării; şi aci încă odată 
^8car Wilde a fost sortit să ţină rangul superior-

constatat că'avocatul admisese că până către S-a 



44 

sfârşitul interogatorului său contradictor pus pârâ
tului el simţea că n'avea dreptate. Era gata să se 
aşeze pe scaun când un răspuns de o fatală inso
lenţă şi nebunie dărâmă întreaga apărare splendida 
a lui Oscar Wilde însăşi, dete o nouă ieşire foarte 
răbdătorului său adversar, şi îl expuse la ruină şi 
distrugere. Acest interogator al lui Oscar Wilde în 
procesul dela Queensberry e încă cu stăruinţă stu
diat de către avocaţi ca o pildă cum trebue să pro
cedeze un avocat când e pus faţă în faţă cu un martor 
cu o atât de desăvârşită îndemânare, putere şi nervi/ 
Triumful avocatului în acest caz a fost întreg; dar 
pricina a fost că martorul se îmbătase de propriul 
lui triumf, îşi pierduse capul, şi într'o nesocotită 
clipă 'şi-a distrus întregul efect al răspunsurilor lui 
de mai nainte, Aceasta ne învaţă ce poate răbdarea, 
şi cunoştinţa lucrurilor elementare ; şi în acest sens 
este un triumf pentru consiliu. EI putea să-şj piardă 
foarte bine capul. Dar nu 'şi 1-a pierdut. A aşteptat, 
a pândit, şi în cuvintele unui avocat care stătea la 
curte lângă el «pândea ca un uliu», pe martor pani 
ce atât de aşteptata împrejurare se ivi. 

Printre atâţia oameni de seamă dela Trinity Col
lege, Oscar Wilde era privit ca .un fel de om mij~ 
lociu*; fu o mirare generală când el veni în rândul 
fntâi. Asemenea surprize pot proveni numai din acea 
necunoaştere şi jiepătrundere a lucrurilor din aceasta 
lume, care sunt cele mai frumoase trăsături ale ca
racterului celui adâncit în învăţături. Succesul î" 
lume, aclamaţia mulţimei nu se potrivesc cu carac 
terul retras şi modest. Este o vârstă a înştiinţării) 
şi chiar cele mai mari talente trebue să se confof 
meze cerinţelor comerciale ale timpului. Se poat« 
vedea într'o zi în vre-una dintre cele mai mari bi' 
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blioteci, sărăcăciosul, flămândul, pe jumătate orbul 
savant îsbit cu cotul de către secretarul vre-unui ro
mancier popular care adună fapte pentru maestrul 
său. Secretarul este bine îmbrăcat, bine hrănit, şi 
străluceşte în lumina reflectată a stăpânului său, care 
foarte probabil, câştiga într'un ceas mai mult decât 
marele învăţat într'o săptămână de trudă zi şi noapte. 

Intr'o scrisoare către d. O'Donoghue, Lady Wilde 
îl roagă să nu uite a seri în nota ei biografică că 
amândoi băeţii ei aveau Medalia de Aur, «o distinc
ţie, zice ea, de care amândoi sunt foarte mândri». 
Medalia de aur, a lui Oscar Wilde era Bei keley Me
dal. Premiul a fost fondat de către renumitul Episcop 
Berkeley, care a negat existenta materiei şi despre 
care Lord Byron a scris că atunci când a zis că nu 
e materie l)i într'adevăr nu era materie2) ceeace zi
cea. Era cix putinţă că, dintr'o dorinţă de a fi tare 
în principiile Iui, Episcopul să fi lăsat o sumă atât 
de mică pentru acest premiu în cât Berkeley Gold 
Medal nu este cu privire la materie un premiu de 
ware valoare. Ca distincţie, oricum, el este de mare 
Preţ. Subiectul asupra cărora au fost examinaţi can
didaţii la 1874 era „Fragmente din Poeţii comici Greci, 
după ediţia lui Meineke", iar premiul a fost câştigat 
de către Oscar Wilde. Se poate vedea în ce strâm
toare bănească se găsea bietul om chiar pe vremea 
când numele lui era pe buzele tuturor, că In 1883 
după succesul lui la Paris, şi pe când ţinea confe
rinţe în lungul şi în latul Angliei a fost nevoit să 
^ ducă la poliţaiul dela Marlborough Police Court 
să depună o plângere legală privitoare la pierderea 
une-i chitanţe de amanet ce i se dase la amanetarea 
ţ^edahei de aur Berkeley. 

0 ioc de cHVintt intraductibil. Tr. 
*) „ „ . : <âră însemnătate. 
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In registrele dela Trinity College nu se văd tre
cute notele căpătate de către diferiţi concurent la 
premiul Berkeley din 1874, ci numai faptul câ el a 
fost căpătat de Oscar Wilde. Privitor, însă, la no
tele obţinute de el în anul precedent, se găsesc o 
mulţime de amănunte. Ele sunt de oarecare interes 
pentrucă ne arată aptitudinile mintale ale lui la di
feritele subiecte din care au fost examinaţi candidaţii. 

Iată notele ob{inute la diferitele materii. Nota 10 
era cea mai mare. 

Oral Thucydide, 8. 
„ Tacit, 7 i/2. 

Compoziţia greacă in proză, 5, (Examinator era Mr. 
Stack, „un cunoscut sgârcit la note". Cea mai mare 
notă dată era 6 V2, care a fost căpătată de loseph 
King, care, totuşi a obţinut cel din urmăloc printre 
candidaţi. El era al noulea, pe când Oscar Wilde al 
şaselea). 

Traducere greacă, 7. ("Cea mai mare notă dată). 
Tragedianii greci, (Chestii asupra lor), 7. 
Comcdianii latini, ( » » » ), 7. 
Traducere în proză latină înscris, 6. 
Compoziţie latinească in proză, 3 V2. 
Demosthene, 5." 
Istoria veche 7. 
Versuri greceşti înscris, 5. 
Compunere în versuri greceşti, 1. (Aci d. Wm. Ro-

bertsera examinator, un foarte zgârcit la note. La 
această materie cea mai mare parte dintre candidaţi 
n'au obţinut nici o notă, un şir întreg de nule figu
rează în dreptul numelui lor. Vre-o doi au luat.nota 
2. D-nii Montgamery şi L. C. Purser, cari au fost 
clasificaţi întâiul şi al doilea la clasificarea definitivă, 
a obţinut fiecare nota 5). 
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Oral la greceşte (d. Tyrell, examinator), 6. 
Oral la latineşte (» ), 5 V% 
Traducere din Poeţii latini, 4. 
Compoziţie englezească, 6 (cea mai mare notă obţi

nută de candidaţi). 
Gramatica latină şi greacă, 4. 
La rezultatul final, Oscar Wilde a fost clasificat al 

şaselea din zece candidaţi. Iosef King care era con
siderat cel mai deştept om, a fost al noulea. 

0 cercetare a notelor obţinute de către Oscar Wilde 
ne arată că pe când în lucrurile elementare el a rămas 
slab, la compoziţia englezească făcuse mare progres. 

Avea să facă şi mai mare progres mai târziu. Bur
sele dela Trinity College, ca şi Medalia de aur, sunt 
l'psite de acel materialism pe care Episcopul îl nega. 
Ele nu aduceau foloase materiale muri. A. T. C. D. 
bursier căpăta odăi în şcoală cu preţul pe jumătate 
faţă de ceilalţi studenţi. El nu plătea pentru învăţă
tură şi avea "masa gratis. Dar nu i se da nici un ban. 
«Oscar Wilde nu şi-a păstrat bursa la Trinity Col
lege, ni se spune, căci a preferat să se ducă la Ox
ford, unde sunt alte lucruri mai bune de câştigat. 

In anul următor, deci, se duse la Oxford, obţinu 
o bursă la Magdalen College de 95 lire sterline (2375 
lei) anual, pentru cinei ani şi se înscrise acolo la 17 
Octombrie. 

-
EI scrie în „De Profundis" despre intrarea lui tla 

Universitatea englezească, ca despre cea mai mare 
întorsătură în viaţă. 

«Vreau să ajung la punctul, serie el, când voi fi 
în stare să spun, în mod simplu şi fără afectare, că 
cele două mari date din viaţa mea au fost când ta-
•â-meu m'a trimis la Oxford şi când societatea m'a 
trimis la închisoare". 
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E cu putin{ă ca atunci când a scris aceste 
duri se gândea că dacă n'ar fi fost niciodată trimis 
la Oxford, extraordinara nebunie latentă care l'a dus 
în locul îngrozitor în care se afla, nu s'ar fi întors 
niciodată în activitate fatală. Căci iată ce nu se poate 
nega: Oxford, care c cea mai bună şcoală din lume 
pentru înalta ei cultură, este de asemenea cea mai 
rea şcoală pentru cele mai înjositoare forme de des
trăbălare. Totul atârnă de caracterul studentului, de 
creşterea lui căpătată acasă, de aplicările lui fireşti, 
de starea lui fizică, de credinţa lui religioasă. Oxford 
produce rând pe rând sfinţi, înţelepţi şi destrăbălaţi. 
El trimite oameni spre Parnas sau spre cârciuma, 
spre Latium sau spre lenocinium. Dons-ii nu cunosc 
ororile cari îşi urmează cursul sub propriii lor ochi. 
Ei stau înglobaji în micile afaceri ale erarhiei Uni
versităţii; ei sunt dintre oamenii cei mai nepractic? 
şi mai puţin interesaţi; pe când se poate ca adâncile 
lor studii clasice să i fi obişnuit cu oarecari mani
festări patologice în cât nu pot înţelege unele ges-
lari comune ale studenţilor. Oxford a făcut nenumă
rate servicii Imperiului, dar el a crescut şi a trimis 
în lume un mare număr de oameni cari au contri
buit să otrăvească societatea englezească. E foarte 
cu putinţă că dacă Sir William Wllde nu şi-ar fi 
trimis pe cel de al doilea fiu la Oxford, ci l-ar fî 
lăsat în Irlanda, unde oarecari forme de perverşi 
tate sunt necunoscute, şi unde viţiul în general este 
privit cu o universală groază care contrastează foarte 
mult cu vătămătoarele îngăduiri pe cad Ie arată so
cietatea englezească faţă de el, Osear ar trăi acum 
în Dublin, una dintre luminile dela Trinity College, 
una dintre gloriile Irlandei, un învăţat şi un gentle
man cu renume universal. Luaţi un om din Oxford 
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care îşi aduce aminte de zilele lui de student, care, 
îşi aminteşte lucrurile ce se obişnueşte a se arunca 
în glumă asupra vieţii de acolo şi convorbirile obiş
nuite" la un pahar cu vin asupra acestui om, tntre-
baţi-I când a condamnat pe Oscar Wilde dacă al
ma mater nu a fost de dojenit, în parte sau în total 
pentru îngrozitoarea metamorfoză ce s'a făcut în ca
racterul lui Oscar Wilde, adimiţând că tânărul, care 
a părăsit Trinity College cu o nepătată reputaţie, 
s'a transformat în adevăr într'un atât de scurt timp 
în periculosul maniac aşa cum a fost privit mai târziu. 
Omul care intră în studiul acestei extraordinare de
generări de caracter (admiţând că înfăţişarea comună 
a ki Oscar Wilde de mai târziu se justifică) cu 
un spirit ştiinţific şi fără prejudiciu, nu poate să nu 
simtă grava bănuială că Oscar Wilde a fost într'o 
largă măsură o victimă a sistemului educaţional dela 
Oxford ca şi a mediului de acolo. La aceleaşi pe
ricole în urma cărora (s'a prăpădit el, oricare alt 
tânăr este expus, care, pornind cu un simţ mora! 
siab, firea lui slăbită de pilde rele avute acasă, este 
•doborât în cursul unui an de studii, in care in cea 
mai frumoasă limbă ce a vorbit-o vreodată omeni
rea, bărbaţi şi femei sunt glorificaţi, cari în zilei* 
»oastre ar trebui luaţi drept monştri făcuţi numai 
pentru ţeapă, şi unde în poeme aproape divine sunt 
celebrate patimi şi fapte privite de biserică drept 
»işte păcate grozave. Intr'o scrisoare simţitoare pe 
care Oscar Wilde o scrie unui prieten, după ieşirea 
«iin închisoare, el zice: «Mi se pare însă greu de 
«tyeles de ce frecventarea lui Sporus este priviţi 
ti» mult mai criminală decât frecventarea .Messali-
»ei». Mai mult, este un fapt patologic foarte bine 
stabilit, că bărbaţii in cari oarecart aberaţii se des-

* 
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voltă cu cea mai hidoasă fecunditate, sunt oameni 
de mare erudiţie al cărui simţ moral a fost deviat 
de studii în cari ei au ajuns să identifice mediul lor 
cu acela al bărbaţilor şi femeilor din antichitate. 

La învăţătură Oscar Wilde a progresat cu o repe
ziciune uimitoare. Cariera lui ca student a fost de 
mare succes. Cu toate astea n'a fost niciodată u«. 
cititor, şi era rar văzut cu oc'iii în cărţi. 

CAP. VI 
In timpul primei epoce a studiilor lui Oscar Wilde 

la Oxford, în 1874, John Ruskin, Slade Professor of 
Fine Arts, făcea lecţii de două ori pe săptămână la 
Muzeul din Oxford asupra „Şcoalelor estetice şi ma
tematice de Artă în Florenţa". Acesta era al doilea 
curs de lecţii făcute de Ruskin în acea epocă, şi 
acest curs era împărţit în opt lecţii, sub trei titluri 
deosebite. Cele d'intâi trei lecţii (Seria A) trata des
pre (1) Arnolfo, (2) Cimabue, (3) Giotto. Aceste serii 
descriau „Şcoalele estetice dela 1300*. Seria urmă
toare de trei lecţii (Seria B), trata despre „Şcoalele 
matematice dela 1400", şi diversele lecţii expuse, (4) 
Brunelleschi, architectul Palatului Pitti din Florenţa, 
(5) Quercia, şi (6) Ohiberti. .Sforţările cele din urmă 
de Artă estetică în Florenţa" formau subiectul celor 
două din urmă lecţii i Seria C), iar acestea tratau 
despre (7) Angelico, şi (8) Botticelli. 

Oscar Wilde era un nelipsit auditor al acestor con
ferinţe, şi nu mai poate fi îndoială că ele au produs 
o puternică impresie asupra spiritului lui, cum, în 
adevăr produceau conferinţele lui Ruskin asupra ori
cui le asculta. Ele trebue să fi deschis un nou câmp 
de interes tânărului Irlandez, Ii înlesnise subiecte 
«oui de convorbire, şi-i suggerase, prin spectacolul 
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marelui entuziasm pe care d. Ruskin îl ridicase, opor
tunismul unui mic apostolat într*o credinţă atât de 
populară şi de reuşită. Dar se pare că nu ar fi motive 
de zis, precum s'a zis că Oscar Wilde a fost foarte 
mult influenţat de către Ruskin. Nu era probabil că 
*r fi fost astfel din cauză că întreaga perioadă a 
înfăţişărilor publice ale lui Ruskin n'a trecut de două 
zeci şi patru de zile, şi ĉă în acest timp nu e cu 
putinţă pentru un om să influenţeze pe un altul îa 
aşa fel încât sâ-i coloreze întreaga psichologie. Oscar 
Wilde era un om de o extraordinară receptivitate, 
dar chiar pentru el însuşi era cu neputinţă să ab
soarbă învăţăturile şi pildele lui Ruskin1 aşa încât 
ele să albă un efect permanent asupra caracterului 
'ui, într'un timp atât de scurt. In timpul acela era 
Proaspăt la Oxford; o mulţime de lucruri se înfă
ţişau în fiecare zi spre a'i atrage atenta; spiritul 
lui nu era de loc pregătit să primească învăţăturile 
maestrului său. Şi tot atât de absurd se pare de a 
Susţinea că Ruskin i-a iufluenţat întregul caracter şi 
viaţa lui prin mijlocul a opt conferinţe pe care Oscar 
Wilde le-a ascultat ca un om decurând venit în tim-
Pul primei perioade la Oxford,, pe cât era de necrezut 
ca citirea unei singure cărţi să poată perverti firea 
mintală a unui om. Aceste lucruri trebuesc privite 
^m punct de vedere ştiinţific; trebuesc conside
r e faptele întregi şi evidenţa ce poate fi produsă. 
Nu e nici o urmă de influenţa lui Ruskin în viata 
" e mai târziu a lui Oscar Wilde, şi ar fi un miracol 
Psichologie dacă ar exista. 

Este adevărat că tânărul Oscar a fost crescut la 
contact cu maestrul, şi că el era unul dintre „arză
torii tineri* cari se învârteau în jurul lui Ruskin •spre" 
demonstrarea practică a Evanghelie! Muncii. Inttfina 
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din notiţele asupra vieţii timpurii a lui Oscar Wilde 
găsim următoarea relaţiune asupra acestui lucru: 
„Influenja lui Ruskin era atât de mare încât d. Wilde, 
cu toate că nu-i plăceau petrecerile şi ura exerci
ţiile violente, putea fi văzut în dimineţile sure de 
Noembrie sfărâmând pietre pe'marginea drumurilor, 
neantrenat, totuşi ; «el avea onoarea de a umple 
roaba specială a d-lui Ruskin», şi marele autor al 
scrierii «Modern Painters» el însuşi era acela care 
îl învăţa cum s'o împingă». 

Ar fi o insultă adusă înaltei inteligenţe a lui Oscar 
Wilde. necopt precum era atunci, receptiv cum a 
fost totdeauna, de a presupune că socialismul lui 
Ruskin, că Tolstoismul d'avant la lettre, care mânie 
şi dezgustă pe oricare adevărat reformator, a avut 
cumva vreo influenţă asupra lui, şi că autorul acelui 
măreţ plaidoyer, „The Soul of Man Under Socialism", 
(Sufletul Omului "sub Socialism), nu 'şi-a închipuit 
pe deplin caraghioslâcul acestor bourgeoises bufonerii. 
Avem cel mai înalt respect pentru d-1 Ruskin ; dar 
ce părere îşi poate face cineva care cunoaşte con
diţia reală a săracului în cele trei regate ale Engli-
terii, Scoţiei şi Irlandei care e poftit să admire pe 
Slade Profesor of Fine Art ţinând discursuri în ter
menii următori în faţa unei săli pline de tineri bur
ghezi şi aristocraţi, graşi şi săturaţi de mâncăruri 
alese, îmbrăcaţi îu haine călduroase, îmbelşugaţi şi 
graţioşi : ,Vă spun că nici arta sănătoasă, politica, 
nici religia nu pot exista în Anglia până cănd, pă-
răsindu-vâ, daca va trebui, grădinile de plăcere şi 
saloanele, nu veţi hotăra ca străzile care sunt locuin
ţele săracului, şi câmpiile care sunt locurile de joc 
ale copiilor lor nu vor fi înapoiate în stăpânirea spi
ritelor cari suni pe pământ şi în cer, care poruncesc 
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şi răsplătesc, cu o constantă şi conştiincioasa feri
cire, tot ce e cumsecade şi ordonat, frumos şi curat". 
Acesta e felul de discurs pe care reformatorii socia
lişti îl ţin în Whig Cabinets şi care le ridică statui prin 
subscripţii publice ale clasei de mijloc. Aceasta nu 
decepţionează poporul nici o clipă, şi nu decepţio
nează «ici o clipă pe acei cari instinctiv sau prin 
lungi observaţii înţeleg nevoile poporului şi ştiu cum 
să le vindice rănile. Şi n'ar fi decepţionat nici pe 
Oscar Wilde, care intuitiv mai mult decât prin ob
servaţii, — căci el se da înapoi din faţa priveliştilor 
cari puteau să-i strice gustul lui estetic, — a înţeles 
atât de adânc problema săracului. Printre unii dintre 
prietenii săi este o neclintită părere de rău că n'a 
fost cruţat încă vreo câţiva ani. aşa încât în mijlocul 
disperării lui ar fi putut vedea minunatul triumf ce-i 
preparase Germania pentru el, ar fi putut vedea cum 
se îngrămădeşte lumea la teatru ca să vadă ,Salo-
mea-, ar fi putut asculta caldul entuziasm ce a pri
cinuit această piesă, mai târziu ar fi putut să rea
lizeze ceea ce i-a fost dat lui prin această piesă să 
stimuleze la cea mai înaltă expresie a minunatei lui 
arte pe compozitorul Richard Strauss, pe care cu
noscătorii îl ia drept cel mai mare maestru ce a trăit 
vreodată. Printre alţi prieteni ai lui părerea de rău 
va fi mai mare că n'a ajuns la cunoştinţa lui faptul 
că fn toată Europa printre săraci, apăsaţi şi pros
crişi, numele lui este venerat ca acela al unui apostol 
al libertăţilor omului. Nici o scriere asupra chestiunii 
sociale, poate, n'a produs o mai adâncă impresie 
pe continent decât scrierea sa „The Soul of Man", 
(Sufletul Omului), care a fost traduşi în toate limbile. 
Printre cei săraci de tot şi cei prăpădiţi şi cei mai 
desnâdftjduiţi Hoţi ai Europei, Evreii din Rusia şi din 
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;Polonia, Oscar Wilde, cunoscut lor numai ca autor 
al acestei scrieri, este privit în lumina unui profet, 
a unui binefăcător, a unui sfânt. In multe din res
pingătoarele bordee din Varşovia şi Lublin, din Kieff 
şi Libau portretul lui atărnă pe pereţi. Atâtdemare 
este interesul ce i se poartă incât acum. decurând, 
amicul lui, autorul scrierii ..Oscar Wilde", şi al „Is
toriei unei Prietenii nenorocite", a primit dela un 
gentleman evreu din Est End. of London (Partea dela 
Răsărit a Londrii) o cerere prin care i se spune că 
el îi poate trimite amănunte biografice asupra lui 
Oscar Wilde, pentru a fi puse ca prefaţă la o nouă 
ediţie a traducerii yiddish (jargon evreesc) a scrierii 
.Sufletul Omului", care amănunte au fost culese dela 
proletarii evrei din Polonia şi Rusia. 

D. Ruskin p!e:ă la Veneţia pela sfârşitul Terme
nului Michaelmas 1874 şi nu s'a mai întors la Ox
ford decât în anul următor; când a ţinut o serie de 
douăsprezece conferinţe asupra discursurilor lui Sir 
Joshua Reynolds, în cursul lunii lui Noembrie. In 
anul 1876, el n'a ţinut conferinţe de loc şi până în 
1877 Michaelmas el n'a mai fost văzut ca llade Pro
fesor of Fine Art. In asemenea împrejurări e un non 
sens îira susţine că influenţa lui asupra lui. Oscar 
Wilde s'a întins mai departe decât e arătat în foarte 
interesanta scriere a lui Walter Hamilton, «The Aes
thetic Movement in England, în capitolul cure tra
tează despre Oscar WLlde. 

«Dar din nefericire, scrieel, d. Ruskin a plecat la 
Veneţia la sfârşitul celui dintâi • «termen» aLd-lui 
Wilde, totuşi numai înainte de a desvolta în mulţi 
studenţi gustul artistic. 1). Wilde.ocupa câteva fru
moase camere cu pereţi de lemn vechi peste râu 
din acea şcoală care era partea cea mai frumoasă 
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din Oxford. El împodobise acele camere cu picturi 
frumoase şi le umplu cu comori de artă luate de 
acasă sau de aiurea ; şi aci ţinea el întruniri cu nu
meroşi bărbaţi cari se interesau de artă, sau de mu
zică, sau de poezie, şi cari în cea mai mare parte 
practicau una din aceste arte pe lângă obişnuitele 
studii universitare». Din acest timp, s'a impus tână
rului un rol, pe cari nu avea calificări naturale de 
a-1 juca ; aici s'a ridicat cortina în faţa acelei tragi
comedii în care frumoasa lui inteligenţă avea să se 
încline spre fapte groteşti până când, mai fnainte ca 
o epocă a vieţii lui să se închee, s'a descoperit pe 
el însuşi. Dela aceste întruniri dela Magdalen da
tează acea virtuozitate în muzică, în pictură şi ar
tele decorative pe care era nevoit să şi le apropieze 
prin întâmplările vieţii, nevoile lui proprii şi nebu
nia contimporanilor săi. Cunoştea puţin muzica şi 
puţin pictura, iar în materie de mobile, tapiserii, ta
pete şi architectură nu era un mai mare cunoscător 
decât oricare altul care îşi poate însuşi modele cu
rente şi convorbirile arbitrilor. In timpul unei mari 
părţi din viaţa lui această poză care i-a fost impusă 
a trebuit să schimbe firea lui dreaptă. Faţă în faţă 
cu el însuşi a trebuit să simtă că era un rol ne
vrednic de jucat pentru un om cu o mare inteligenţă, 
Şi cu minunate daruri. Poate din acest sentiment, în 
oarecare privinţă, el juca acel rol cu două feţe care 
urmă acelui curios fel de a se învinovăţi pe el în
suşi, ce toţi prietenii Iui observase la el şi care îi 
umpleau de mirare. E un fapt sigur că, muzica- îl 
Plictisea; e ştiut că nu cântă din nici un instrument, 
c probabil că cu oarecare greutate putea să deose
bească o notă muzicală de alta. Totuşi el a fost ne
voit să pozeze drept cunoscător, şi să vorbească şi să, 
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scrie despre muzicanţi şi muzică cu aerul unuia care 
era adânc versat în toată technica artei. Unul dintre 
amicii lui ne spune că rara împrejurare când Oscar 
Wilde era supărat pe el a fost atunci când repetase 
de multe ori în faţa lui o frază din scrierile lui Oscar, 
o fraza care îl izbise prin efectul ei aşa încât îi plă
cea s'o repete. Iată acea frază: „a splendid scarlet 
thing by Dvorak" (un splendid lucru stacojiu de 
Dvorak). La a treia repetiţie a acestor cuvinte. Os
car Wilde s'a înfuriat şi şi-a certat prietenul precum 
ca vrea să-şi ba'ă joc de el. Totdeauna acest prieten 
3 susţinut că supărarea lui Oscar venea din bănuiala 
eă prietenul său ştia că pretenţia lui Wilde de a seri 
asupra lui Dvorak sau a altui compozitor era un 
simplu pretext, şi că îşi ascunde ignoranţa cu di
băcie servindu-se de fraze sonore şi de efect. 

D. Hamilton citează următorul pasagiu ca venind 
<iela „unul care a cunoscut pe d. Wilde la Oxford" 
şi care arată ce fel de viaţă ducea el acolo : 

vin curând el începu să-şi arate gustul pentru arta 
şi porţelanuri, şi mai nainte ca el să fi stat multă 
vreme la Oxford, camerele lui erau priveliştea insti
tutului şi a Universităţii. El a fost destul de norocos 
să capete camerele cele mai bine aşezate din Institut 
cu o minunată vedere asupra râului Cherwell, asu
pra frumoaselor poteci de plimbare Magdalen şi a-
supra podului Magdalen. Avea trei camere ai căror 
pereţi erau acoperiţi cu panouri. Porţelanurile lui al
bastre se presupuneau de către cunoscători a fi de 
snare valoare şi frumoase, şi erau acolo o mulţime. 

Pereţii tapetaţi cu panouri erau peste tot acoperiţi 
«:u gravuri vechi, mai cu seamă reprezentând sexul-
•rtimos artistic Încadrate. El era ospitalier, şi nopţile 
de duminică după „Common Room" (întrunirea obiş-
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suită) odăile lui erau în general teatrul veseliei, unde: 
studenţi de toate soiurile şi de toate gusturile îşi 
dădeau întâlnire, luând punch, sau „B. and S." *), şi 
fumând ţigări. Intr'una din aceste întruniri a făcut 
el următoarea prea cunoscută observaţie : «Oh, would 
that 1 could live up to my blue china I* (O, aş vrea 
să pot trăi conform cu porţelanurile mele albastre 1". 

Cea mai mare distracţie a lui era călăria, cu toate 
că niciodată nu se ducea la vânătoare. De obicei îl 
găseai Ia cricket, dar niciodată nu juca; şi asista 
regulat în luna Mai la cursele de luntre numite „The 
Mag eight-oar races" (luntre cu opt lopeţi), dar ni
ciodată nu-şi încredinţa corpul lui masiv unei bărci. 

Pe vremea aceea nu adoptase încă acele ciudă
ţenii de costum cari câţiva ani mai târziu atrăgeau 
privirile tuturor asupra persoanei lui. Portretele lui 
de pe vremea când era student la Oxford îl arată 
cuviincios şi sobru îmbrăcat într'un costum de stofă, 
o cămaşă de flanelă, cu o legătură modest adusă 
într'un nod în jurul gulerului său îndoit. Iarna purta 
un palton lung cenuşiu. Părul Iui care era dat pe 
spate nu era atât de lung. 

Oscar Wilde pe când era student s'a încercat să 
picteze, dar nimic din ceea ce a pictat vreodată n'a 
rămas. Se spune că câtva timp în vacanţie a studiat 
Pictura la Paris; şi fiind întrebat odată de către o 
celebritate dela Magdalen, în glumă, ce ar fi făcut 
dacă dintr'odată i-ar lipsi mijloacele de trai şi ar 
ii nevoit ca să muncească pentru ca să poată trăi, 
el răspunse : »Aş trăi într'o mansardă şi aşi picta 
tablouri frumoase". Cu toate astea, nimeni din Ox~ 
tori, dintre cei ce l-au cunoscut pe acele vremuri,, 

0 Brand}' şi Soda, cognac cu apă gazoasa. 
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mu-şi aduce aminte că l-ar fi văzut pictând, şi e o 
bănuială că nu ştia de loc să picteze, iar observaţia 
lui era numai produsul decepţiei pe care o întâm
pinase. Este totuşi foarte probabil ca el să fi încer
cat pictura şi fiind nemulţumit de progresele făcute 
a preferit să .vorbească" despre pictură în loc s'o 
facă. II passa sa vie ă se parter 0, (el îşi trecu viaţa 
vorbindu-şi) şi nu numai cu privire la pictură. Nu 
în îmbrăcăminte, prin urmare, în vremea aceea, ci 
mai ales în convorbiri şi în purtări îşi atribuia el 
acea «periculoasă şi încântătoare distincţie de a se 
deosebi de alţii», despre care scrie în remarcabila 
sa încercare asupra iui Thomas Griffiths Waine-
wright («Pen, Pencil, aud Poison», Condei, Creion, 
şi Otravă, din Intentions»). Totuşi, precum s'a şl în
tâmplat, afectarea supără pe colegii lui, şi într'o 
împrejurare, cel puţin, ei îşi arătară neplăcerea lor 
cu brutalitatea cu care aceşti îngâmfaţi tineri o fac 
adesea. Oscar a fost odată «ragged» («scuturat») la 
Oxford. Vreo opt tineri, bogaţi Philistini, pândiră 
«ascunzătoarea porţelanului albastru» pe când el 
ieşise afară la plimbare, se năpustiră asupra lui, îl 
legară cu sfori şi-1 traseră-spre o colină, târându-l 
pe pământ. El fu lovit şi strivit, dar nu se împo
trivi, căci era nefolositor; şi nici n'a protestat cu 
vreun cuvânt. Când, în sfârşit, el îl lăsară în vârful 
colinei, el scutură praful de pe haine cu înfăţişarea 
unui elegant de pe timpul Regenţii care îşi scutură 
praful din tabatiere 2) a sa, şi privind înaint ja ochilor 
zise: «Da ; vederea de pe această colină e în adevăr 
foarte frumoasă». Nu-i lipsea curajul nici cel moral 
nici cel fizic. In adevăr puţini oameni au arătat o 

1) In franţuzeşte In text. N. Tr. 
2) In franţuzeşte In text. N. Tr. 
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asemenea calitate într'un mai mare grad. In timpul 
când era liberat pe cauţiune între primul şi al doilea' 
proces curajul lui moral a surprins şi a impresionat 
pe orcine 1-a văzut. El a refuzat sâ înlăture prin 
fugă pericolul ce-I ameninţa; cu eroism el a privit 
în faţă perspectiva înspăimântătoare ce i se prezintă. 
Cu privire la curajul fizic se povesteşte că pe când 
era tânăr în Londra el a găzduit pe un prieten ca 
să-1 scape de urmărirea poliţiei şi pentru apărarea 
lui el a dat dovezi de mare putere fizică, proptind 
o uşă în contra câtorva agenţi, în vreme ce fugarul 
sărea pe fereastră bun zdravăn şi liber. La Paris 
şi-a exprimat odată dorinţa de a învăţa mânuirea 
spadei aşa încât să fie în stare să impună tăcere 
cu vârful săbiei bârfitorilor cari se atingeau de re
putaţia lui. E lucru sigur că Oscar Wilde era în a-
devăr un om de acţiune. In această privinţă el sea
mănă cu mulţi oameni mari irlandezi cari n'au găsit 
pentru energia lor altă ieşire decât aceea a scrisului. 
Această înfăţişare a caracterului lui Oscar este sus
ţinută de către unul dintre prietenii lui care a avut 
împrejurarea de a-i studia firea deaproape. In alte 
timpuri şi în alte împrejurări el ar fi putut fi unul 
dintre cei mai mari oameni de acţiune ai lumii. Se 
poate însă ca mediul în care a trăit să nu-i fi în
găduit ca să-şi realizeze dorinţa de acţiune, ci 1-a 
pironit la masa de scris, i-a dezvoltat nu numai, 
acea lene şi nepăsare cari l-au caracterizat, ci a 
hrănit şi acel pesimism căreia urmă I-a ucis. «Cette 
tristesse et ce comique d'âtise un homme*, despre care 
vorbeşte Octave Mirbeau, şi care conduce Ia des
curajare nu sunt simţite de nimeni atât de mult ca 
de oamenii cari. arzând de dorul muncii, sunt con
damnaţi de împrejurări la inactivitate. Oamenii cari 
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au exilat pe Napoleon la St. Helena n'au putut găsi 
în casa de tortură a împăratului o pedeapsă mai 
ciudă. 

Pe timpul şederii lui la Oxford Oscar Wilde a 
publicat diferite poeme şi bucăţi în proză în revis
tele din Dublin, cu deosebire în publicata T. C DM 

Kottabos, şi The Irish Monthly. 
Cea dintâi bucată publicată în Kottabos a apărut 

în voi. 11 (1877) unde se poate găsi la pag. 268. 
Este o poemă intitulată: 

AHZIHVMON ERQŢOZ ANWOZ 

(Trandafirul Iubirii şi cu Spinii Trandafirului) 

Ea începe astfel : 
«Afv limbs are wasted with a flame...* 
(Ard în flăcări...) 

Această poemă apare cu un alt titlu în cel dintâi 
volum al lui de poezii. La pag. 298 a aceluiaş vo
lum din Kottabos se găseşte o poemă, adaptată din 
greceşte, şi întitulată «Threnodia» (Eur. Hec. 444 -
483), şi arătată ca un cântec cântat de femeile cap
tive din Troia pe malul mării la Aulis. 

Această Trenody a fost înţelepţeşte lăsată afara din 
volumul lui de poeme. In acelaş volum găsim la pag. 
320 „Un Fragment din Agamemnon al lui Aeschyle" ; 
iar la pag. 331, o poemă care începe cu „Two crovi
ne Kings" (Doi Regi încoronaţi). Toate aceste poema 
sunt semnate cu toate iniţialele lui , 0 . F. O. F. W. 
W.% care ne arată că nu ajunsese să privească cu 
dis»raţie acele nume de familie care îi proclamau 
neamul lui irlandez şi îi afirmau pe faţă naţionalitatea. 
Aceiaş semnătură se găseşte sub o poemă publicată 
la pag. 56 a voi. al IlI-lea din Kottabos (1,881), ia-



61 

titulară < Wasted Days» Zile Pierdute, (*From a Pic
ture Painted by Miss V. T., după un tablou pictat 
•de D-ra V. T.u). Această poema e însemnată, pen
tru că în ea găsim ceie dintâi îndrumări câ el îşi 
apropiase un fel de a seri asupra calităţilor fizice 
cari mai târziu aveau să fie scoase la lumină în con
tra lui. Aproape toate cuvintele sunt întrebuinţate 
aci cum au fost repetate într'o scrisoare, a cărei 
scriere, după ce a devenit publică, nu mai e nevoe 
s'o spunem că i-a grăbit ruina. Această poemă în
cepe astfel : 

„A fair slim boy not made for this vvorid'pain. 
Pale cheeks whereon no kiss has left its stain, 
Red underlip drawn in for fear of Love..." 
(„Un frumos băiat svelt făcut nu pentru grijile acestei lumi, 
Cu obrajii palizi pe cari nici un sărut nu şi-a săpat urma. 
Cu buzele rumene strânse de teama Iubirii...") 

Şi aşa mai d'eparte. 
La pag. 176 a voi. al V-lea din The Irish Monthly 

,se găseşte una dintre cele mai timpurii, bucăţi în 
Proză ale iui Oscar Wilde. A fost scrisă ia 1877 în 
Homa. In ea el descrie Mormântul lui Keats. acel 
Keats care mai târziu avea să inspire pe scriitor cu 
l'tnil din cele mai frumoase sonete din limba engleză. 1> 
Scurtul articol poartă în frunte o citaţie din vreun 
Suid: «Cum intri în Roma dela Via Ostiensis spre 
^orta San Paolo cel dintâi lucru ce întâlneşte ochiul 
e s te o piramidă de marmură care se ridică îndată 

a stânga>. 
«Acest mormânt, scrie tânărul Oxonian, se presu

pune că a fost al lui Remus. In realitate el a fost 
a ' unui oarecare Cams Cestius, un senior roman de 

0 On the sale of the love-letters of Keats. 
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mică însemnătate care a murit pe la anul 30 după 
Christos". 

«Totuşi, urmează el, deşi nu putem să ne îngrijim 
mult de cel ce zace singur acolo, şi care e cunoscut 
de lume numai de pe piatra lui mormântală, acea 
piramidă va fi totdeauna scumpă oricărui vorbeşte 
limba engleză, pentrucă seara umbra ei cade pe mor
mântul unuia care a mers cu Spenser, Shakespeare, 
Byron, Shelley şi Elizabeth Barrett Browning, în acea 
mare procesiune a dulcilor cântăreţi ai Engliterii». 

Vorbind despre asemănarea poetului el zice într'o 
notă: „Cred că cea mai bună reprezentare a poetu
lui ar fi fost un bust colorat, ca acela al tânărului 
Rajah din Koolapoor din Florenţa, care este o fru
moasă şi vie operă de artă*. 

Ei conchide: 
„Cum steteam în spatele micului mormânt al aces

tui divin copil cugetam la el ca la un Preot al Fru
mosului ucis înainte de vreme ; şi viziunea lui Guido 
San Sebastian îmi răsări înaintea ochilor cum l'arfl 
văzut la Genua, un drăgălaş băiat brun, cu păr bo
gat şi creţ, cu buze rumene, legat de către răii lui 
duşmani de un copac şi, deşi străpuns de săgeţi» 
ridicând ochii cu o lumină dumnezeească, înfocaţi 
In spre Eterna Frumuseţe a cerului deschis. Şi astfe' 
gândurile mele au curs în stihuri". 

Aci urmează poema asupra morţii lui Keats, care 
aci este întitulată „Heu Miserande Puer". (Nenoro
citul Copil). 

Descrierea sentimentelor lui Oscar Wilde în fa{> 
mormântului lui Keats este de un interes special dac$ 
amintim că după ce a ieşit din închisoare el şi-8 

luat numele de Sebastian. Nu mai încape îndoial* 
că tabloul lui Guido i-a răsărit în minte în celui* 
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iui delâ Reading Gaol, şi a simţit despre el însuşi 
«ă, deşi erau străpunşi de săgeţi, ochii lui erau încă 
îndreptaţi spre cer, care în timpul închiderii Iui, pre
cum cu mare măestrie e arătat în „De Profundi's", 
se deschisese în adevăr privirii lui mirate, descope-
rindu-i frumuseţile pe care nu le visase niciodată 
mai nainte. 

In revista The Irish Monthly el a publicat diferite 
Poeme. In voi. IV (1876), la pag. 594, săsim o poemă 
întitulată «The True Knowledge», începând astfel: 

«Thou knowest all— I seek in vain 
What lands to till or sow.» 
(«Tu cunoşti totul zadarnic cercetez 
Ce câmpii să ar sau să semăn»). 

In voi. V al aceleiaş publicaţii sunt diferite bucăţi 
cari mai târziu au apărut în volumul lui de poezii. 
Qâsim la pag. 415 poema care în volum are titl»! 
riSonnet on Approaching Italy", şi care începe: 

«I reached the Alps; the soul within me burned» 
(«M'apropiam de Alpi; sufletul ardea în mine») 
Acest sonet este întitulat aci „Salve SaturniaTellus". 
La pag. 755 găsim poema „Vita Nuova", cum e 

"Pitulată în volumul lui, şi care începe : 
„I stood by the unvintageable l) sea." 
("Steteam în picioare în faţa pustiei mări") 

In The Irish Monthly această poemă e întitulată 
O V T os AtpovsTo;. 
Printre alte colaborări la acest volum din The Irish 

Monthly este poema „Lotus Leaves", care începe: 

„There is no peace beneath the noon." 
(Nu e linişte sub lună). 

) Vnvintageable, de pe care nu-se poate culege nimic. 
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•E lucru stabilit că „împins de conferînrere fui 
Ruskin, Oscar Wilde a călătorit în Italia". Acest lu
cru e îndoios. Dacă lecţiile lui Ruskin i-au insuflat 
dorinţa de a studia pictorii asupra cărora the Slade. 
Professor vorbise, Oscar Wilde ar fi găsit cele mar 
inimoase specimene din arta lor cu mult mai aproape 
de el. Probabil că s'a dus in Italia pentru acelaş 
motiv care împinge pe mulţi Oxoniani afară din ţară, 
ale căror mijloace nu sunt restrânse, şi cari sunt în
setaţi de călătorii. Printre scriitorii de notiţi biogra
fice este adesea dojinţa de a face ceea ce Francezul 
numeşte „chercher midi â quatorze heures", (a căuta 
nod în papură), de a atribui tuturor felurilor de in
fluenţe cele mai comune fapte ale celor despre cari 
ei tratează. Cook & Sons şi celelalte agenţii de că
lătorii imping mult mai multă lume spre Italia decât 
toate.conferinţele lui Ruskin. Cei mai mari oameni 
au adesea cele mai simple motive pentru faptele lor. 

In aceiaş notiţă citim, lucru care de altfel e foarte 
adevărat, că „în Florenţa i-a atras atenţia elementul 
spiritual în artă, şi s'a întors cu gândul către acea 
religie care inspirase pe marii pictori italieni. In tim
pul acestei înclinări el a scris câteva poeme minu
nate, cu deosebire aceea întitulată *-Rome Unvisited", 
care i-a adus mare preţuire din partea cardinalului 
Newman ; dar cel din urmă talaz al încetării Mişcării 
Tractariane, cu toate că-1 ridicase în picioare, nu 
1-a dus prea departe*. 

E foarte adevărat că pe vremea aceea el a avut 
oarecare dorinţă de a se apropia de Biserica din 
Roma. Şi dacă n'a făcut-o era pentrucă credinţa lui 
rr/a fost niciodată arzătoare. Mai târziu ea 1-a pă
răsit cu totul. El era un Agnostic tolerant. In „De 
Profundis" el scrie : 
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„Religia nu mă ajută pe mine. Credinţa pe care 
alţii o acordă lucrurilor nevăzute, eu o dau lucruri
lor ce se pot atinge şi vedea. Zeii mei dăinuesc în 
temple făcute de mâini... Când mă gândesc la re
ligie cu totul, am sentimentul ca şi cum aş dori să 
fondez un ordin pentru aceia cari nu pot să creadă : 
el ar putea fi numit Congregaţia Necredincioşilor". 

O altă consideraţie care se poate să-1 fi reţinut 
era că aceste întoarceri spre Roma erau prea co
mune printre studenţii dela Oxford, şi că bănuiala 
ascunsă în spiritele oamenilor de lume că în multe 
împrejurări ele erau pricinuite de o dorinţă personală, 
de a face ceva deosebit de alţii, de a uimi pe con
timporani : destule motive cari pentru un om cu gus
turi alese sunt cu totul de blamat. 

Către sfârşitul vieţii lui şi-a exprimat adesea do-
r>nţa că şi-a căutat adăpost în biserica pe care spi-
ritul lui Calvin n'o întinează. Se spune că el ar fi 
2's de multe ori că dacă s'ar fi făcut catolic pe când 
e r a băiat tânăr, n'ar fi păcătuit niciodată. El ar fi 
lfldurat mai puţin în mâinile nouilor săi coreligionari. 
|ntr'adevăr, e greu de priceput pentruce acei cari se 
l n spiră din învăţăturile Iui Calvin, — adică cea mai 
n'are parte din Englezi şi Englezoaice, — şi care deci 
a r fi primit doctrina lui a predestinării omului spre 
Păcat, a zădărniciei sforţărilor în contra îndemnului 
l a Păcat, să proclame cu mai mare tărie decât ori-
C a r e altă sectă întreagă a omului care a păcătuit, şi 
S a ceară dela el cea mai mare suferinţă pe care o 
Poate da pocăinţa mortală. 

•Noi susţinem, zice Calvin, că păcatul strămoşesc 
es*e o corupţie răspândită de simţurile şi poftele 
n°astre aşa încât mintea dreaptă şi judecata sunt 
Pervertite în noi, şi suntem ca nişte bieţi orbi în în-

4 
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tuneric, iar voinţa este supusă tuturor poftelor rele, 
plină de răzvrătire şi dedată răului; în scurt, că noi 
suntem nişte bieţi captivi puşi sub tirania păcatului; 
nu, că tăcând rău noi nu am fi împinşi de voinţa 
noastră proprie, aşa încât să nu putem arunca aiurea 
greşeala tuturor păcatelor noastre, dar pentru faptul 
că fiind ieşiţi din rasa blestemată a lui Adam, noi 
n'avem nici o singură picătură de virtute spre a face 
bine şi toate facultăţile noastre sunt viţioase-". 

A fost cel din urmă act de prietenie a unui prieten 
a cărui devorare pentru bietul Wilde este cel mai 
frumos lucru în îngrozitorul spectacol ce şi-a în
găduit omenirea în tragedia din urmă a vieţii lui, 
acela că pe patul de moarte Oscar Wilde a fost bo
tezat într'un mai generos crez decâfacela arătat mai 
sus. Mai nainte de a-i ieşi sufletul iertarea intrase 
în camera mortuară; iar prietenilor lui le rămâne 
mângâerea supremă că el a fost dus la mormânt spo
vedit şi împărtăşit. Ce fel de înmormântare ar fi 
avut el dacă acel prieten n'ar fi fost la patul lui 
de moarte? 

In 1877 s'a întâmplat un fapt în legătură cu care 
se poate în adevăr zice că „o nouă influenţă a in
trat în viaţa lui*. Aceasta fu călătoria lui în Grecia 
împreună cu societatea care întovărăşea pe John 
Pentland Mahaffy. Despre această călătorie s'a zis 
că a contribuit să facă „un păgân salutar* din omul 
care şovăise să se unească cu Biserica din Roma. 
Wilde el însuşi declară că pildele ce le-a învăţat în 
timpul călătoriei lui în Hellada a fost că era foarte 
nimerit pentru zeii greci să fie în Vatican. „Elena, 
zice el, a luat înainte lui Hater Dolorosa; cultul în
tristării dete locul i- răşi adoraţiunii frumuseţii". Este 
îoarte îndoios dacă; pentru aceste frumoase rânduri 
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1 l°st vreo temeinicie cumva în fapt; dacă cerinţele 
'dative de Paganism şi de Creştinism Catolic au 
Zburat vreodată capul tânărului călător. Influenta 
e spre care vorbim mai sus a fost cu mult mai sim-

p a Şi cu mult mai de seamă. A fost rezultatul care 
Putut fi aşteptat când un tânăr impresionabil, foarte 

|"rt în literatura clasică, primeşte evidenţă vizuală 
e existenţa actuală a lucrurilor frumoase despre 

Tj le citise. Pentru întâia oară adevărata numire 
^arthenonului îi va fi izbit urechea. Lucrurile cari 
' a u fost în mintea iui decât vorbe, vorbe, vorbe, 

eveniră realităţi pipăite şi trăitoare. Atunci, fără în-
Ialâ, pentru întâia oară entuziasmul lui adevărat 
%u Frumos s'a pornit. Se poate de altfel vedea 

. C e tovărăşie a avut norocul să călătorească şi 
?e a fost omul care se găsea pe lângă el să-i arate 
'nunjie p e c a r j Q r e c j a i e desfăşura la fiecare pas. 

j reaga povestire a acestei călătorii în Grecia este 
f ^â î n minunata carte a profesorului Mahaffy 

ambles în Greece", (Călătorii în Grecia), care era 
. a dintre cărţile favorite ale D-lui Ernest Renan. 
„ve' cari se interesează de Oscar Wilde n'ar trebui 
e» *e lipsească de lectura atentivă a acestei scrieri, 
d ' Cl« toate că nu se pomeneşte despre numele lui, 
fa a r e pagină are preţ pentru omul care cearcă să-şi 
rac* ° p * r e r e dreaptă despre extraordinarul lui ca-
CQ

 e r ' Ea permite cititorului să afirme fâră teamă de 
p0

 r a zicere că după reîntoarcerea lui din Grecia, a-
olatul Iui pentru Frumos n'a mai fost dictat de 

fru
 r t l l t l i s " i- Mulţi scriitori fac aluzie la minunata 

pa
 U S ete â timpurilor vechi, dar în cea mai mare 

Car
 C S c r i e n l e lor au pecetia artificialităţii. Când Os-

st5t
V°rbeşte despre frumuseţe, de pildă, despre o 

U e tă din Tanagra el ştie despre ce vorbeşte. In 



68 

multe spirite se naşte bănuiala că In orice lucru des 
pre care el scria şi vorbea, era în stare să între' 
buinţeze cuvinte care aveau sunete trumoase şi catf 
comunicau o astfel de suggestie artistică încât sî 
producă o impresie despre cunoştinţa lui. S'a crezi1' 
că catalogurile Muzeelor, listele de preţuri ale bij^ 
tieriloi şi ale altor meşteşugari le avea sub octi' 
când scria, aşa încât să-1 înlesnească de a îngrâ' 
mădi orbitoare şiruri de vorbe scânteetoare, cari pefl' 
tru el erau vorbe şi nimic altceva. Zola practica 3' 
ceasta înşelătorie, şi tot aşa făcea Victor Hugo, daf 

niciodată Oscar Wilde în cercetările lui asupra art 
tichităţii clasice. Să luăm exemplul citat mai s"5' 
Adesea el vorbea în scrieri ca şi în convorbirile IV'1 

despre statuetele din Tanagra. Acei cari l-au proci*'] 
mat vreodată ca înşelător auziseră zicându-se c ' 
despre statuetele din) Tanagra el nu cunoştea 
mult ca un altul care cercetase un dicţionar sau 1 
enciclopedie. Insă, în timpul atâtor zile pe care 'e 

petrecuse la Atena cu profesorul Mahaffy şi cu pHe^ 
tenii acestuia, Muzeele din Atena au fost cu sârguin1 

vizitate, şi el dăduse o deosebită atenţie acestor s'a' 
tuete, cari în 1877 abia fuseseră descoperite în T*' 
nagra în Boeoţia. Cu ce atenţie „aceste mici fig11 

de terra-cotta, adesea delicat modelate şi bogat c0' 
Iorate în vestminte şi membre", au fost atunci st"' 
diate se vede foarte lămurit în cartea lui MahafWj 
In Cap. III din scrierea „Rambles în Grece", sub ti''" 
rAthena, Muzeele"', găsim multe pagini consacra ' 
descrierii savante şi interesante a acestor figuri11 

Nu poate fi îndoială că după reîntoarcerea lui ® 
Grecia n'a fost om în Anglia mai calificat şi ma'î 
drept de a vorbi şi de a seri despre statuetele <" 
Tanagra decât Oscar Wilde. Şl aceiaş probă arp"' 
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t e a fi dată despre reala cunoştinţa pe care o avea 
^espre toate celelalte frumuseţi ale timpurilor antice, 
^ând, în timpul vizitei lui la Paris în 1883, a fost 
a t l 2it spunând că a petrecut ceasuri întregi în Luvru 
s*ând în admiraţie în fata lui Venus din Melos, lu-
fea ridica din umeri şi-1 învinuia de afectare înşe
l a r e . Acel care citeşte cartea lui Mahaffy, şi vede 
SJfel în ce directe erau îndreptaţi ochii lui Oscar 

Pentru admirarea statuelor greceşti, prin ce învăţă-
Ur' simţul lui critic al acestei forme de artă a fost 
r e a t şi educat, va înţelege că sinceritatea lui nu 

Pqtea fi pusă la îndoială ca şi adânca lui cunoştinţă 
subiectului. EI era scufundat în gloriile care au 

°st în Grecia. Acele minunate pasagii din „De Pro-
în care scrie cu atâta uşurinţă şi elocvenţă 

f u iicli s« 
sPre zilele clasice erau inspirate nu din citirile 

Cnisorii. Ele îi veniseră tot atât de fireşte precum 
Uniseră alte pasagii care se referă la grozăviile 

! banalităţile vieţii pe care o ducea. 
"^ăci zeii greci, cu toată coloarea albă şi roşie 

j imoaselor lor membre sprintene, n'au fost de 
.™ aşa precum ei apar". Cu aceste cuvinte începe 

u» pasagiu de o mare frumuseţe, care se poale 
sPne că a fost scris tot atât de simplu şi cu nu 

p. ' Wulta sforţare pentru a produce efect decât, de 
| ^a> pasagiul care începfc : ,Sunt cu desăvârşire 
*r* n»ci un ban şi fără adăpost". 

u e cu putinţă aci, cu toate că ar fi de cel mai 
c , r e interes ştiinţific, să cercetăm mai deaproape 
fr

 s t ' a dacă cu deşteptarea entuziasmului său pentru 
^useţiie Greciei antice tendinţa ascunsă spre per-

pe
 s,*ate nu s'a desvoltat de asemenea. Dacă e un 

^ r icol î n C ( j u c a ţ i a clasică pentru tinerii cari au oa-
r e instincte ereditare şi apucături anormale din 
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temperament, de sigur nici un alt mijloc mai putern'c] 
pentru a răsturna o asemenea rezistenţă ca educat'* j 
religioasă şi pilda ce se poate opune, nu s'a pu'u \ 
găsi decât această călătorie în Grecia. 

Acel însemnat scriitor, Henri de Regnier, în stjjj 
diul lui asupra lui Oscar Wilde, care se găseşte în v°'j 
lumul lui, „Figures et Caracteres", atribue deadrepfj 
căderea lui faptului că el se scufundase atât de m^ 
în zilele antice încât nu-şi dădea seamă de luf 
în care trăia. Rezultatul ar fi fost că legile societî 
moderne n'ar fi trebuit să înfrângă puternicele 
impulsuri. „Nu voi insista asupra cauzelor unei a 
meni aventuri, scrie Henri de Regnier. Se cunos 

D-l Wilde credea că trăeşte în Italia pe vremea K 
naşterii sau în Grecia pe timpul lui Socrate. A '° 
pedepsit pentru o greşeală cronologică, şi asPrJ 
dat fiindcă, el trăia Ia Londra unde acest anad' r 0 

nism este, pe cât se pare, frecvent". Poate fi o fl1' 
îndoială că vederile arătate aci vor putea fi pi'"1' ' 
de către o posteritate mai luminată, ca o uşura1*. 
lucrurilor de cari se leagă atât de crud numele 1 ' 
Asta se va întâmpla când oamenii vor ajunge 

oarecare pătrundere ştiinţifică a patologiei min*3I 
In timpurile noastre patologia corpului abia a ' " 
(fin ignoranţă, superstiţie şi şarlatanism. 

Plăcerile călătoriei în Grecia au fost atât de rnaf'ij 
cât de mari au fost va putea vedea oricine v a , j e / 
minunata scriere a lui Mahaffy, -încât Oscar W'1 j 
trecuse peste data la care i-se cerea să fie i"3" 
Ia Oxford. Domnii dela Magdalen l-au amendat ] 
patruzeci şi cinci de lire sterline pentru aceast3 .j 
batere dela disciplină. Banii, însă, i-au fost înaP0' j 
în anul următor când s'a distins atât de mult'"3,) 
premiul întâi (A First Class in the „Honour Fin3'5 
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şi obţinând premiul numit Newdigate Prize pentru 
versuri englezeşti. Poema pe care a trimis-o la acest 
concurs era intitulată „Ravenna". Ea e privită de 
către mulţi admiratori ai lui Oscar Wilde ca o foarte 
frumoasă bucată şi ea arată de sigur un puternic 
progres asupra lucrărilor publicate în reviste şi des
pre cari am vorbit mai sus. Printr'o ciudată brodire 
în care cei vechi ar fi văzut manifestarea teribile 
ironii a zeilor, o norocoasă întâmplare l'a înarmat 
pe el minunat pentru succes în această poetică că
lătorie. A rezultat un triumf; atât el însuşi cât şi 
prietenii lui vor fi considerat împrejurarea aceasta 
ca un mare noroc. Când revedem întreaga lui carieră 
trebue să ne întrebăm dacă, într'adevăr, a fost pen
tru fericirea lui că a avut acest triumf, şi că prin 
urmare s'a întors cu încredere spre urmărirea ca
rierei literare care când este ut mată bucată cu bu
cată împreună cu cerinţa de plăceri şi atâtări duce 
fără doar şi poate la ruina fizică şi mintală. Noro
coasa întâmplare de care e vorba e descrisă în ter
menii următori de către d. Hamilton: 

„In timpul unei călătorii de vacante în 1877 el 
plecă în Grecia. Vizitând Ravenna, fiindu-i în drum, 
el obţinu material pentru o poemă asupra acestui 
vechi oraş; şi destul de ciudat «Ravenna» a fost 
dată după aceea ca subiect pentru concursul New
digate, iar !a 26 Iunie 1878 poema premiată «Ra
venna» cu premiul Newdigate, a lui Oscar Wilde 
dela Magdalen, a fost recitată la teatru, în Oxford". 
Poema a fost publicată de către D-nii T. Shrimpton 
& Sons. Ediţia originală e foarte rară, şi se capătă 
Pre{uri mari pentru un exemplar. Au apărut multe 
ediţii uitate care se pot deosebi de originala prin 
faptul că pe titlu şi copertă lipseşte stema Univer-
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sităţii. Această poemă a fost reeditată in extenso de 
către d-l Mosher în ediţia poemelor lui Oscar Wilde, 
publicată în Portland, Mass.: un foarte frumos volum. 

Poema cuprinde câteva rânduri frumoase şi acel 
care îşi aduce aminte de extraordinara frumuseţe mu
zicală a vocii lui Oscar Wilde va înţelege îndată 
că, după cum se povesteşte într'o cronică contem
porană despre recitarea „Ravennei" de către autorul 
ei, «ea a fost ascultată cu atenţie răpitoare şi de
seori aplaudată» de mulţime, lată rândurile cu cari 
începe : 

„O, singuratică Ravenna! câte poveşti se istorisesc 
Despre măreaţa ta glorie din timpurile zburate: 
Două mii de ani au trecut de când ai văzut 
Pe Caesar avăntându-se călare spre victorie. 
Numele tău era puternic când slabii vulturi ai Romei 
Porneau de pe insuliţe britanice spre depărtatul Euphrat 

[albastru; 
Şi tu ai fost nobila regină a popoarelor, 
Până când năvăliră pe uliţile tale Goţii şi Hunii*. 

Până aci concurenţii cari ascultau trebue să se fi 
mirat că au căzut la concurs. îndată după aceea, 
totuşi, ei vor fi fost nevoiţi să admită că un poet 
adevărat se revelase. 

«Cu coroana smulsă, pustiită de mare, 
Tu dormi, împietrită în amară mizerie! 
Peste talazurile mării nu vor mai răsări 
Ca nişte păduri de brazi miile tale puşcării! 
Căci acolo corăbiile cu creştete de aramă 
Porneau pe ape, obositul caval al păstorului îi cântă amarul; 
Şi albele ol se plimbă slobode ici şi colo 
Pe unde odinioară strălucitoarele ape ale Adrieise revărsau». 

Câţi dintre cei ce au fost faţă în sală în acea 
după amiază de junie şi au aplaudat pe frumosul 
tânăr pe când recita cu cea mai melodioasă voce 
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aceste versuri de efect şi-au închipuit că ascultau 
aceea ce era o curată alegorie a contrastului înspăi
mântător care avea să însemne viata poetului! Mă
rimea avea să-1 scalde, şi după mărime, desnădejde 
şi ruină pustiitoare aveau să-i urmeze. Poetul, fără 
să ştie, îşi povestea istoria măretiilor lui proprii 
•cari aveau să-i iasă în cale, şi-a mizeriei care avea 
să vină după ele. 

CAP. VII 

La I Mai în acelaş an 1878 Oscar Wilde apăru la 
un bal costumat la Headington Hill dat de D-na 
Morrell. El se prezintă în costumul Prinţului Rupert, 
Şi minunata şi izbitoarea Iui înfăţişare a fost comen
tată în cronicele sociale ale timpului. Intr'o scurtă 
epocă din viaţa lui după această întâmplare el avea 
să fie văzut Ia balurile mascate. Mai târziu Socie
tatea l'a forţat sâ-şi ia un alt travesti, care în trăsă
turile lui mai de seamă nu era neasemănător cu a-
cela pe care şi-1 luase când veni la Londra în rolul 
<Je «Profesor de Estetică şi critic de artă», precum 
îl descrie Foster în ale sale Alumni Oxonienses. Cu 
cât studiem mai mult viaţa oamenilor mari cu atât 
n ' se întipăreşte mai mult siguranţa că soarta noas
tră este dusă de către o putere a cărei cea mai de 
seamă caracteristică este o ironie batjocuritoare. Cei 
vechi au descoperit-o de mult; lumea modernă în
cepe s'o întrezărească. O parte din viaţa lui, Oscar 
Wilde s'a mascat în dispreţul Societăţii, şi mai târ
ziu Societatea l'a făcut să se mascheze în dispreţul 
^ui însuşi. 

Un scriitor cu autoritate, care, totuşi în toată ca-
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riera lui Oscar Wilde a fost criticul şi cenzorul său 
aspru, a declarat pe vremea căderii lui Wilde că 
l'a auzit pe acesta susţinând că motivul pentru care 
el purta acel costum pe care îi plăcea să-1 descrie 
ca un «costum estetic», era numai ca să atragă a-
tenţia lumii asupra lui. El mai adaugă că luni întregi 
a încercat în zadar să găsească un editor pentru 
colecţia poemelor sale, şi că negăsind, pentrucă era 

- un necunoscut, s'a hotărât să se facă el însuşi cu
noscut, şi şi-a pus în cap să apară în public în 
vestminte ciudate. El adoptă ca un «costum estetic» 
o haină de catifea, pantaloni scurţi, o cămaşă largă 
cu gulerul întors, şi o legătură de gât fâlfâitoare de 
o formă neobişnuită, înodată â la Lavaliere, şi ade-
seaori apărea în public ţinând în mână un crin sau 
o floare-a-soarelui pe care obişnuia s'o contemple 
cu expresia unei mari admiraţii. Să mai adăugăm la 
acestea faptul că purta părul lung şi că era ras şi 
de mustăţi; şi când vom aminti ce formă izbitoare 
şi ce trăsături memorabile avea din natură, vom în
ţelege cât de mult atrăgea atenţia. Se poate găsi 
altă explicaţie, şi mai blajină acestui ciudat fel de 
a se purta; poate cu cea mai mare justificare că 
instinctul comercial nu părea a fi prea tare în Oscar 
Wilde. Pe vremea aceea era tânăr; prin fire şi ata
vism era înclinat spre Schwaermerei; 'şi-a putut în
chipui că acel costum îi venea bine; a putut doi'i 
ca să îndemne Societatea la dispreţul aţâţărilor spi" 
ritului anarchist care era în el, cum e în orice orfl 
care e într'adevăr mare. La urma urmei, oricari au 
fost motivele lui, faptul că şi-a pus în practică do
rinţa dovede te mult curaj moral. Nu oricine are în
drăzneala de a se face obiectul de batjocură al tu
turor priv irilor în Londra. Les gamins i) din Londi'3 

1) Gamins, tn franţuzeşte in text: ştrengarii, glumeţii. 
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sunt fără milă; şi la fiecare plimbare tânărul «estet» 
trebue să fi fost înţepat de ei. 

Se mai poate susţine că mulţi bărbaţi şi femei de 
seamă au arătat şi arată această ciudată iubire de 
self-advertisement (dare în vileag). A fost totdeauna 
boala omului mare; azi ea a devenit o epidemie, 
înaintarea comercialismului a luat o bună parte Ia 
aceasta. Comercialismul a arătat că singura metoda 
prin care un om poate atrage atenţia asupra bună
tăţii mărfurilor lui este reclama. Artiştii, actorii, scrii
torii, filozofii şi politicianii au cu toţii mărfuri de 
vânzare-în epoca noastră orice om care nu e nea
târnat este un negustor.-şi abia se pot dojeni daca 
adoptă mijlocul de a vinde mărfurile lor cari trec 
în alte ramuri ale negoţului. Publicul, mai mult, de
vine treptat atât de obişnuit cu aceste metode încât 
departe de a privi cu bănuială pe omul de litere 
care prin ciudăţenia costumului, lungimea părului, 
frecvenţa sau raritatea menţiunilor personale şi. a 
portretelor lui cari apar în ziare, îşi face reclama 
propriei sale mărfi, nepoftitul împărţilor de foi per
sonale, dă din ce în ce mai multă atenţie persoane. 
care îşi căută tot mai tare marfa. Aşa se pe trec lu
crurile în Anglia şi în America. In ţările latine şi 
în Germania unde arta este încă privită în ace aş 
lumină ca şi religia aceste meşteşugin n ar reuşi. 
Dar în Anglia noi suntem o naţiune comercială, şi 
după cum Doctorul Johnson n'a încetat niciodată de 
a arăta lui Boswell, trebue să ne servim de metoa-
dele comerciale. , 

Nu e nevoc ca în această biograf.e sa facem o 
descriere mai mare acelei mişcări estetice din An
glia la care Oscar Wilde pentru un SCurHimp din 
viaţa lui, şi din motive cari nu sunt destul de hm 
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pezi pentru noi, s'a alăturat el însuşi. Cel ce e cu
rios asupra uneia dintre acele nebunii care a aruncat 
publicul englez fncă odată în aceea ce Carlyle nu
meşte un .abis fără fund de nebunie şi zăpăceală şi 
disperare fără nume" i) să citească minunata şi foarte 
interesanta carte a lui Walter Hamilton: „The Aes
thetic Movement in England", pe care am menţionat-o 
deja, şi din care mai avem de luat material. Este 
opera unui om căruia nu-i displăcea mişcarea şi 
care avea pentru conducătorii şi partizanii ei stimă, 

"admiraţie, sau îngăduinţă. Şi alături cu cartea d-lui 
Hamilton, volumele din Punch din anii 1880—1883 
trebuesc răsfoite. Dela satiricii se învaţă multe asu
pra vieţ i sociale ; iar Juvenal şi Saint Simon sunt 
cei mai buni istorici. 

„Esteţii, scrie d-1 Hamilton, sunt acei carijse mân
dresc că au descoperit ceeace e în realitate frumos 
în natură şi artă, facultăţile şi gusturile lor fiind e-
ducate astfel încât să aprecieze pe deplin asemenea 
calităţi; pe când acei cari nu văd adevărul şi fru
mosul,—profanii,—sunt numiţi Philistini". 

Chiar în timpul furiei acestei mişcări era o bună 
parte din publicul englez care nici nu cunoştea în
semnarea cuvântului estetic. Era destulde obişnuit 
lucru să auzi lumea exprimând bănuiala că după 

l) «Carlyle zise odată tatălui meu: La urna urmei publicul 
englez, cu entuziasmul lui contagios, Îmi aduce aminte de ni
mic mai mult ca de porcii din Gadarene. Acolo ei râmă li
niştit şi grohăe tn căutarea ghindei sau a altor alimente care 
să întreţină via{a şi belşugul, când deodată intră dracul prin
tre ei; porcii îşi ridică coada in sus şi o iau la fugă, năvă
lind tn abisul fără fund al nebuniei şi al zăpăcelii şi al dis
perării fără nume». («Radom Reminiscenses», by Charles H. E. 
Brookfield). 
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cum neestetic l) era ceva care te trimitea la culcare,. 
un estetic trebue să fie ceva care... Mişcarea era în 
general combinată cufloarea-soarelui,oarecari nuanţe 
ciudate în olărie şi ţesături, înfăţişare languroasă şî 
o oarecare formă unghiulară în mobilier şi în ati
tudine. Pedeapsa pentru această nebunie e îndurată 
încă de către o posteritate nevinovată în enormită
ţile accesoriilor eftine şi pompoase cari sunt impuse 
publicului Ignorant de către manufacturişti sub nu
mele de artă, niciodată în deajuns de nemilos de 
profonată. De obicei, unii oameni cari se pun în 
frunte ca agenţi activi ai mişcării, ai reformei, ajung 
la popularitate şi avere ; un om de afaceri, negustor 
sau aşa zis artist, ridicat din sărăcie şi obscuritate 
prin procurarea lucrurilor burlesce (caraghioase) pe 
care le-a decretat Anglia. Oamenii sinceri cari au 
dat naştere acestui entuziasm rămân, de obicei, la 
fund, şi continuă azi în aceiaş senină singurătate şi 
tăcere opera pe care au început-o. Pentru partea 
'ui de popularizare a teoriilor lor, — am putea zice 
chiar ironizându-le,—Oscar Wilde se alese cu o si
gură şi largă notorietate, care sărea în ochii publi
cului, găsi un editor pentru poeziile lui, şi, la în
tâmplare, angajamente pentru a ţine conferinţe în-
irei regate şi în America. Pe de altă parte, el îşi 
începu cariera lui artistică în mijlocul bănuelii con
temporanilor săi. Această bănuială atârnă încă de 
numele lui. Memoria publică este îndărătnică. Spi
ritul public nu îngădue unui singur om dreptul de 
a juca mai mult decât un rol în viaţă 1 Se fereşte 
de nestatornicie. Universalitate în geniu el refuză 
cu tărie să admită. Omul flecar niciodată nu poate 

O Anaesthetic şi an aesthetic, joc de cuvinte. Tr. 
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face lumea să-1 ia în serios. Sydney Smith a arătat 
acest lucru. Nu mai încape îndoială că ciudăţeniile 
timpurii ale lui Oscar Wilde au produs o greşită 
impresie asupra capacităţii lui, impresie care ani de 
zile s'a luptat şi în unele părţi se luptă încă con
tra reputaţiei pe care înaltul lui geniu l'a îndrituit 
să se bucure. Faima nu se silueşte cu pedeapsa ; 
şi când cerinţele lui Pont d'Arcole au fost negate, 
putea-vor penele de păun şi floarea-soarelui să bi-
rue ? Poza, cum s'a întâmplat, a fost foarte reuşită. 
Dacă notorietatea era căutată după, ea era câştigată 
cu îndestulare. Punch ilustra săptămână cu săptă
mână ciudăţeniile şcoalei. Asupra rolurilor Jucate în 
această împrejurare de către d-nii Maurier şi Bur-
nand poate fi consultată scrierea d-lui Hamilton. 

Fără îndoială că pe vremea când Oscar Wilde se 
împopoţona astfel, în inima lui era o mare amără
ciune. Ştiind ce stă ascuns în el, simţind flacăra ge
niului arzând în el, conştient de rolul pe care îl 
putea juca pe scena lumii, nimănui altuia mai mult 
ca lui însuşi notorietatea lui, aşa cum era câştigată 
şi susţinută prin asemenea mijloace, putea să-i apară 
de dispreţuit şi regretabilă. In acelaş timp ea l'a 
ajutat până la un oarecare punct să capete intrare 
în societatea londoneză care, când a părăsit Oxfor-
dul şi a venit în capitală, a fost prima lui ţintă. The 
lion-hunters, vânătorii de celebrităţi cari abundă în 
Londra nu erau supărat de a fi în stare să înfăţi
şeze la mesele lor şi în timpul recepţiunilor lor pe 
omul despre care vorbea Anglia, şi despre care re
vistele comice îşi râdea în fiecare săptămână. Pe 
această cale el şi-a atins oarecum scopul, care, in 
alt mod, ar fi rămas baltă. Căci într'o lume în care 
cea d'intâi întrebare pusă asupra unui nou-venit 
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este: «Ce-a făcut ăsta?», iar următoarea e : «Cine-i 
ăsta?», cel mai tânăr fiu al unui medic irlandez, a-
vând cele mai neînsemnate venituri era destinat prin 
natura lucrurilor să-şi pună capăt ambiţiilor lui so
fale. In legătura cu aceasta reputaţia fratelui său 
willy, care venise mai naintea lui la Londra, era 
deja păgubitoare ; şi nu mai încape îndoială că ne
cazul mai din urmă al lui Oscar Wilde în contra 
fratelui său era pricinuit de amintirea că acesta f u-
Sese o piedică la întinderea reputaţiei lui, când cu
cerirea lumii londeze era ţinta îndeletnicirilor lui. 
^ar pentru curiozitatea legată de numele lui este 
'ucru sigur că nici o uşă prin cate dorea să treacă 
n i 1 s'ar fi deschis vreodată înaintea lui. Cum s'a şi 
'ntâmplat, el a avut un succes social potrivit pe care 
ţ-°ndra îl îngădue în treacăt acelora cari pot să-i 
^depărteze plictiseala ei permanentă. Dar el n'a fost 
n'ciodată popular în societate; nu era crezut şi nu 
e r a înţeles ; iar la sfârşit era displăcut. Superiori-
tatea lui era prea izbitoare. Bărbaţii şi femeile cari 
S e strângeau în jurul lui dorind să râdă aveau ne-
P'ăcuta surpriză de a găsi că băşica bufonului era 
"ivăluitâ în piele, şi că ascuţişul spiritului lui lăsa 
0 nesuferită înţepătură în urmă. Există o scrisoase 
Scrisă de o doamnă din cea mai îcaltă nobilime en-
Sleză, şi Care l'a cunoscut pe el la Londra în pri-
! t îele zile. Ea i-a preţuit cu îndestulare calităţile, dar 

fost deasemenea nevoită să admită că el nu reuşise 
eloc să câştige buna primire a societăţii înalte din 

Londra. 
*L'am cunoscut, zice dânsa, întâi la masă la Hux-

A
ev) tocmai când părăsise Oxford. Eram destul de 

,n vârstă ca să fiu mama lui, dar mă gândeam că 
n via{a mea n'am întâlnit o creatură mai minunată 
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şi mai strălucită.. Chiar d-ta>, adaugă ea, adresân-
du-se persoanei căreia fusese scrisă acea scrisoare 
«pare că abia cunoşti cât de mult îl ura curentul 
ordinar al societăţii londoneze/Niciodată nu mi s'a 
permis să-1 poftesc la noi. Cât.de necunoscător trebue 
să fi fost el despre această ură când credea că so
cietatea îl susţinea!...» 

Trebue să ne amintim că Anglia este o ţară co
mercială unde valoarea, meritul, caracterul, calitatea, 
geniul sunt preţuite numai după suma de bani pe 
care un om o câştigă sau o are. Singurul poet că
ruia i se permite să arate conştiinţa superiorităţii 
sale este acela care poate dovedi că câştigă prin 
scrierile lui un venit mai mare decât acela ce-1 are 
lumea pe care vrea s o impresioneze cu superiori
tatea lui. Romancierii noştri au rangul potrivit cu 
numărul de shillingi sau de lire ce primesc pe mia 
de cuvinte. A-şi lua cineva asupră-şi superioritatea 
care în omul de geniu este inevitabilă e un fapt re
simţit în societatea engleză când acel om de geniu 
nu e în stare să dovedească venitul bănesc al talen
tului lui. Că cel mai tânăr fiu al unui oculist din 
Dublin, despre care se zicea că are douăsute (de 
lire) venit anual, provenite dintr'o proprietate în Ir
landa, să fi impresionat societatea londoneză; sâ 
arate superioritate şi să fie trufaş, era o astfel de 
insultă în contra celor dintâi precepte ale Societăţii 
engleze şi contra catechismului Bisericii engleze în
cât ura şi indignarea contimporanilor au fost lesne 
de închipuit. Se cere un om mai deprins cu psi-
chologia decât este omul obişnuit de lume ca sâ 
înţeleagă că un om de geniu este mândru pentrud 
este conştient de superioritatea lui, pentrucă nu poate 
să nu-şi simtă acea superioritate, iar simţind-o să 0 
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o şi arate. Când Andre Chenier aşteptându-şi rândul 
la ghilotină îşi puse capul în dreptul instrumen
tului ucigaş puse mâna pe frunte şi strigă: «Şi cu 
toate astea erau mari lucruri aici!» mulţimea a iz
bucnit în râs. Mulţimea totdeauna râde când omul 
Pe care Ta degradat are, totuşi, pretenţia de supe
rioritate. Oscar Wilde în vremurile acelea timpurii 
când încerca să cucerească Londra desfăşura o mân
drie care isbea pe spectatori ca o obrăznicie. El se 
înfăţişa ca un maestru, îşi lua rolul de arbitru, şi 
e ra. poate, prea tânăr şi fără experienţă pentru a 
Purta sarcina rolului. Obişnuia să povestească cu 
Plăcere unele replice pe care le dase în acea epocă. 
Ele denotau acea calitate pe care Rabelais o descrie 
C a neruşinare, care când nu subjugă aţâţă o duş
mănie ce nu se poate stinge. Una dintre acele istorii 
U e arată deasemenea repeziciunea replicelor lui. 

Intr'o zi sosind foarte târziu k masa la care era 
Poftit, gazda l'a certat cu blândeţe pentru întârziere, 
afătând ceasornicul în sprijinul mustrării, „Dar ce, 
doamnă, răspunse el, credeţi că acel mic ceasornic 
§*ie ceva despre ceeace face marele soare de aur ? 
"Răspunsul fusese dibaci; dar gazda n'a prea găsit 
C a e o bună scuză pentru mâncările ei calde şi ne
plăcerea celorlalţi mosafiri; ea se aştepta oarecum 

a ° amendă onorabilă la care avea drept, iar în i-
nimă trebue să fi simţit pismă în contra spiritului, 
ţ e a s t ă anecdotă ne înlesneşte comparaţia între iu
ţeala şi puterea de replică a lui Oscar Wilde, şi a-
C e , £aş calităţi ale rivalului său Whistler. Acesta a 
° s t totdeauna privit ca superior lui Oscar Wilde, în 

Pr'vinţa asta se şi citează unele întorsături de re-
? , ce, în care cel mai tânăr era învins. Totuşi, într'o 

mPi'ejurare asemănătoare, Whistler, sosind târziu la 
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o masă şi fiind dojenit, n'a găsit altceva de făcut, 
sau de spus, decât să-şi fixeze ochelarii pe nas, să 
se uite împrejurul camerii şi să strige : Ha 1 Ha! 
Lunch ! Lunch I Lunch ! Bunch 1 Bunch ! Bunch 1 l)-
Cei de faţă au făcut haz şi au găsit spiritul minunat, 
dar când lucrul s'a limpezit trebue să fi înţeles gazda 
că era mai mult o biată scuză decât spiritul făcut 
de Oscar Wilde. 

In timpul primilor ani dela Londra, Oscar Wilde 
nu trăia ia un loc cu mama Iui şi cu Willy. El sta 
cu locuinţa într'o mahala. Câteva luni a stat în două 
camere mobilate în Salisbury Street, din Strand, în 
adevărata Boemie a literelor. Abia mai târziu s'a 
mutat în Charles Street, din Grosvenor Square, unde 
'şi avea adresa în ultimul timp al vieţii lui de leader. 
Venitul îi era neînsemnat, însă lupta lui de a trece 
drept un om de lume era neîncetată. Ipotecând şi vân
zând apoi proprietatea lui din Irlanda, cu ajutorul prie
tenilor şi a lucrărilor literare anonime, avea tocmai 
ceeace-i trebuia ca să se sus{ină. Dacă a avut vreo
dată speranţe de avere ele au provenit din faptul 
că o bogată prietenă, o doamnă, luase pe numele lui 
o mare cantitate de acţiuni Keeleys Perpetual Mo
tion Engine, o înşelătorie în care băgase mult capital 
şi în care avea cea mai mare încredere. într'o vreme 
când numele lui Oscar Wilde era ridicat în slavă ca 
al unui favorit al societătei londoneze, venitul lui 
consta dintr'o foae de hârtie vânătă din acelea, fără 
nici o valoare. 

Dacă dorinţa lui purtând «costumul estetic» a fost 
ca să influenţeze vre-un editor de a primi riscul pu-

i) Lunch, masa dela ora 10 dim ; Bunch, cocoaşă, buchet, 
nod, etc. 
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'carii poemelor lui, cel puţin, în aceasta, îl aştepta 
accesul. A găsit pe David Bogue, care pe vremea 

eia era un editor de mâna întâia în St. Martin's 
ne> un negustor gata de a'i publica cartea în cea 

a> frumoasă formă. In revista Athenaeum dela 2 Iulie 
°1, cartea a fost anunţată în termenii următori: 

Now ready Crown 8. Price 10 s. 6 d. 

POEMS. BY OSCAR WILDE 
MINTED ON DUTCH HANDMADE PAPER AND 

HANDSOMELY BOUND IN PARCHMENT 

I t l curând Format 8. Preful 10 s. 6 d. 

T POEME. DE OSCAR WILDE 
'PSrite pe hârtie de mână daneză şi frumos legate 

cu pergament 

p Cest anunţ pentru acela care cunoaşte greutăţile 
S e

 C a J e tânărul poet aspirant le-a avut ca să gă-
ce t-a un editor pentru opera sa, este un adevărat 
Voi C a t d e reuşită. Preţul cu care avea să se vândă 

umul, hârtia pe care era tipărit şi pergamentul cu 
c i e

e e r a legat, toate sunt atâtea prinosuri ale dibă-
lu C u care tânărul îşi impusese personalitatea în 
ac

 e a londoneză de afaceri. Nu în această livrea— 
de ^ t a haină scurtă mai cu seamă, — Muza Cin-
vâr . S e d u c e l a P a l a t u ^ F a i m e '» fără ca, în ade-

' ° 'nfâţişătoare naşă să intervină. 
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Ironia lucrurilor se arată ea însăşi încă odată pe 
această pagină din Athenaeum. Aruncându-ne pri' 
virea jos pe lista anunţurilor lui David Bogue se ob* 
servă printre alte cărţi nouă, pe cari le edita în a-
celaş timp cu poemele lui Oscar Wilde următoarele 
opere: «Muzică şi Morală», de Haweis;. „Materie 
conştientă", de W. Stewart Duncan ; şi (aici abia se 
poate întrezări sardonicul râs al nemuritorilor). «CutT 
să-ţi faci cea mai bună viaţă», de J. Mortimer Granvile-

Acest volum de poeme constă în • cea mai mare 
parte din versurile pe cari Oscar Wilde le publi' 
case în diferite reviste, Kottabos, The Dublin Uni' 
versify Magazine, The Irish Monthly, şi în alte ziare 
şi reviste din Londra. După ce a părăsit Oxford ej 
a publicat poezii în diferite reviste săptămânale ş1 

- lunare. Edmond Yates, care avea o mare stimă pen' 
tru dânsul, şi care totdeauna a fost (protectorul lu' 
literar şi social, i-a deschis paginile .ziarului Tim$ 
şi coloanele ziarului The World. Multe dintre cele 
mai de efect versuri ale lui au apărut în The World-
Despre aceste poezii, cari acum au fost retipărite» 
şi sunt puse sub ochii criticii, nimic nu se poate spurte 

ca critică aci prin faptul că ele făceau apel cu p u ' 
tere la publicul de atunci, şi că patru ediţii au fos* 
vândute tri câteva săptămâni. Multora le-au plăcut' 
Marea ţi frumoasa Ellen Terry, căruia tânărul poe' 
îi dedică două dintre sonete în această carte, er* 
încântată de producţia lui, şi care alt succes m» 
mare putea un poet să dorească de cât cântar.d Pe 

Ellen Terry să capete un surâs de aprobare de Pe 

buzele ei ? Dintre cele două sonete, «To Portia'1 

(Către Portia) şi «To Queen Henrietta Maria» (Câfe 

Regina Henrietta Maria), cari apărură în această carte» 
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cel care făcuse mai mare plăcere minunatei şi ini
moasei artiste, căreia erau dedicate era cel din urmă • 

lată-I : 

REGINA HENRIETTA MARIA 
Sub cortul singuratic, aşteptând victoria, 
Ea stă cu ochii împăcnjeniţi de negura suferin(ii, 
Ca un palid crin, îndoit de ploae ; 
Zdrăngănitul zgomotos al armelor, însângeratul cer, 
Piăpâdul războiului şi nimicirea puterii, 
In inima-i mândră n'ar putea vârî o spaimă vulgară. 
Cu curaj ea-'şi aşteaptă Seniorul, Regele, 
Cu sufletul aprins de un dor adânc. 
O, cosiţe de aur ! O gură rumenă ! O chip ! 
Făcută pentru îmbierea şi iubirea omului! 
Cu tine uit truda şi chinul meu, 
Calea pustie de dragoste care nu ştie de odihnă, 
Goana nebună a timpului, osteneala de moarte a su-

[fletului, 
Libertatea şi trecutul meu de răzvrătit. 

Acest sonet a îndeplinit atunci ceeace multe so-
, e t e de o mult mai mare frumuseţe n'au reuşit s'o 

câ. EI se adresa doamnei căreia era dedicat. Se 
p°meneşte de el ca de un tribut adus de unul asu-

a câruia au căzut ca rouă dimineţii atâtea tribu-
. r,« Ca urmare, această mare artistă, ca multe din-

cele mai mari femei ale zilei, a avut totdeauna 
m'iaţie pentru poet şi milă pentru om. In primă-

r a anului 1905, pe când Anglia se întreba cu ui-
r e dacă s'ar cuveni să pronunţe numele omului 

z
 re> cu toate că scrisese „De Profundis", fusese 

kT 3 n i m a i î n a i n t e o s â n d l t d e purtarea pentru care 
l a l " r a se cea mai groaznică pedeapsă a legilor şi cea-

a Pedeapsă a câtorva ani de chinuită agonie şi o 
a r t e ticălăasă pe vremea aceia, Miss Terry a avut 
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îndrăzneala, vorbind în public la Frascati, la o fig 
trunire a clubului Gallery First Nighter, să pună m 
mele lui Oscar Wilde pe lista oamenilor pe care î' 
întâlnea la Teatrul Lyceum, în vechile zile de triumf' 
«In galeria şi arena scumpului şi vechiului Lyceufl1' 
zice ea, se vedeau chipurile multor bărbaţi cari câ§* 
tigaserăsau erau pe cale de a câştiga renume în lume: 

Burne-Joneses, Justin M'Carthys, Alfred Gilbert, ma' 
rele sculptor; răposatul Oscar Wilde, poetul O'Sha"' 
ghnessy". Menţionarea lui a fost îndrăzneaţă ; fapt"' 
a fost demn de femee. Citarea ei aci ne slujeşte pe"' 
tru alţ scop. Ne ajută pe noi să conchidem că Pe 

vremea când Oscar Wilde îşi scria versurile, el i"1 

era un om norocit. 
Tânărul, pe care împrejurările îl forţează să meargă 

la galerie la teatrul de modă, va întâmpina dificul '̂, 
la darea asaltului fortăreţii aristocraţiei engleze. C3C' 
«ambiţia lui fără margini>, despre care obişnuia s 

vorbească ca tânăr, ţintea cele mai înalte suc^5 

sociale. Clasa deasupra mijlociei din care ieşise' 
umplea de desgust. Vorbea adesea cu dispreţ d«s' 
pre Bayswater ca despre cea mai comuna şi vulgaf 

fortăreaţă, şi de acolit. „O vedere Bayswater-i3". 
despre lucruri", găsea el că nu e nimic rău. Câ", 
mai la urmă văzu că înalta aristocraţie, pe când v°. 
în deajuns să fie distrată de el, nu s'a grăbit s*' 
deschidă uşile, a început să vorbească cu disp^ 
despre vechea nobilime. „Ei nu sunt decât niş<e ,| 
xageraţi arendaşi", obişnuia să zică. Printre modef ^ 
de uliţă el avea câteva cunoştinţe, şi, poate, din ca" 
marei lor bune primiri, ei nu avură un alt apar* ,j 
mai de preţ ca Oscar Wilde. Era un lucru nesoc0 

ca cineva să rişte a'şi râde de nobleţea marilt>rtL 
rari, căci din întâmplare el avea câţiva prieteni Pr! 
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tre oamenii cari se ridicaseră Ia rangul de aristo
craţi pe scara grămezilor de butoae de bere. Hotărât 
lucru, succesul social l'a impresionat totdeauna pe 
Oscar Wilde. Cel ce făcuse avere şi pătrunsese în 
viaţă se bucura de atenţia lui, iar pentru nereuşită 
el n'avea decât groază. Prieteni buni de ai lui se mi
rau când îl auzeau vorbind cu laude despre oameni 
de rând cari, prin îndemânatice afaceri comerciale, 
ajunseseră la renume şi înflorire. Cu privire la acea
sta el era cu deosebire om de lume, şi astfel luat, 
e de văzut dacă doctrinele anarhiste la care s'a a-
lipit mai târziu n'au rezultat din supărarea lui că n'a 
reuşit să aibă decât mici succese sociale în tinereţe. 
In prea puţine case bune dîn Londra era luat în se
rios, sau poftit ca un cinstit mosafir. Istoria literară 
ne arată puţine destăinuiri mai triste decât aceşti ani 
tineri ai lui Oscar Wilde, în cari vedem un om de o 
înaltă superioritate, pierzându şi vremea şi umilindu-
se alergând după favorurile fără valoare ale bărba
ţilor şi ale femeilor atât de inferiori Iui. In lumea 
artistică, totuşi, succesul Iui era incontestabil. S'a bu
curat din vârsta cea mai tânără de prietenia şi a-
probarea multor oameni de înaltă distincţie. A fost 
tovarăşul lui Whistler, stetea Ia picioarele lui George 
Meredith, era prietenul Pre-Raphaeliţilor şi arăta sim
patie pentru Swinburne pe care mai vârstnicul poet 
nu i-o întorcea. 

In viaţa lui de mai târziu nu prea pomenea des^ 
pre aceste timpuri, şi când o făcea era ca să vor
bească despre secretele Londrei decât despre mări
rile ei. El avea de spus anecdote despre un om ciu
dat numit Howell, care se pare că a exploatat pe 
naivii Pre-Raphaeliţi într'un mod nemilos şi constant 
şt care avusese multe înţepături cu Whistler. Despre 
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deşteptăciunea acestui bărbat Oscar Wilde se pare 
că avea oarecare admiraţie. El obişnuia să citeze ca 
un cuvânt de spirit un răspuns al lui Howell pe care 
acesta I'a dat unui grup de artişti, nerăbdători de a 
scăpa de el, cari se oferiseră să-i plătească drumul 
până în Australia. «Cine s'ar duce în Australia dacă 
ar avea bani ?», zise el. El găsea că era o mare di
băcie din partea lui Howell, care, fiind întrebat într'o 
zi de Whistler dacă i s'a întâmplat vreodată să se 
urce în birja cu No. 1, a răspuns : „Nu, dar cu câte
va zile mai înainte am fost dus acasă în trăsura cu 
No. 2". Se pare că el a supraveghiat cu mare in
teres cariera nenorocitului artist Solomons, care, după 
voia soartei a supravieţuit lui Oscar Wilde cu câţi
va ani, şi a murit în nişte împrejurări nu mai tra
gice decât acelea în care a murit omul care îşi ex-" 
primase atâta milă pentru viaţa lui îngrozitoare. Că 
chiar în timpul când „Răbdarea" fusese izgonită 
pentru câteva luni, iar Bogue îi anunţase poeziile cu 
preţul de o jumătate de liră sterlină, el nu se impu
sese în adevărata societate a Londrei, o ştim po
zitiv dintr'o nota pe care prietenul său Edmund 
Yates, a inserat-o în The World,\cz un anunţ preli
minar al poeziilor lui. Ea a apărut în No. dela 6 Iulie 
1881 sub forma următoare : „Lumea, care, auzind 
de d Oscar Wilde, întreabă cine este şi ce a făcut 
el, vor afla acum când volumul de poezii al d-lui 
Oscar Wilde va apare în curând". Că Edmund Yates 

*avea o sinceră admiraţie pentru Oscar Wilde va fi 
lesne de priceput, când vom aminti că multe din 
poeziile lui Oscar Wilde apărute în The World a-
duseseră editorului din diferite părţi ale lumii scri
sori de mari-laude din partea cititorilor acelui ziarl. 

O întâmplare mai ales se raportează la Yates. El 
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aflase că un exemplar din The World în care se pu
blicase poema lui Wilde Ave Imperatrix fusese pri
mit de un ofiţer englez dintr'unul din regimentele 
care urmau pe Lordul Roberts în marşul lui spre 
Kandahar, şi că aceşti oameni au fost foarte izbiţi 
de adevărul şi frumuseţea descrierii ce o făcuse poe
tul asupra locului unde ei aşezaseră tabăra. Admi
raţia şi prietenia tragedianei Sarah Bernhardt pentru 
tânărul poet a impresionat de asemenea pe cel mai 
Parizian dintre londonezi, pe Edmund Yates. Sarah 
avea întotdeauna o înaltă consideraţie pentru Oscar 
Wilde. Ea spunea adesea că a fost încântată de po
liteţa purtării şi de blândeţea inimii lui, „Mulţi băr
baţi cari sunt îndatoritori către actriţe şi le fac ser
vicii, zicea ea adesea, au un gând ascuns. Nu era 
acelaş lucru cu Oscar Wilde. El era un devotat în
datoritor şi a făcut mult ca să-mi placă şi să-mi u-
Şureze lucrurile în Londra, dar nici odată cu gân
dul de a'mi face curte". Cu alte cuvinte, Sarah des
coperise printre tinerii din Londra pe unul care era 
Ut» gentleman englez în toată puterea cuvântului. Şi 
ţeasta poate fi amintită aci odată pentru totdeauna. 
Oscar Wilde era the beau ideal unui gentleman en-
Sîez. Adică sănătosul Oscar Wilde. Ce trebuesă fi 
tost el când a intrat în faza epileptiformă este da
toria proscrişilor să spună cari l'au văzut în acele 
tfiste şi rare împrejurări. 

Volumul de poeme al lui Oscar Wilde, primii cu 
câldură de public, a întâmpinat o mică favoare pe 
]â»gă critici. Cartea lui a fost pe faţă defăimată. The 
Saturday Review, care pe vremea aceea avea încă o 
oarecare importanţă ca arbitru în literatură, a ju-
deeat-o cu dispreţ în câteva fraze la sfârşitul unui 
a r ticol despre „Poezii recente". Această cronică se 
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găseşte în numărul dela 23 Iulie 1881. Ea începe ast
fel : „Versurile d-lui Wilde aparţin unei şcoli care e 
groaza specială a cronicarilor, poezii cari nu sunt 
nici bune nici rele, cari nu merită nici laude, nici 
ironie, şi in cari căutăm în zadar o urmă personală 
de gândire sau de armonie*. Şi mai jos: „Marele 
păcat al unor asemeni scrieri ca aceasta este lipsa 
de sinceritate literară ce ea denotă. De pildă : d-nul 
Wilde pune în versurile sale numele numeroaselor 
păsări şi flori, pentrucă-i place sunetul numelui lor^ 
D-sa crede că meadon-sweet (barba caprii, creţuşcă) 
şi wood-anemone (dedeţeii) înfloresc în acelaş timp, 
că acea timidă şi singuratică floare, the harebell (vio
reaua), «creşte prin poenile pădurilor cu grămada», 
*ca o năvălire a mării", şi că «bufnitele se găsesc 
în mijlocul oceanului». Se face o excepţie însemnată 
asupra tonului sensual al poemelor, şi cronica în-
chee ast-fel : .Această carte nu e lipsită de meşte-
şugire, dar peste tot este păgubită de imitaţie, ne-
sinceritate şi rău gust". 

Acest cronicar a fost, de sigur, sincer, căci găsim' 
în comentariile lui repetarea multor lucruri aspre 
spuse, mai în urmă, despre tânărul poet. L'am auzit 
vorbind ca despre „un om mediocru", noi ştim ca 
educaţiunea slabă a poetului a neglijat studiile ele
mentare,—în cazul nostru el e dojenit pentru lipsa 
cunoştinţelor botanice şi zoologice elementare ; şi 
l'am văzut'deja acuzat căimitează pe alţii. Mai mult, 
el este mustrat pentru obiceiul lui imprudent de a 
vorbi despre frumuseţile fizice ale bărbatului si ale 
femeei, care mai târziu avea să-i pricinuiască atâta 
rău. Era un obiceiu câştigat din studiile sale clasice 
şi din entuziasmul lui pentru literatura celor vechir 
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dar era un obiceiu literar care în zilele noastre era 
plin de pericol. 

The Athenaeum i-a dat locul de onoare în No. de 
la 23 Ianuarie 1881. Lunga cronică a poemelor lui 
ocupă toată pagina întâia. Cronica e foarte îngrijită, 
bine scrisă, după cum sunt toate cronicele din acea 
revistă, care trece printre cele dintâi reviste din lume. 
Era,- de sigur, opera unui om care nu era nici pen
tru nici contra tânărului poet, şi care se pregătise 
în conştiinţă pentru sarcina de critic al cărţii. Cro
nica era nefavorabilă. Ea începe astfel: „Volumul de 
poeme al d-lui Wilde poate fi privit ca evanghelia 
noului crez. El se deosibeşte de celelalte evanghelii 
prin aceea că a venit după, în loc de a fi venit în-
nainte de cultul pe care caută să-J stabilească». ,Noi 
nu vedem, totuşi, urmează cronicarul după o expu
nere a învăţămintelor lui Oscar Wilde, că apostolul 
nouei credinţe ar avea vre-o menire deosebită". Şi 
mai jos: «Intorcându-ne la execuţia poemelor găsim 
ceva de admirat. D. Wilde are o vie pătrundere a 
câtorva privelişti de frumuseţe naturală. Câteva rân
duri pot fi relevate cari exprimă tablouri puternice 
şi curate. Cele mai rele greşeli sunt artificialitatea şi 
«esinceritatea, şi o extravagantă accentuare a ceeace 
în versuri moderne se apropie mult de estilo culto 
din sec. al şaisprezecilea". Un requisitoire dibaci şi 
ştiinţific, dacă nu chiar milos se găseşte aci mai la 
vale. Se insistă mult asupra imitaţiei. 

„Sonetul asupra «Massacres of the Christians in Bul
garia», oglindeşte sonetul lui Milton asupra «Massa
cres in Piedmont», „Garden of Eros", aminteşte când 
pe d. Swinburne, când pe Alexander Smith. In des
crierile florilor care se prezintă în poema de mai sus 
este o directă şi repetată imitaţie a lui Shakespeare. 
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„Unele viorele 
Nu Indrâsnesc să privească tn faţă soarele de aur. 
De teama prea marii splendori..." 

ne aminteşte una dintre acele 
„Palide brânduşe 

Care mor stinghere mai 'nainte de a putea zări 
Pe strălucitorul Phoebus In măreţia lui". 

Următoarele versuri ale d-lui Wilde : 
„Maghiranul Îmbobocit, sărutat numai 

Ar îmbălsăma buzele Cytherei". 

şi acestea: 
„Creţuşca (barba caprii) 

Mai albă decât gâtul Junonel". 

ne aminteşte: 
Viorelele negre 

Dar mai drăgălaşe decât pleoapele ochilor Junonei, 
Sau decât respirarea Cytherei" 

Şi acei „zăngănitori clopoţei" (rustling bluebells), 
—zăngănitori clopoţei, este o urâtă expresie,— care 

„Răsar mai 'nainte ca mierla să-şi găsească soţ, 
Şi aşteaptă rândunica" 

nu sunt decât narcişii 
,,Cari vin mai nainte ca rândunica să 'ndrăznească". 

,,Urme de acest fel de imitaţie suni destule, şi mai 
nu e poet de seamă în secolul nostru a cărui in
fluenţă să nu se resimtă1'. 

Concluzia nu e faimoasă : „Opere de acest fel n'au 
elemente de durată, şi poemele d-lui Oscar Wilde, 
în ciuda oarecârei frumuseţe şi graţie de care am 
vorbit, când vremelnica lor notorietate va înceta, 
vor găsi loc printre rafturile acelora numai cari a-
leargă după ciudăţenii în literatură. Ele, {poate, vor 
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putea servi ca o ilustraţie în vre-un capitol asupra 
renaşterii in sec. al nouăsprezecelea a Gongorismu
lui i) din secolul al şaisprezecelea. 

In contra învinuirii de a fi imitat, cei mai buni 
prieteni ai lui Oscar Wilde nu vor putea, — chiar 
daca ar voi s'o facă, — să-I apere. El era mai pre
sus de toate un artist, iar artistul este mai presus 
de orice imitaţie. Arta este imitaţie. Singura creaţie 
originală care nu este reproducerea a nimic altceva 
cunoscut de noi, este creaţia lumii, şi în acea îm
prejurare data e prea vagă pentru noi pentru ca să 
fim absolut siguri că şi aci imitaţia n'a înlesnit munca. 
Modele de sigur n'au lipsit, s'au atunci ne-au amă
git astronomii. Niciodată n'a existat vre-un scriitor 
care să nu fi fost învinuit de plagiat. 

De asemenea învinuiri Moliere s'a desvinovăţit 
singur scurt şi spiritual. Moliere avea dreptate. Ar
tistul este îndrituit s&-şi apropie pentru propriile Iui 
nevoi gândirea şi concepţia altora. Aceasta nu e cea 
mai înaltă formă a artei literare, dar ea face plă
cere, şi e un tribut ndus aceluia dela care s'a făcut 
împrumutul. i>e pare că ar fi tot atât de necuviin
cios de a spune că o prima donnă, care ne cântă 
cântecul bijuteriilor din „Faust" nu trebue să fie as
cultată, pentrucă am auzit pe alte prime donne,cî\n-

: tând acel cântec mai 'naintea ei. E unul dintre cele 
; niai detestabile axiome de filistinism comercial că 
i dreptul exclusiv la o gâudire sau la o comparaţie 

aparţine omului care a grăit-o cel dintâi. In Repu
blica Literelor şi printre adevăraţii artişti un ase
menea instinct de proprietate nu are trecere. Este 

!) Gongorismul e sti ui afectat al poetului spaniol Gongora 
Y Argote, de unde 'şi-a luat numele ; (1561 — 1627) N. Tr-
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cea mai mare bucurie pentru un artist adevărat de 
a simţi că a aruncat mai departe atomi fecunzi cari 
să nutrească frumuseţea timpurilor viitoare. 

Cea mai mare parte dintre reviste au fost de a-
semenea defavorabile. In sfârşit, s'a arătat şi duş
mănie privată. Notiţa care a apărut în Punch, poate 
fi spirituală, dar de sigur nu e curtenitoare. Ca un 
exemplu de felul criticii, despre el însuşi, pe care 
a provocat-o Oscar Wilde, vom reproduce oarecare 
pasagii din acea notiţă. 

„D. Lambert Streyke în The Colonel a publicat o 
serie de poeme în folosul tovarăşilor săi şi al său 
propriu; D. Oscar Wilde i-a urmat pilda". După 
cum relevă d-1 Hamilton, caracterul lui Lambert 
Streyke, In adaptarea lui Burnand The Colonel, este 
acela al unui meschin escroc, care prefâcând gusturi 
estetice, se impune asupra câtorva neghioabe femei, 
şi însfârşit se dă pe faţă în The Colonel. Cronica 
urmează : „Coperta e perfectă, hârtia e cu deose
bire preţioasă, legătura e frumoasă, iar tiparul minunat. 

Poeme de Oscar Wilde, iată titlul cărţii a cântă
reţului estetic,- care ne vine gătită în piele de viţel 
albă şi aur. E oarecare originalitate în legătura cărţii, 
dar aceasta e mai mult decât se poate spune pentru 
cuprinsul volumului. D. Wilde poate fi estetic, dar 
nu e original. E un volum de ecouri, este Swinburne 
şi apă, pe când ici şi colo observăm că autorul da-
toreşte câte ceva d-lui Rossetti şi d-nei Browning'". 

Poemele au avut un mare succes de librărie şi a-
cest succes a îmbucurat pe Oscar Wilde foarte mult. 
El spunea cu mândrie despre faptul că volumul lui 
de poeme a trecut prin patru ediţii în,câteva săptă
mâni. Mai târziu, când talentul lui s'a desvoliat pe 
•deplin, privea acest volum ca un păcat al tinereţii. 
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De sigur, autorul bucă{ii|«Keats' Love-letters». Scri
sorile de dragoste ale lui Keats) şi ale altora dintre 
Poemele lui de mai târziu nu puteau decât să vor
bească aspru despre poemele din acest volum. To- » 
tuŞi aşa cum e el a supravieţuit diferitelor perioade 
d e notorietate care a ridicat numele autorului lor atât 
d e sus în ochii lumii. De curând republicat în Ame
ţea de către d. Mosher of Portland el e cerut pre
t indem fără încetare. 

Deja pe vremea celei dintâi publicări ediţia ame-
r i cană a întâmpinat un mare succes. Intr'un articol 
Jjn The World dela 9 Noembrie 1881 citim : „D-l 
Uscar Wilde se pregăteşte să părăsească Anglia luna 
''toare pentru a se duce în America unde va f'ne 

^°nft;rinţe asupra Artei. Volumul de poezii al d-lui 
,''de t care s'a vândut foarte mult în America, îi va 
1 Pregătit calea şi fără îndoiala i-a asigurat o pri-

m i r e strălucită în acea {ară. Aflu că d. Wilde face 
Pregătiri să reprezinte o piesă originală mai 'nainte 

e a părăsi Londra». Piesa despre care se vorbeşte 
a c i e «Vera», o dramă nihilistă. Ea n'a fost repre-
2er»tatâ decât mult mai târziu în America unde a 

a zut. Marea obiecţie adusă piesei era faptul că con-
»lnea numai un singur rol de femee, acela al Verei, 

r°ina nihilistă. Această dramă a fost tipărită şi se 
P°ate avea în Londra cu numeroase adnotări. 
- ^u ca autor al unui volum ce avusese succes,— 

a ş a după cum ni-1 arată Edmund Yates,—a fost în-
CUrajat Oscar Wilde să se ducă în America spre a 
* l n e conferinţe. Ci i se suggerase ideia că e o mare 

Ur»ozitate în acea tară cu privire la „Mişcarea şi 
vcoala estetică", că personalitatea lui deşteptase in-

r e s şi că tinerea de conferinţe acolo avea să-i a-
U c ă foloase materiale. In acelaş timp el era nerăb-
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dator să-şi reprezinte «Vera», pe care nu o putuse 
plasa în vre-un teatru din Londra. El nu stabilise 
nici o înţelegere cu nici un impresar când a părăsit 
Anglia. Major Pond după aceia întreprinse «raita» 
lui prin Statele Unite, adică după apariţia iui la d i 
ckering Hall şi succesul lui de aci. 

El s'a îmbarcat pe bordul vasului Arizona, sâmbătă 
24 Decemb. 1881, cea dintâi intenţie a lui fiind de a 
ţine o conferinţă despre „Desvoltarea recentă a Artei 
în Anglia", şi şi propusese să lipsească vre-o trei-
patru luni. Cu câteva zilo înainte de plecarea lui a 
apărut în The World, sub titlul de «The Lights of 
London» (Luminile Londrei), o schiţă despre el de 
către H. B., descris ca «Ego Upto Snuffibus Poeta», 
cu oarecari versuri spirituale adause, dintre cari cităm 
pe următoarele : 

Deşi crescut în democraţie 
Şi iubind (ara Boemici 
Unde fiecare om se împrumută cu o băncufă şi niciunu. 
N'are altceva decât gulere de hârtie; totuşi văd 
încotro să-mi iau libertate. 
Mai bine să fiu luat drept unul, 
Care zbiară ca măgarii şi are cap de gâscă, 
Decât să fiu trecut sub tăcere. 

Eu port aşa dară o floare-a-soarelui la haină, 
îmi acopăr umerii cu părul meu fluturat în vânt. 
îmi leg o cravată verde în jurul gâtului meu desfăcut 
Proclam iubirea şi cultura şi zâmbetul femeilor, 
Iar îmbăcsitele critici Ic improşc cu fiere, 
Pe când îmi împart hrana cu Prinţul meu. 

Parodia părea a fi prietenoasă, dar nu încape î" 
doială că ea a aţâţat sentimente amare de mustrare 
în sufietnl lui Oscar Wilde. De mustrare şi de re
voltă în contra ordinei lucrurilor care în zilele noa' 
stre osândeşte pe un om de acţiune la inactivitate' 
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care, dacă vrea să se ridice din obscuritatea stătă
toare la care-1 condamnă lumea, trebue să joace rolul 
servitorului nătâng. 

Plin de vigoare, plin de geniu şi de' acea energie 
foică'care este geniul corpului, făcut pentru orice 
r°l pe care lumea l'a sortit omului, el se găsi la 
vârsta de douăzeci şi şapte de ani străbătând Ocea
nul Atlantic ca nişte actori, ca să distreze, să râdă 
iumea, şi î.i amara lui umilinţă să pară că ia parte 
' a plăcerea rolului jucat. Şi întreaga lui carieră tristă 
Puţine epoce au fost mai pline de suferinţă. Atin
se m aci înălţimile tragediei la care ajunge Shakes-
Peare în „Regele Lear". înălţimi şi mai ridicate, căci 
regele era aci o tinereţe. Trebue să ne mai amintim 
c& tânărul era un om de geniu, şi că fiind astfel nu 
s e putea să n'o cunoască. 

CAP. IX. 

Noutatea pe care Londra a auzit-o despre Oscar 
WUde a fost că sosind la New-York, a declarat că 
a fost deziluzionat de călătoria pe Atlantic. Această 
observaţie a lui a fost luată de critici drept o nouă 
Oovadă de îmfumurare şi de aroganţă de nesuferit. 

e fapt, lucrul acesta a fost o simplă exprimare a 
entinientului cu care multă lume care străbate o-
eanui pentru întâia oară priveşte înapoi străbaterea 
^anului când călătoria a fost făcută pe timp fru-
°s- Te aştepţi la o mare sgomotoasă.o urmare de 

p'velişti grozav de inspiratoare, şi adâncimi fără 
Und de valuri năvălitoare ; şi, când oceanul e li-
'Ştit,— vezi bine că e liniştit. Omul nu poate zice 

C e l mai simpln lucru fără a aţâţa critica aspră. 
fnainte de a pune piciorul pe pământ Oscar Wilde, 
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după cum e obiceiul în America, faţă de vizitatorii 
de seamă,— a fost «interviewat» de către diferiţi re
porteri cari ieşiseră întru întâmpinarea vasului Ari' 
zona. Reportajul ce a apărut în New York Herald 
face, după cum declară singur, cea mai bună dare 
de seamă despre ceeace a spus el, şi poate prin ur
mare fi reprodusă aci. 

«Mulţi vin şi se reîntorc, dar nu în toate zilele 
vine un apostol (thwaite— desţelinitor) al esteticia-
nismului pe coastele Americii. Pentru acest motiv re
porterul ziarului «Herald» l'a întâmpinat pe d. Oscar 
Wilde în locul cel mai potrivit, la carantină. 

D. Wilde n'a fost de loc contra procedării ameri
cane de a interviewa, şi a început prin a informa 
pe reporter că a venit în Statele-Unite „ca să ţină 
conferinţe asupra „Renaşterii", pe care o defineşte 
«reînvierea studiului intim al legăturii dintre toate 
artele». 

«Voi ţine conferinţe, zice d. Wilde, cu oarecare 
rezervă, în Cliickering Hali asupra Renaşterii. Mişcă
rile mele viitoare vor atârna pe de-a 'ntregul de re
zultatul conferinţii mele în sensul material. Am venit 
aci cu gândul de a reprezenta pe o scenă din Ame
rica o piesă pe care am scris-o, şi pe care n'am reu
şit, din anume motive, s'o reprezint la Londra. Este 
cu deosebire de dorit ca ea să fie reprezentată de 
o trupă de actori cari să fie cu totul în stare sâ 
joace piesa cu toată puterea concepţiei ei originale»-

«Dar, zice reporterul, n'aveţi de gând să scoateţi 
un volum de poezii cât timp veţi sta în America ?«• 

„Nu, n'am de gând, fireşte pentru câtva timp, să 
public alt volum, dar abia vă pot spune ce poate 
aduce viitorul*. 

«Veţi tine conferinţe în orice caz», zise reporterul-
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*Fara 'ndoială, Insă nu ştiu dacă voi ţine confe
rinţe şi în alte oraşe afară de New-York. Asta atârnă 
numai de încurajarea ce voi întâmpina în primirea 
şcoalei mele de filozofie". 

«Dv. numiţi deci „csteticismul" o filozofie ?», în
trebă reporterul. 

,Cu siguranţă e o filozofie. El este studiul a ceea 
<* se poate găsi în artă. Este urmărirea secretului 
bieţii. Orice ar fi în toată arta care înfăţişează eter
nul adevăr este o exprimare a marelui adevăr fun
damental. Aşa în cât esteticismul poate fi luat drept 
studiul adevărului în artă". 

>,Esteticismul, zice reporterul, a fost înţeles în A-
merica că e o dibuire oarbă după ceva care este cu 
totul nepipăibil. Puteţi dv. ca expunător al esteti
smului, să daţi o interpretare care să înlesnească 
0 mai respectabilă trăinicie cuvântului ?". 

»Nu ştiu, zise d. Wilde, dacă n'oi putea da o altă 
definiţie mai bună decât aceia pe care am dat-o. 
Dar orice a fost în poezie dela Keats încoace, orice 
a fost în artă care a servit să desvălue principiile 
'Undamentale ale adevărului; orice a fost în ştiinţă 
C a r e a slujit să arate individului înţelesul adevărului 
c a exprimat omenirii, — a fost o expunere a este
tismului". 

Şi astfel cei doui auguri se despărţiră şi fără un 
s u r ă s . 

despre înfăţişarea personală a iui Oscar Wilde 
CîlI1d a pus piciorul în New-York putem spune că 
atunci când răposatul Sir Henry Irving a sosit în 
AlT1erica în cea dintâi vizită a lui în Statele-Unite. 
S e zicea pretutindeni că el amintea pe Oscar Wilde. 

n monografia „Herfty Irwing" a lui Frederic Daly, 
Sasim următorul pasagiu în capitolul în care se de-
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scrie primirea făcută marelui actor la sosirea lui în 
New-York: 

„Dar singurul lucru neplăcut ce s'a zis despre d. 
Irving la sosirea lui era că semăna cu d. Oscar 
Wilde. înfăţişarea lui era muşchiuloasă, cum era a 
estetului, iar chipul lungueţ şi glumeţ ca al lui; dar 
era mai multă putere în el şi era mult mai rafinat 
şi mai bărbătesc". Astfel a fost o picătură de amă
răciune în cea dintâi cupă americană, cu toate că 
scriitorul care-r îmbia potirul spre buze avea dorinţa 
de a-i îndulci băutura". 

Pe vremea primei călătorii a lui Sir Henry în Ame
rica, Oscar Wilde nu se arătase încă. El încă făcea 
pe actorul în socieiate; şi dacă este o singură per
soană în lume pentru care actorul muncitor şi con
ştient, artistul sincer, are desgust, este omul care 
joacă, ca amator, prin afectare şi poză pe scena lumei. 
„Cei mai răi duşmani ai lui Oscar Wilde, au fost 
printre actori, şi spiritul care a insuflat această duş
mănie n'a fost totdeauna sentimentul natural şi scu
zabil care a rănit pe Henry Irving când el, artistul 
conştiincios, s'a văzut asemănat cu un om pe care 
nu-1 înţelegea pe ce-şi sprijinea pretenţiile lui de & 
trece drept artist. Acelaş sentiment a încercat Co-
quelin cel tânăr, care printre actorii moderni este 
unul dintre cei mai muncitori, şi în „The Story of 
an Unhappy Friendship", găsim cu privire la aceasta 
următoarele: 

„L'am poftit să ia masa cu mine la Paillard ca sâ 
facă cunoştinţă cu Coquelin Cadet.... Coquelin Cadet 
n'a prea fost impresionat de prietenul meu ; şi-'n" 
închipui că, cum se întâmplă de obicei, Oscar Wilde 

nu a avut vre-un mare succes pfe lângă actori. Ei a»1 

luat afectarea lui, nevătămătoare, de altfel, ca o tfl" 



101 

Sângere a drepturilor lor proprii, o încălcare a do
meniului lor". 

Când a căzut catastrofa pe el erau doi actori cari 
cu mult zel au lucrat la desăvârşirea căderii lui, dar 
în ambele cazuri a fost o duşmănie personală. 

E greu de a stabili vre-o asemănare între Oscar 
Wilde din 1881 şi Henry Irving de câţiva ani mai 
târziu. Totuşi, intr'o singură împrejurare unul care 
i-a cunoscut pe amândoui a putut observa o foarte 
mare şi extraordinară asemănare între ei. Acest om 
^Ştepta într'o seară reprezentarea piesei „Lions Mail" 
'n frumosul teatru Prince of Wales 'Theatre din Bir
mingham. In scena în care Lesurques, fiind denunţat 
de către oaspeţii hanului, face apelul lui patetic la 
una dintre femei să pronunţe cuvântul, care admi
ţând greşeala ei îl va absolvi dela îngrozitoarea a-
c'naare ce fusese adusă în contra lui, iar ea se în
carce cu întristare dar cu hotărâre la o parte, faţa 
'ui Lesurques ia o înfăţişare de agonie şf groază, pe 
Când priveliştea a ceeace zăcea înaintea lui se des
chise, — o înfăţişare în care sângele năvăli în obraji 
S1 îi buhai, era în acelaş timp o lărgire a luminilor 
Ochilor, cari păreau gata să sară din orbite, o întor-
tochere şi o strâmbătură a gurii grozav de frămân
t ă de agonie forturându-şi mâinile, pe când faţa 
. se lungea ca şi cum prin două lovituri apăsate şi 
"Ţiultane pe amândoui obrajii fusese trasă în jos. 
ivirea de o mâhnire de nespus şi desnădejde fusese 

/uncată pieziş la femeia în a căreiltăcere Lesurques 
§' citea ruina, ruşinea şi moartea. Spectatorul despre 

^ r e am pomenit mai sus s'a lăsat pe spate în scau-
1» lui prin puterea emoţiei simţite la vederea unei 
cene atât de puternice- In acea clipă Irving înfăţişa în-

ClT»ai portretul chipului lui Oscar Wilde, pe când pri-
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vea pietfş Ia primul jurat al. curbii cu uri din locul lui 
de pe banca acuzaţilor din Old Bailey şi asculta ver
dictul care însenina pentru el ruina, ruşine şi moarte. 

Conferinţa la Chickering Hall a avut mare succes. 
Citim în New York World următoarea dare de seamâ. 
asupra debutului Iui Oscar Wilde în faţa publicului 
american: 

«E rar ca Chickering Hali să cuprindă o atât de 
distinsă lume ca aceia de aseară (Luni 9 Ian. 1882) 
venită să vadă pe d. Oscar Wilde, şi să asculte ex
punerea acelor păreri particulare cari l'au distins de 
lumea obişnuită din Anglia. Şi d. Wilde făcea să fie 
văzut cu pantalonii scurţi şi cu ciorapi de mătase, 
arătând mai multe foloase pe scenă|decât în auritele 
saloane, unde tânărul apostol a fost văzut de,atunci 
în New York. Nici floarea jsoarelui, nici vre-un crin 
nu atârna la butoniera hainei lui; în adevăr, ne pu
team chiar îndoi dacă haina lui avea vre-o chiotoare 
pentru un asemenea scop artistic. Dar judecându-i 
haina după legile Philistinilor, era o îmbrăcăminte 
bine croită şi avea înfăţişarea ca şi cum era făcută 
pentru purtătorul ei ca o haină adevărată şi nu o 

, simplă bucată de draperie decorativă. La ora opt 
precis conferenţiarul a intrat pe scenă, şi cu o foarte 
scurtă introducere despre Colonel Morse d. Wilde 
'şi-a început conferinţa». 

In revista din New York, The nation % apăru la 
sfârşitul săptămânii aceleia un lung articol în care 
se făcea analiza conferinţei şi se dădeau impresii^' 
auditorului. 

4) Acest articol e reprodus fn întregime Ia sfârşitul voi"' 
mulul englezesc In Apendice. Traducem din el numai par{i'e 

indispensabile. (Tr). 
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Oscar Wilde la Chickering Hall 

«D. Oscar Wilde a ţinut Luni, la Chickering Hall 
0 conferinţă asupra «Renaşterii engleze», care poate 
foarte bine fi numită un succes. In zilele noastre de 
uŞoară fabricaţie de notorietate, un tânăr, care sta
tornicise o îndoială în spiritul public, dacă e un cu
getător adânc sau un adevărat nebun, se poate zice 
°â a intrat pe adevărata cale a faimei, şi acest lucru 
<*• Wilde l'a îndeplinit cu succes prin conferinţa sa. 
A spune că estetul este un discipol al lui Ruskin ne 
d<* o slabă idee despre puterea asemănătoare aceleia 
a unui cameleon al imitaţiei ce a desfăşurat. Mintea 
lu* primitoare 'şi-a deschis porţile Iui Ruskin, Mil
l's, Holman Hunt, Dante Rossetti, Swinburne, Bau-
^laire, Gautier, William Morris, Burne-Jones, Keats, 
/Wordsworth, Shelley, WaltjWhitman, Goethe, şi Gil-

e r t şi Sullivan. S'ar părea la prima vedere că e 
^ u chiar pentru un tânăr adânc cugetător de a găsi 
' oază comună pentru o mişcare estetică în toţi 

|*Cestea; dar d. Wilde nu numai că e destul de a-
a n c pentru acest lucru, ci chiar foarte adânc de a 

âtnuri care e baza comună sau ce a făcut el însuşi 
^n ea. 
t Când d. Ruskin şi Pre-Rafaeliţii s'au hotărât să 

6formeze gustul public din Anglia, ei au fost ne-
0lt» să înceapă un fel de cruciadă. Aproape fiecare 

n o n de critica artei care exista a trebuit să fie ni-
s ' c i t i şi în locul lui pus un altu! ^opus. Strângându-
J n tr'° grupare puternic îmbibată cu idei religioase 

Corale, nu e de mirare ca învăţăturile acestei 
oale să fi iUat un ton religios. Apeluri pentru iu-

jj * a frumosului abia dacă ar fi scos pe greoii fi-
Jni englezi din mulţumitoarea şi vulgara lor mo-
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liciune. Ca el să poată fi mişcat trebuia să i se vân
ture conştiinţa; iar antemergătorii mişcării estetice, 

cari, de altmintreli, erau toţi oameni sinceri şi iu
beau ei înşişi arta cu o căldură aproape religioasă— 
deveniră fondatorii unei biserici prozelite. Ei duseră 
laptele curat al cuvântului în faţa păgânului, îi ară
tară greşelile, îi atinseră sufletul, îl deşteptară la 
noua viată, îl ridicară din noroiul păcatului în care 
se tăvălea, şi 'i arătară adevărata potecă. Necon
vertitul păgân râse şi se înfurie, cum fac totdeauna 
păgânii, şi aşezară doar nişte falşi zei în forma ta
blourilor proaste, şi ridiculizară credinţa adevărată 
în coloanele organului lor păgânesc, Punch. Ei nu pu
teau doborâ pe apostoli, sau să-i arunce în gura fia
relor sălbatice, dar îndreptară asupra lor întreaga 
persecuţie socială îngăduită de blândele obiceiuri 
ale timpurilor moderne. Persecuţia 'şi-a făcut efectul 
ei firesc stimulând şi mai mult devotamentul şi zelul 
sectei, şi nimeni care a dat atenţie scrierilor sau în
văţăturilor ei n'a putut să nu observe tonul sacer
dotal ce'şi luase ea,—un ton al cărui slab ecou se 
găseşte în platitudinile şi paradoxele d-lui Wilde, ba 
chiar şi în întunecata sa voce religioasă. 

Toţi ştiu acum cât de mult s'a întins această cre
dinţă ; cum încetul cu încetul vechii filistini au fost 
convertiţi şi nou-născutii filistini au fost botezaţi îfl 

noul crez. 
Legătura dintre mişcarea decorativă sau estetică, 

pe care d. Wilde, cu o minunată îndrăsneală, 'şi-a 

luat sarcina s'o răspândească în această tară, şi crtf' 
ciada vechilor Pre-Raphaeli'ti. e lesne de înfăţişat. & 
a reuşit pe deplin, şi e în desăvârşita posesie a p e ' 
retailor, podinelor, tavanurilor şi a mobilelor «cele' 
mai bune societăţi» din Anglia, şi 'ntr'o mare şi eres-
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cândă întindere în Statele Unite. D. Wilde. prin ur
mare, în loc de a fi, aşa cum se înfăţişeară el în
suşi, un misionar predicând păgânului artain pustiu 
cu sacrificiul averii, a faimei şi a oricărui lucru scump 
filistinilor, sprijină arta mai mult ca un predicator 
la modă. 

Comparând lucrurile profane cu cele sacre d. Wilde 
este Charles Honeyman al religiei al căreia Ruskin 
era St. Paul. 

Principiile estetice pe cari le-a anunţat Luni la 
Chickering Hali erau intr'o ciudată amestecătură, 
meritul capital al căruia sta în superioritatea senină 
a conferenţiarului faţă de confuzia pe care o produ
sese în spiritul auditorilor, şi care precum am ob
servat a împins pe un reporter să-şi închipue că a 
zis că esteticismul englez răsare din unirea helenis-
mului cu spiritul romantic, «după cum din căsătoria 
mi Faust şi a Helenei din Troia a ieşit frumoasa 
doamnă Euphemia». 

D. Wilde ne-a spus că s'a hotărât să ducă lupta 
artei contra Filistinilor până la sfârşit, dar de fapt 
el aduce pacea, iar nu ia sabia. Arta, când a fost 
Pentru întâia oară introdusă printre Filistini, a con
dus la un războiu pe moarte. Ea a introdus desbi-
narea în familie, a ridicat pe tatăl contra fiului, pe 
mamă contra fiicei. Ea a inspirat patimi în spiritele 
simpie, barbare ale Anglo-Saxonilor cari n'au produs 
nimic alt decât religie şi studiul limbilor.'Dar e lesne 
de văzut după primirea ce am făcut-o d-lui Wilde 
C a el nu e iconoclast, sau în vre-un pericol de a în
dura soarta unui martir. El răspândeşte, precum am 
sPus, adevărata credinţă în Artă, întocmai după cum 
U n predicator la modă răspândeşte credinţă în Evan
ghelie. El şi cu cengregatia lui sunt cu toţii de aceiaşi 
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părere, dar el are darul vorbirii; dulcea elocventă, 
pe care predicatorul reuşit trebue totdeauna 's'o aibă, 
şi el apreciază valoarea extravaganţii atrăgând aten
ţia. El e mulţumit chiar dacă tovarăşii lui râd de el 
cu condiţia numai ca ei să se unească cu el în ru
gile lui către Oţelul din Toleda şi Mătasea din Genua, 
sau să recunoască importanţa supremă a «falnicei 
frumuseţi leonine», a florii-soarelui şi «preţioasa dră
gălăşenie» a crinului. 

D. Wilde este un poet, un predicator şi un om de 
lume. Ca om de lume, el ştie că adevărata cale de 
a atrage atenţia este de a isbi simţul bunei cuviinţe 
al lumii, şi adevărata cale a predicatorului de a de
veni la modă, este de a face ca Cuvântul s$ fie plă
cut şi linguşitor lumii elegante, şi că un bun înlo
cuitor al faimei este notorietatea atrasă prin prostie. 

D. Wilde este un produs mai ales străin, şi abia 
poate reuşi în această ţară. Ceeace are de spus nu 
e nou, iar extravaganţa lui nu e destul de extra
vagantă pentru a distra pe obişnuiţii auditori ame
ricani». The Nation, 12 Ian. 1882. 

El n'a fost luat în serios de către mulţi. Un prie
ten intim al lui ne spune că singura aluzie pe care 
l'a auzit pe Oscar Wilde făcând-o asupra lucrurilor 
ordinare ale vieţii era în legătură cu această confe
rinţă, „îndată ce am terminat conferinţa, zice el, câţi
va tineri eleganţi cari fuseseră faţă, şi cari m'au găsit 
la club unde mă dusesem în noaptea aceea, doreau 
să mă ducă în localurile de noapte din New York. 
«De sigur, ziseră ei, după o conferinţă asupra Artei 
şi Culture», ai să mergi cu noi să vedem fete». 

Din punct de vedere comercial, conferinţa a fost 
un real succes, şi îndată o altă propunere fu făcută 
lui Oscar Wilde de către întreprinzătorul acestei a-
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faceri, răposatul Major Pond.lcare îi oferi sâ-1 plimbe 
prin Statele Unite pentru a ţine conferinţe. Se ştie 
că această serie de conferinţe a fost foarte reuşită, 
că trecerea lui Oscar Wilde prin Statele Unite a fost 
un triumf, şi că această aventură i-a adus un mare 
folos bănesc lui ca şi_ impresarului. Major Pond, to
tuşi, a spus el însuşi, —când a fost "pentru cea din 
urmă oară în Anglia şi pe vremea când a făcut vi
zită lui Hali Câine la jGreeba Castle cercând să 
convingă pe romancier să ţină un ciclu de confe
rinţe prin diferite oraşe prin întreprinderea lui,—că 
conferinţele lui Oscar Wilde n'au avut succes, şi că 
el a părăsit turneul mai înainte de a se fi vizitat 
toate oraşele fixate. Această afirmare a fost făcută 
oricum, pe vremea când oricine avea ceva de spus 
în paguba lui Oscar Wilde era numai decât gata s'o 
facă. In acelaş timp Majorul spunea acest lucru la 
doui oameni pe cari el îi ştia prieteni cu Oscar 
Wilde, — lucru care ne îngădue să presupunem că 
el vorbea adevărat; şi altceva mai e faptul că Major 
Pond vorbise cu multă libertate despre diferiţii oa
meni pe cari îi luase î.i turneu, şi despre rezulta
tele băneşti obţinute. 

Cel dintâi oraş vizitat de către Oscar Wilde după 
ce a părăsit New-York, a fost Boston, unde prin na
tura locului şi prin înclinarea locuitorilor, el a putut 
fi asigurat de un mare şt atenţios auditor. Intr'ade-
v'âr, auditorul a fost numeros, dar nu de mâna întâia. 
El se compunea din curioşii cari fuseseră atraşi de 
anunţul că un mare număr de studenţi dela Harvord, 
îmbrăcaţi în caraghioslâc în «costumul estetic» se ho
tărâseră să vină în corpore şi foarte probabil să „mai
muţărească" (to guy) pe conferenţiar. Un mare număr 
de oameni se adunaseră ca sa vadă glume, dar Bos-
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tonienii de frunte statură acasă. Măscăricii aşteptară 
până ce Oscar Wilde a ieşit pe scenă, şi după aceea 
s'au aşezat într'un singur sir, luând fiecare o înfăţi
şare cu mult mai absurdă decât a lui. 

Erau şaizeci de tineri în acest convoi, şi toţi erau 
îmbrăcaţi în forma unei cozi de rândunică, cu pan
taloni până la genuchi, peruci cu părul mare şi cu 
legături de gât verzi. Toţi purtau crini mari la cheo-
toare şi fiecare avea în mână câte o enormă floare 
a soarelui, pe când trecea el. Şaizeci de locuri în 
băncile întâi fuseseră rezervate contingentului dela 
Harvard şi ei s'au strecurat Ia locurile lor în mij
locul râsetelor. Efectul care doreau să-1 producă a 
fost stricat, totuşi, că Oscar Wilde în acea împre
jurare îşi schimbase costumul lui ciudat şi apăruse 
în frac obişnuit, aşa în cât aceia dintre auditori pen
tru cari înfăţişarea lui obişnuită nu era familiară n'au 
prins hazul ce doreau să-1 producă studenţii dela 
Harvard. Tinerii au stat liniştiţi ca într'un mic decor. 
Cu toate că n'au „maimuţărit" pe conferenţiar, a 
cărui purtare contrară i-a făcut întru câtva să-şi 
piardă cumpătul, ei s'au|fo!osit de împrejurarea când 
Oscar Wilde bea apă ca să aplaude sgomotos şi 
ironic. Oscar Wilde, oricum, a triumfat în cele din 
urmă, precum un gentleman englez va triumfa tot
deauna în lupta cu mojicii. 

A doua zi a apăut în minunatul ziar The Boston 
Evening Transcript (2 februarie 1881) următoarea 
dare de seamă asupra conferinţei, care arată cu ce 
tact şi succes tânărul străin a ştiut să ţină în res
pect pe acei cari încercaseră să-1 îngenuche. 

Purtarea acestor tineri dela Harvard a fost pome
nită pe vremea când atâţia şi atâţia insultau pe Oscar 
Wilde, iar în 1895 multe din ziarele de rând ameri-
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cane au reamintit acea istorie, dar au dat rolul cel 
frumos tinerilor cari fuseseră atât de trist potoliţi. 
Câţiva studenţi din Rochester, cari imitaseră farsa 
celor dela Harvard, au fost lăudaţi pe vremea când 
a-şi fi bătut cineva joc de Oscar Wilde în cariera 
lui însemna a avcâ drept la recunoştinţa şi mulţu
mirea socială. Dar cei din Rochester n'au scăpat mai 
bine din ciocnirea lor dintre creer şi maniere, şi stu
pid tate şi grosolănie decât cei dela Harvard. 

Prin conferinţa lui şi mai ales prin felul de a se 
înfăţişa în timpul cât a ̂ vorbit, Oscar Wilde şi-a câş
tigat mulţi prieteni în Boston; şi acel oraş de cultură 
punând sigiliul înaltei aprobări atât asupra conferen
ţiarului cât şi asupra conferinţei, atenţia respectuoasă 
a Americanilor culţi din toate Statele-Unite, î-a fost 
cel puţin, asigurată. Câteva din doamnele Bostonu
lui şi-au exprimat cel mai înalt entuziasm pentru fru
mosul poet tânăr. Purtarea lui Oscar Wilde faţă de 
ele a sporit respectul cu care ajunsese să fie privit. 

«O, d-le Wilde, îi zise la o recepţie o doamnă, ai 
fost adorat la New York, dar la Boston vei fi ido
latrizat». 

„Dar nu doresc să fiu idolatrizat", răspunse Oscar 
O împrejurare care a înlesnit un asemenea succes 

de care s'a bucurat pe timpul turneului a fost spri
jinul dat de către Irlandezii americani fiului Spe-
ranzii. Oarecari observaţii din conferinţele lui prin 
cari Anglia şi societatea engleză erau aspru~criticate 
s'au adresat cu deosebire acestei părţi din auditor. 
«A nu fi de acord cu trei pătrimi din toată Anglia 
asupra tuturor lucrurilor este unul dintre cele din
tâi elemente de judecată sănătoasă, este una dintre 
observaţiile lui. Dar pentru Americani, în general 
e rau atâtea laude în unele din frazele lui, în cât au 
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putut satisface bolnăvicioasa conştiinţă de sine a 
acelei ţări. „D-voastră datorăm, zise el, în cursul con-
ferinţii lui asupra Renaşterei engleze, că prefacem în 
perfect ceeace am început. E ceva helenic în înfă
ţişarea şi în lumea d-voastră. Sunteţi tineri; „ge
neraţii însetate nu ;v'au doborât", iar trecutul nu-şi 
bate joc de d-voastră cu ruina frumuseţii, secreful 
creaţiunii căreia l'aţi pierdut. Iubiţi arta îpentru ea 
însăşi, şi atunci orice lucru de care aveţi nevoe îl 
veţi căpătă". Americanii au numit asta „dulcegărie-' 
{taffy), dar le-a plăcut. 

Delâ Boston s'a dus la Omaha, unde a ţinut con
ferinţă asupra. «Artei decorative». In cursul confe
rinţei el descria mobila americană ca «făcută nu în 
mod cinstit, şi fără caracter». Această observaţie 
poate că n'a plăcut auditorului, dar era expresia cu
rată a adevărului, şi dacă a făcut-o denotă că avea 
un ochiu observator. 

«Oriunde s'a dus în Statele-Unite, zice d. Walter 
Hamilton, el a făcut senzaţie şi s'a susţinut în mod 
.•serios că a pornit să străbată Atlanticul în scopul 
de a deştepta interes pentru „Răbdare", satira acelei 
opere nefiind destul de înţeleasă în State afară de 
lumea care citea. 

O astfel de idee probabil că n'a intrat niciodată 
în capul lui; el abia e omul care să consimtă de a 
deveni un sfătuitor pentru o piesă care îşi propune 
-să ridiculizeze aproape orice lucru pe oare-1 consi
deră ca sacru în artă sau poezie, însă călătoria lui 
a avut de sigur un mult mai folositor efect asupra 
succesului piesei, care până la un oarecare punct, 
deşteptase ceva interes în clasa de mijloc a Ameri
canilor, a!e căroi idei asupra culturii sunt deşteptate 
numai printr'o vizită ocazională în Europa. D. Ha-

J 
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milton in lăudabilul său entuziasm pentru Oscar 
Wilde, e aci oarecum prea aspru şi faţă de clasa 
mijlocie a Americanilor şi asupra operetei lui Gilbert 
şi Sullivan. Clasa de mijloc din America nu e de
sigur lipsită de cultură, în privinţa aceasla, sunt chiar 
superiori clasei mijlocii din Europa. Iar în ceeace 
priveşte „Răbdare* ideia principală a acestei hazlii 
şi însufleţite „piese" este una pe care oamenii au 
pretuit-o de când a existat pentru prima oară scenă. 
Este o temă care a fost mânuită de mulţi drama
turgi. E Tartuffe a lui Moliere tratat în felul dră
guţ şi omenesc al lui Gilbert. Ea se adresează ace
lora cari n'au auzit niciodată de Oscar Wilde şi de 
„mişcarea estetică". Această uşoară operă-bufâ pa
rodiază mai dinainte marea mişcare care se produce 
mai departe în Franţa, — lupta dintre intelectuali şi 
Partidul militar. E mult mai mult decât o jucărie, cu 
toate că aşa cum e, mulţumită plăcutei muzici a Iu1 

Sullivan, ocupă cel mai înalt loc printre piesele de 
genul ei. 

Louisville fu alt oraş pe care îl vizită el şi unde 
ţinu conferinţă asupra „Artei Decorative". El aduse 
o oarecare ofensă aci prin descrierea caselor ame
ricane, „rău zugrăvite, sărăcăcios decorate şi cu pro,st 
gust", dar în totul primirea lui a fost favorabilă, iar 
ziarele locale au fost pline de articole măgulitoare 
asupra conferenţiarului. 

Experienţele au fost diferite. In câteva oraşe a 
avut o primire strălucită şi un mare public; în altele 
a fost primit cu nepăsare, sau chiar în bătae de 
3°c, şi încasările n'au putut acoperi cheltuelile Majo
rului Pond. La Denver a ţinut conferinţa în faţa unei 
foarte mojice săli şi el pomenea că cu o săptămână 
foainte un om fusese împuşcat în sala în care şi-a 



112 

ţinut conferinţa, pe când se întorsese cu spatele la 
mulţime pentruca să cerceteze o cromo-litografie. 
«Ceeace probează, zicea Oscar Wilde, că omul nu 
trefaue să se uite niciodată la cromo litografie». 

«Din Statele-Unite el a trecut în Canada, vizitând 
Quebec, Montreal, Ottawa, Kingston şi Toronto. Con
ferinţa lui în The Grand Opera House, din Toronto, 
a îost ascultată de 1100 persoane şi oriunde s'a dus 
mişcările şi conferinţele lui au deşteptat un mare in-

' teres". 
„încântător* era pe vremea acea cuvântul lui fa

vorit prin care îşi exprima aprobarea. Mai târziu luă 
cuvântul de „uimitor" pentru a descri ceva foarte 
bun. Sentimentul contrariu era exprimat prin cuvân
tul „plictisitor* pe care l'a păstrat până la mijlocul 
vieţei. 

Din Canada s'a dus în Nova Scoţie, ţinând con
ferinţe la Halifax la 8 Octombrie 1882 şi în ziua ur
mătoare. Subiectele acestor conferinţe erau „Artele 
Decorative" şi „Casa frumoasă". Următoarea dare 
de seamă a înfăţişării lui personale a fost făcută de 
către un scriitor în Morning Herald din Halifax, care 
îşi începe articolul printr'o menţionare a „captivan
tei şi politicoasei prietenii" cu care a fost primit de 
Oscar Wilde. 

„Apostolul nu purta crini nici floarea-saarelui. A-
vea o jachetă de catifea care părea a fi o bună ja
chetă. La gât o cravată obişnuită şi un guler de 
olandă cu numArul optsprezece aproximativ, pe un 
gât de şase ori mai îngust. Membrele lui erau în 
pantaloni, iar ghetele păreau a fi un produs al meş
teşugului din New-York, judecând după vârfurile lor 
ascuţite. Părul lui avea culoarea paiului, aproape ca 
a leului şi când nu era îngrijit îi atârna pe faţă. D. 
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Wilde era sociabil şi genial; el zicea că e plăcută 
Canada, dar răspunzând la întrebarea dacă femeile 
americane ori europencele sunt cele mai frumoase, 
el alunecă pe lângă răspuns cu dibăcie .- „N'aş putea 
să vă răspund, aştept până voi fi în mijlocul ocea
nului, departe de o tară sau de alta. Femeile dv, sunt 
drăguţe, mai ales la Sud, dar drăgălăşenia lor stă în 
culoare şi în frăgezime şi în înflorire, dar multe din
tre doamnele dv. nu vor mai fi drăguţe peste zece ani". 

„Mi se pare că aţi descoperit pe d-na Langtry ?. 
O înfăţişare de răpire.se zugrăvi pe faţa lui Oscar, 

Şi cu un gest, cel dintâi al înterviewului, zise : «Aş 
fi preferit să descopăr pe d-na Langtry decât Ame
rica. Frumuseţea ei este în trăsături generale perfect 
turnată. Ea va fi o frumuseţe la optzeci şi cinci de 
3ni. Da ; pentru asemenea femei a fost distrusă Troia, 
Şi putea fi distrusă pentru o asemenea femee». 

Cu acea împrejurare el şi-a exprimat părerea că 
Poe a fost cel mai mare poet american; iar despre 
Walt Whitman, el zicea câ «dacă nu e poet el a fost 
un om care a cântat pe o coardă puternică, poate 
flici proză nici poezie, dar ceva al lui propriu care 
este mare, original şi unic». 

Se pare după darea de seamă a reporterului dela 
"The Mowing Herald că Oscar Wilde, pe timpul tur-

neului în Canada îşi cănise părul, căci niciodată cu
loarea părului lui n'a fost descrisă ca a paiului. Era 
^ e un brun bogat, o foarte frumoasă culoare, şi era 
C u îrabelşugare abundent. 

Cât timp a ţinut turneul lui de conferinţe Oscar 
W'lde avea totdeauna cu el «o cutie de dresuri» (a 
^ake-up box). Cum juca un rol pe lume se pare câ 
s,rnţi"a nevoia de a se servi de toate avantagfile ac
arilor. Amintirea lipsei de gesturi e interesantă. Acest 
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fapt a izbit lumea care a văzut pe Oscar Wilde în 
afară de tribuna conferinţelor. Unii spuneau cu rea 
voinţă că ar fi o moliciune afectată: un foarte înalt 
om de Stat american povestea despre o vizită ce fă
cuse lui Oscar Wilde, uade îl găsise stând trântit pe 
o sofa fumând ţigări, şi zicea că a fost defavorabil 
impresionat văzând un tânăr în aşa stare de «trân
dăvie». Acest gentleman care era o persoană de foarte 
mare importanţă în Statele Unite se pare că se aş
tepta să-1 vadă pe Oscar Wilde «învârtindu-se» în 
jurul odăiei. N'a avut această împrejurare, şi nici 
altă lume care-1 mustra pe Oscar pentru trândăvie 
afectată, că ţinerea conferinţelor în faţa unui mare 
public noapte după noapte, la care se adăogau nu
meroase îndatoriri sociale, făcea necesar pentru tâ
nărul bărbat să se odihnească oricând i se prezenta 
ocazia. Bietul Oscar Wilde 1 Cele mai simple lucruri 
ce le făcea erau prefăcute în dojeni şi întoarse î« 
contra lui însuşi. Pentru fiecare f-pt al lui se năs
coceau fără milă motive urâte. El a fost învinuit câ 
«poza» chiar pe patul de moarte. Câtă cruzime nu 
fierbe în inima invidioasă a omului ! 

Câtva timp după vizita lui la Halifan, Oscar Wilde 
a vizitat pe Walt Whitman. întâlnirea aceasta n'a fost 
mai fericită de cât aceia cu Paul Verlaine. Oscar a 
fost întristat de sărăcia lui Walt Whitman, de îm
brăcămintea lui jerpelită, şi mai ales de necurăţenia 
şi neorânduiala singurei camere în care locuia poetu' 
american. Odaia lui era înţesată cu grămezi mari de 

ziare, căci Walt Whitman strângea tot ce se seri» 
asupra lui, şi aceste ziare erau risipite prin toată c*' 
mera, iar pe ele era un strat aşa de gros de praf lv 

cât era peste putinţă pentru un mosarir de a găsi u* 
loc curat ca să stea jos. 

i 
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Marea bunătate de inimă a lui Oscar Wiide s'a ma
nifestat adesea în timpul turneului lui. Pe când era 
Ja Philadelphia a făcut mari sforţări ca să găsească 
un editor pentru o ediţie americană a poemelor unui 
prieten al lui, un tânăr din Oxford, care de atunci 
a ajuns la înalte onoruri, şi ale cărui versuri erau 
de sigur de o foarte mare «valoare. Dar pe vremea 
aceia tânărul poet era necunoscut, iar editorii ame
ricani nu îndrăzneau să facă cheltuelile de tipărire. 
Jn cele din urmă o firmă consimţi să le publice cu 
condiţia ca Wilde să scrie o prefaţă la acele versuri. 
El primi numai decât, iar prefaţa ce scrise e una din
tre cele mai frumoase bucăţi în proză ce a scris de 
atunci încoace. Cartea a fost tipărită mizerabil; no
ţiunii editorilor asupra „decorării estetice" a unui 
voium erau foarte ciudate; iar tânărul poet englez 
&» amic s'a simţit rănit de Oscar Wilde. După ce primi 
Cî*1ea din America, scrise o scrisoare lui Oscar sfâr-
?'fld cu prietenia dintre ei, susţinând cu candoare că 
arnbiţiile lui politice ar fi nimicite prin continuarea 
!•'> şi mai ales îl dojenea că a îngăduit să i se pu
dice poeziile într'o formă care nu putea decât să-1 
Umple de ridicol pe autor. 

Comentariile lui Oscar Wilde asupra acestei scri-
5°r» erau caracteristice: «Ceeace spune el, zicea el, 
e întocmai ca bietul ciripit al unui pietruşel de pe 
I1,arginea drumului dealungul căruia nemăsurata mea 

mbiţie trece mai departe*. Bietul om nu ştia spre 
e 'el de glorie se ducea, per varios casus per tot 

J$crimiiia rerum. Aplauzele frenetice ale Operei din 
b

r e sda se abătură pe mormântul pustiu din cimitirul 
^«neux. 
, *-a sosirea lui în Chicago, unde a ţinut conferinţe 

*aîa unui numeros auditor, a primit o scrisoare la 
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hotel dela un tânăr sculptor care i-a povestit mi
zeria în care trăia un artist, care se simţia capabil de 
lucruri mari, suferea că era dispreţuit şi ignorat într'un 
oraş ca Chicago, şi—1 ruga să vină în mansarda lui 
care-i tinea joc de atelier şi sâ-i vadă opera şi să-i în
curajeze meritul, dacă'l avea. Îndată după ce primi 
această scrisoare se duse la adresa dată, şi după 
o îndrăzneaţă cercetare prin nişte murdare străzi 
din Chicago găsi locuinţa lui lohn Donoghue. A stat 
cu ci multă vreme, i-a lăudat opera, 1-a ajutat bă
neşte, i-a arătat marea mângâere a Artei pentru art& 
şi nu 1-a părăsit până nu l'a însărcinat să facă. o 
operă. In seara următoare lohn Donogue aflâudu-se 
printre auditori în sala plină de lume auzi deodată 
pe Oscar Wilde în cursul conferintii lui must rând Pe 

oamenii sus puşi şi pe doamnele din societatea ffi| 
naltă, cari ascultau cu atenţie încordată, de fapt"' 
că un tânăr sculptor de neîndoios geniu care trăi* 
în mijlocul lor era lăsat de ei în ignoranta şi nepăsare* 
ior pentru Artă să moară de foame şi de acea chi' 
nuire care ucide mai repede pe un artist, nepăsare* 
dispreţuitoare a publicului. El descrise vizita ce ° 
făcuse lui lohn Donogue; vorbi despre frumoase^ 
lucruri ce a văzut acolo, despre minunatele lucrurl 

ce acest tânăr ar putea face, despre cinstea ce a f 

aduce oraşului Chicago dacă lumea i-ar încurar 
munca. Urmarea a fost că a doua zi lohn Donoglltfe 

era discutat pretutindeni în Chicago, lumea dete"3 ' 
vală în atelierul lui, comenzile îl îmbulziră şi duP'. 
ufa foarte scurt timp unul dintre acei bogaţi patr"11 

ai artei aflători numai în America, ca şi cum MaC' 
cenas ar fi emigrat în Statele Unite după cădere* 
Imperiului Roman, veni la el cu o propunere de ft 

ajuta sâ-şi desăvârşească studiile în atelierele •*' 

A 
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Franţa şi Italia. Cariera artistică a lui Iohn Dono-
ghue era asigurata. El a venit în Europa, a studiat, 
« prosperat. Dar nu era un mare om, şi nici un mare 
•artist. In timpul duşmăniei contra lui Oscar Wilde 
el n'a găsit nici un cuvânt de mângâiere să-i trimită 
însă împrejurările morţii lui proprii se pare că au 
dovedit că în cele din urmă zile îşi reproşa ingra
titudinea. 

D. Walter Hamilton ne povesteşte o ciudată în
tâmplare privitoare la Oscar Wilde pe când acesta 
se găsea spre sfârşitul turneului lui in Noua Scoţie 

«După ce părăsi Halifax, Oscar Wilde se duse să-
tină conferinţe în diferite orăşele din Noua Scoţie, 
Printre altele în Moncton, unde experienţa lui n'a 
Prea fost plăcută, datorită unei neînţelegi avute cu 
** anume societate numită Young Men's Christian As
sociation. Iată ce s'a întâmplat : doi membri din co
mitet negociaseră ca s6-l angajeze. Comitetul Y. M. 
C. A. telegrafie agentului d-lui Wilde, oferind 75 lire 
s*er. pentru o conferinţă ce trebuia să se ţină vineri 
s*ara. D. Husted răspunse că convenea asupra ono
r u l u i însă pentru seara de marţi, şi cerea răspuns. 
Astea se petreceau pela ora 4 p. m. Pela ora 8 p.m. 
*dică patru ceasuri mal târziu, Y. M. C. A. răspunse 
c 3 le convenea seara de Marţi. D. Wilde răspunse: 
aşteptat până 7, apoi contractat cu altcineva. Re-
Sr«t». Un alt comitet contractase In acest"timp cu 
d- Wilde. Atunci Y. M. C. A. a obţinut o citaţie de 
ternare în judecată pe care a trimis-o d-lui Wilde. 
*« M. C. A. cerea 200 lire ster. despăgubiri; d. Hus-
t*d le-a oferit 20 lire şi cheltueli. N'a primit. In sfâr
şi» d. Estey şi d. Weldon se obligară să dea 509 
" r * pentru ca d. Wilde să-şi ţină conferinţa. Fapta 
*<*>«*$ Y. M. C. A. a fost fn general osândită în 
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colonie, şi de către cei prea pioşi, cari îşi ridicau 
•chii şi mâinile cu pioasă groază spre ace! care se 
încearcă să înalţe iubirea de artă şi de frumos în-
tr'un fel de cult religios, şi de către nelegiuiţii, cari 
văd că Y.M.CA. caută mai mult să-şi umpl.- punga 
din atracţia profetului, nerespectând învăţăturile lui, şi 
nereuşind, îşi hrănesc râsbunarea prin a lua cu sila». 

întâmplarea aceasta merită să fie pomenită, pentru 
că ea arată că situaţia financiară a lui Oscar Wilde 
spre sfârşitul turneului era astfel încât el nu refuza 
să primească suma de 15 lire pentru a se duce în-
tr'un orăşel ca Moncton şi să ţină conferinţe acolo, 
şi că nu avea nimic de zis contra faptului de a se 
prezenta sub auspiciile societăţii Young Men's Chris
tian Association. Ea mai arată,că în acel timp Ma
jor Pond îşi isprăvise angajamentul lui, căci numele 
agentuiui lui Wilde era de astădată Husted. 

Totuşi el nu sa reîntors la-New York fără o bună 
sumă de bani, şi felul lui de viaţă acolo mai înainte 
de a pleca în Europa era astfel în cât a atras a-
tenţia oamenilor cu reputaţie rea din New York. Oscar 
Wilde a căzut în mâinile „bunco steerers" *). A fost în
curcat la un joc de poker cu câţiva afabili gentle
meni cu cari făcuse cunoştinţă în mod întâmplător. 
Ei i se recomandaseră că au asistat la conferinţa lui 
dela Boston şi că au fost încântaţi. Rezultatul a fost 
ceeace era de aşteptat. Oscar Wilde a fost scuturat 
de toţi banii ce avea în buzunare, şi când s'a ridi' 
cat dela masa verde a fost nevoit să dea un cec 
pentru o mate sumă la o bancă din New York pen
tru ca să-şi plătească datoria făcută la ioc. 

Oricum, curând după ce părăsi casa unde fusese 
jumulit, îi trecu prin gând că a fost pur şi slmp'tf 

i) Măsluitori. 
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pungăşit, şi îndată s'a dus la bancă şi a oprit cekul. 
Oamenii aceia erau nişte cunoscuţi «bunco steerers» ? 

In Jimpul vizitei în America ironia lui n'a cruţat 
pe Americani, şi a dat drumul la câteva observaţii 
cari nu ajutau la popularitatea lui printre lumea în con
tra căreia ele erau îndreptate. Câteva din ele le-a 
întrebuinţat mai târziu în piesele lui. Era foarte mân
dru, poate, că definise pe Americani nişte mărfuri 
seci ca şi producţiile romancierilor americani. Ro
mancierii americani i-au păstrat pică. Intr'o împre
jurare următoare el găsi pe toată lumea din State ci
tind pe „Robert Elsmere", şi la o masă în Dublin, 
după reîntoarcerea lui din Statele Unite spunea cum 
Jn trenuri călătorii aveau câte un exemplar dintr'o 
ediţie eftenă în mâini din această scriere. „Cum se 
isprăvea de citit ultima pagină cartea era ruptă şi 
anincată pe fereastră, zicea el. Aşa în cât cu vremea 
câmpiile americane vor fi îmbrăcate cu Robert Els-
ftiere". 

O deziluzie a avut de întâmpinat Oscar Wilde în 
America: n'a putut găsi un director de teatru care 
să fie pregătit a-i juca piesa „Vera*. Ea a fost re
prezentată cu vre-un an mai târziu la New-York la 
0 seară de probă, dar rău montată, rău jucată, şi a 
f°st aşa de slab primită de public în cât a fost în
dată scoasă de pe afiş. Nu era o piesă bună în în
ţelesul teatral al cuvântului. Dar de sigur merita să 
S e fi vorbit de ea cu mai mult respect de cât în i-
r°nicul articolJ) din Punch, în care s'a publicat de-
ziluzia lui Oscar Wilde dela Adelphi. 

Cu toate că n'a izbutit să-şi plaseze piesa, şi cu 

') Acest articol e un abil joc de curinte foarte ironic, dar 
e intraductibil. N. Tr. 
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toate că turneul lui conferenţiar n'a fost atât de îm
belşugat pe cât era de aşteptat faţă de primirea tri
umfală ce i se făcuse în New-York şi Boston, acea
stă călătorie de un an în America a fost foarte fo
lositoare dezvoltării caracterului lui. 

Crescut în contactul zilnic al celor ni2i energici 
oameni, energia lui latentă s'a deşteptat deodată. El 
s'a reîntors în Europa înviorat şi îmboldit intr'un 
grad care-1 făcea aproape de nerecunoscut. America 
îi scosese toate absurdităţile din el, dacă putem în
trebuinţa o frază trivială. Legăturile ce avjsese cu 
oamenii, luptele sociale sau comerciale în care tri
umfase pe deplin îi dăduse o experienţă pe care anK 
întregi în Londra n'ar fi îngăduit-o. Ochii lui ma-
mult, fuseseră deschişi asupra exactei valori, ca un 
mijloc pentru un om care doreşte să atingă influ
enţa şi puterea, a afectărilor ce le avusese mai in-
nainte. El avusese ca să zicem astfel, o sănătoasă 
disciplină comercială în timpul celor douăsprezece 
toni petrecute în America. Concluzia Ia care ajunse 
în urmă era că ar fi fost în interesul lui să se lase 
de nevrednicele fasoane cari pană atunci îl schimono
seau. El şi-a asvârlit masca în apele Atlanticului şi 
nici odată nu şi-a luat alta. Şi aci masca se aplică 
atât la afectarea manierelor şi a vorbirii, cât şi 1* 
deghizarea reală ce adoptase. 

CAP. IX 

Oscar Wilde era omul schimbărilor. El singur vorbe» 
adesea despre aceaste capriţii schimbătoare ca de 

nişte epoci prin care trecuse. Când s'a dus la Pari* 
în 1883 el se descria pe sineş ca începând o no** 
perioadă de viaţă. Se lepăda de orce răspunde^ 
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pentru Oscar Wilde al „mişcării estetice". „Acela era 
Oscar Wilde din epoca doua, zicea el, acum am in
trat în epoca treia". 

Reîntorcându-se din America, după o scurtă şe
dere în Londra, el s'a dus îndată la Paris. Aci el 
părăsi cu totul costumul lui. Câtva timp a mai pur
tat părul lung, dar nu stete multe zile la Paris fără 
să vadă că afectarea de boem era o poză pe care 
literaţii de seamă din Franţa o părăsiseră de muif. 
Eroii lui Murger erau cu totul scoşi dela modă. O 
Transformare se impuse asupra lui însuşi, şi într'o zi 
se duse la bărbier, din ale cărui mâini ieşi cu înfăţi
şarea unui gentleman la modă. El spunea că pe când 
contempla bustul lui Nero în Luvru s'a hotărât sa 
poarte părul scurt, şi numea stilul în care-şi purtase 
părul până atunci „coafura neroniană-. Câtva timp 
după sosirea lui la Paris, d. Theodore Child, cores
pondentul ziarului The World, vorbeşte despre aceşti 
eveniment în ziarul său în termenii următori t «Prin
tre alţi iluştri vizitatori ai Parisului, pe lângă familia 
Gladstone, am avut şi avem încă pe Osc r Wilde. 
D. Wilde, este, fireşte, cu totul necunoscut France
zilor, şi probabil că n'are de gând să ia vre-o mă
sură de a se face cunoscut. Săptămâna trecută a fost 
întreţinut la o masă de către câţiva artişti şi ziarişti 
englezi şi americani, şi la desert el rosti o foarte di
bace cuvântare scurtă asupra experienţii făcute frt 
America. In general vorbind, d. Wilde ne a spus câ 
MI America avea de vorbit asupra 3rtei cu oameu 
cari îşi căpătaseră noţiunile lor de pictură din cro-
wolitografii, iar noţiunile lor de sculptură din figu
rile ce se aflau în faţa tutungeriilor. In Colorado, 
totuşi, şi în Rocky Mountains, d. Wilde a fost plă
cut surprins de predispoziţiile artistice ale bâstina-
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şilor, iar la Leadville mai ales, el a găsit câteva din 
propriile lui teorii asupra supravegherii artei de dea-
întregul primite. «Când am sosit la Leadville, zice d. 
Wilde, seara m'am dus la Casino. Acolo am găsit pe 
minieri şi un pianist care stătea la pian deasupra 
căruia sta scrisă următoarea notiţă : „Nu ucideţi pe 
pianist, el cântă cât poate mai bine". Am fost izbit de 
recunoaşterea faptului că arta rea merită pedeapsa 
cu moarte, şi am simţit că în acest depărtat oraş, 
unde estetica aplicare a revolverului era deja ad
misă în cazul muzicei, sarcina mea apostolică va fi 
mult uşurată, aşa precum a şi fost". 

Oscar Wilde cu multă dibăcie a ajuns la conclu
zia că de oarece era mult de lucru asupra ceeace 
fusese ridicul în pretenţiile lui Oscar Wilde din «a 
doua perioadă», ar fi cel mai cuminte lucru de a 
râde cu batjocuritorii săi, şi de sigur el îşi da aerul 
că gustă o mare plăcere relevând ciudatele înfăţi-
şeri a ceeace el numea „sarcina lui apostolică". El 
avea o mulţime de anecdote asupra turneului lui a-
merican, şi e păcat că nu şi-a îndeplinit niciodată 
planul ce-şi făcuse la părăsirea Amencii de a seri 
un volum asupra impresiilor lui americane. Ar fi fost 
plin de umor, şi prin firea autorului el ar fi fost mi
nunat. El era aspru numai contra afectării şi a pre
tenţiei. Simpli şi amabili Americani ar fi fost scutiţi 
de biciuirile satirei lui. 

Povestea cu pianistul din Leadville era una dintre 
favoritele lui. La 5 Mai în acelaş an el a luat masa 
împreună cu Edmond de Goncourt, care în memo
riile lui istoriseşte ceeace i-a spus Oscar Wilde : 

«Am luat masa cu Oscar Wilde. 
„Acest poet, care povesteşte cele mai puţin pro-

babilt istorii, ne-a făcut o minunată descriere a unui 
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oraş din Texas, cu populaţia lui de ocnaşi, obice
iurile lui revolvereşti, localurile lui de plăceri, unde 
se citeşte nota: «Sunteţi rugaţi a nu ucide pe pia
nist, că face şi el ce poate». El ne-a vorbit de sala 
Casinului, care, pentrucă e cea mai spaţioasă sală 
din oraş, serveşte şi pentru Curtea cu juri, şi aci ei 
spânzură pe criminali pe scenă după reprezentare. 
Ne spunea că a văzut un om acolo care a fost spân
zurat de o fringhie atârnată în faţa scenei, pe când 
spectatorii trăgeau cu revolverele în el de pe scau
nele lor. 

«In acele oraşe, — s'ar părea, — directorii de tea
tru caută adevăraţi criminali cari să joace roluri de 
criminal, şi când e să se reprezinte „Macbeth" şi se 
cere o persoană pentru rolul Lady Macbeth se fac 
oferte unei femei care a fost osândită pentru otră
vire, şi care şi-a ispăşit de curând pedeapsa. Şi se 
văd anunţuri astfel ticluite: «Rolul va fi jucat de d-na 
X, iar în parantez cuvintele (10 ani de puşcărie)». 

Trebue să observăm că d-1 de Goncourt n'a re
produs cu credinţă în memoriile sale lucrurile pe 
cari le-a auzit. El a îngăduit închipuirii lui să lu
creze pe când stătea in faţa scrierii Journal des Gon
court. Notele lui au puţină valoare istorică. El obiş
nuia să ^retuşeze" o anecdotă, mai adăoga ceva de 
la el. Era totdeauna preocupat de efectul ce va pro
duce pasagiul asupra cititorului. Acest mare artist ar 
îi fost un redactor ideal al unui ziar din New-York. 
J.n jurnalul său pe anul 1895 el aminteşte o convor
bire pe care o avusese cu un domn care îi po
vestise sosirea lui Oscar Wilde Ia miezul nopţii la 
casa mamei sale din Oakley Street, după liberarea 
pe cauţiune, într'un fel în care se pare că reaua vo
inţă i-a twiidus condeiul. Temeiul acestei pagini este 
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că toată lumea era beată în casa din Oakley Street 
şi pentru această declaraţie povestirea informato
rului său n'a făcut nici umbră de pomenire. 

Theodore Child greşea când spunea că Oscar Wilde 
n'avea probabil de gând să ia măsuri spre a se face 
cunoscut în Paris. El a luat întinse măsuri. De la 
Londra a luat mai multe exemplare din volumul său 
de .Poeme" şi curând după. ce s'a instalat în Hotel 
Voltaire pe Quai Voltaire, el trimise volumul său în
soţit de câte-o scrisoare la mai mulţi scriitori şi pic
tori de seamă din Paris. Pe vremea procesului lui, 
în multe saloane acest volum împreună cu scrisoarea 
care-1 însoţea, erau puse la vedere, ca o curiozitate 
de actualitate, şi lumea se convingea de extraordi
nara cunoaştere a limbei franceze caje se vedea FIT 
acele scrisori. „Avansurile" lui au f®st primite în mod 
favorabil, precum toate de felul acestora sunt bine 
primite în umanul şi luminatul Paris, — şi multe uşi 
i-au fost deschise. El a fost adesea in societăţile deo
sebite în cari Edmond de Goncouit era o podoabă; 
el a frecventat pe pictorii de seamă ai şcoalei impre
sioniste, şi era bine venit în casa Sarah Bernhardt, 
unde făcu cunoştinţă cu cea mai distinsă lume din 
Paris. In general era iubit şi admirat, şi ar fi produs 
o mai bună impresie în Parisul literar, dacă n'ar ft 
socotit necesar să „uimească" cu poveşti pe carii 
căută să le temeinicească, pe parizienii cari cu toată 
inclinaţia lor de gură cască nu le-ar fi primit drept 
adevărate. De pildă, într'o seară, la 21 Aprilie Oscar 
Wilde, vorbind cu Mr. de Ooncourt în faţa unui mare 
număr de oameni sus puşi, a fost auzit zicând că 
singurul Englez care până atunci a citit pe Balzac, 
era Swinburne. O asemenea afirmare ar fi apărut la 
faţa celor ce au auzit-o drept ceeace Francezii nu-
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mese o braşoavă, iar Oscar Wilde ar fi făcut impre
sia unui palavragiu. Şi nici o altă impresie mai rea 
nu se poate face îr. Parisul literar decât aceasta. Pa
rizienii au o oarecare veneraţie pentru lucrurile de 
literatură şi artă; ei doresc ca aceste lucruri să fie 
tratate cu respectul pe care alţii fi dau religiei; şi 
a fi paradoxal şi exagerat cu privire la ele, este a 
pierde dreptul la atenţia acelora a căror bună pă
rere merită să fie cultivată. Este de temut că Oscar 
Wilde n'a fost nici odată pe deplin înţeles la Parjs. 
Un om care nu se ia pe el însuşi în serios la Paris, 
ca scriitor sau ca artist, niciodată nu va îndupleca 
pe alţii să-1 ia în serios. Un mare număr de Pari
zieni ascultând strălucitul cuvânt al lui Wilde, şi ne-
pătrunzând umorul care ţâşnea din observaţiile lui îl 
taxează drept un şarlatan care se încearcă să-i în
şele. Abia după moartea lui şi după publicarea mi
nunatei traduceri a „Intenţiilor" de către Jean loseph-
Renaud, şi a scrierilor cari au apărut asupra lui ,Pe 
Profundi's1*, oamenii de litere din Paris au început 
să vadă că ei n'au înţeles de fel pe strălucitul tânăr 
care 8e sforţa să-i intereseze şi sâ-i distreze. In a-
celaş timp nu e greu de închipuit ce efect s'a pro
dus asupra unui auditor din Pari-; când Oscar Wilde 
ie-a spus, — un lucru pe care în vremea aceea îi 
plăcea să-1 repete,—că-şi trecea ore întregi la Luvru 
în cea mai adâncă admiraţie în faţa lui Venus din 
Melos. Alphonse Daudet care i'a cunoscut în acele 
timpuri la Paris, în casa lui ca şi la diferite serate, 
mai ales în casa renumitului pictor peisagist, de 
Nittis, concepu auzindu-1 vorbind astfel o neîncredere 
în el de care niciodată n'a fost în stare să se lepede. 
Daudet era foarte pătrunzător al trăsăturilor izbi
toare ale caracterului unui om, şi Oscar Wilde tre-
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bue să-şi fi ascuns cu cea mai mare dibăcie firea lui 
naturală, cea mai nenorocită dibăcie, căci el avea 
tocmai acest fel de a fi care ar fi plăcut lui Daudet, 
pe când bunătatea lui de inimă şi marea lui rafinare 
i-ar fi câştigat calda prietenie a impresionabilului om 
de la Sud. 

Daudet a fost deziluzionat de înfăţişarea, exteri
oară a lui Oscar Wilde, ceeace dovedeşte că el se 
sforţa mult ca să-şi ascundă superioritatea firii lui, 
întocmai după cum alţii cari au venit în contact cu 
Daudet printr'o identică sforţare de adâncă # ipocri
zie erau în sfare să-1 decepţioneze asupra valorilor. 

In casa lui Victor Hugo Oscar Wilde s'a bucurat 
într'o seară de un bun succes, cu toate că însuşi 
maestrul nu şi-a întrerupt siesta ca să-şi asculte mo-
safirul; dar era tocmai după vizita lui Swinburne fci 
casa lui Victor Hugo, iar obişnuiţii salonului lui Hug© 
erau foarte curioşi să audă pe Wilde vorbind des
pre poetul englez. Era acolo o doamnă, o prinţesa 
poloneză, eare tradusese câteva din poemele lui 
Swinburne în franţuzeşte, şi care era atât de încân
tată de elocventa apărare de către Wilde a poetului, 
contra căruia domnea oarecare pică în acel mediu, în 
cât ea deveni trompeta faimei tânărului Irlandez în 
multe case bune din Paris pe care le vizita. Cu toate 
că Oscar Wilde îşi părăsise masca lui estetică erau 
unele puncte cu privire la îmbrăcămintea Iui care uu 
plăceau Parizienilor. Pentru un singur lucru el obiş
nuia să poarte haină blănită. Din acestea el avea 
două-trei. Şi păreau foarte preţioase fiind făcute din 
stofă cenuşie cu brandemburguri negre. Pe vremea 
aceea bărbaţii nu purtau haine blânite. El mai a,vea 
obiceiul să-şi frizeze părul în fiecare zi. Era pr«a 
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multă găteală în înfăţişarea lui ca să placă oamenilor 
de lume din Paris. 

Fapt sigur era că, — cu toate că Parisul n'a re
marcat-o, — Oscar Wilde a dat un tribut însemnat 
literaturii franceze modelându-se pe sineşi după scrii
torul Balzac. Era pe atunci în epoca imitaţiei ace
stui mare. scriitor pentru care admiraţia lui creştea 
pe fiecare an. Când scria în Hotel Voltaire el îşi 
punea un halat alb cu un guler călugăresc, pentru 
că aşa se îmbrăca Balzac, — care scria mai mult 
noaptea, — când lucra. Pe urmă Balzac, care se o-
sândise la celibat şi abstinenţă, când s'a pus să facă 
curte, a adoptat toate graţiile unui filfison parizian 
contemporan. Purta cele mai elegante costume, se 
împodobea cu scule de preţ, şi când eşea în stradă 
avea un baston atât de minunat în cât inspirase pe 
Delphine Gay cu subiectul unui roman, „La Canne 
de Monsieur de Balzac". In toate aceste lucruri Oscar 
Wikie îl imita pe maestrul cu al cărui entuziasm şi 
dibăcie pentru arta literară el se silea să se îmbie. 
El se îmbrăca mai cu seamă după moda celor dela 
1848, purta scule de preţ, şi avea un baston care 
era replica bastonului lui Balzac. Era un baston de 
fildeş cu mânerul încrustat cu turcoaze. Costumul 
mi era semnul exterior al unei sforţări foarte lăuda
bile. Nu e nimic rău pentru un scriitor de a dori să 
imiteze pe Balzac. Dacă, însă, prin adoptarea ace
stor particularităţi un om poate spera să atingă în 
m vre-un grad oarecare puterile lui de producţie şi 
stil, ar fi de dorit ca să vedem întreaga Republică 
a Literelor cu părul încârlionţat, împodobită cu bi
juterii, îmbrăcată ca Ia '48, şi având bastoane de 
fildeş cu mânere încrustate cu turcoaze. Dar Pansai 
n u înţelegea intenţiile costumului Iui Oscar Wilde, 
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şi nu credea că un om care părea că vorbeşte atât 
de dezgheţat şi uşurel, are în el oarecari energii ar
tistice reale. Oscar uita că în Paris ca şi în Londra, 
în Londra ca şi în Berlin, oamenii sunt porniţi spre 
o interpretare omenească a fiecărui fapt al altuia. 
El a fost poreclit poseur pe când el nu făcea altceva 
decât să intre tot mai mult în spiritul omului ale 
cărui excelente calităţi dorea să le imiteze. Mulţi din
tre marii artişti ce a produs scena vreodată ir ar fi 
izbutit să rep ezin'e personagiile şi rolurile în care 
ei au triumfat mai mult, dacă nu li sar fi îngăduit 
să se îmbrace ca ei. Parisul trebue să îi înţeles a-
ceasta, dar prefera să nu creadă că asemenea încer
cări însufleţeau pe tânărul scriitor. Totuşi în timpul 
acela el era în adevăr inspirat de pilda lui Balzac, 
şi în nici o epocă din viaţa lui, afară poate de vre
mea când a scris „De Profundis", nu s'a dresat el 
mai mult în acea neîncetată muncă, cum zice Bal
zac, care este legea artei. In lunile acelea dela Hotel 
Voltaire el a scris acea mare piesă „The Duchess of 
Padua" (Ducesa de Padua), pe care unii dintre ad
miratorii lui o pun pe acelaş rang cu capo d'operile 
din epoca Elizabethans. 

Această piesă a fost scrisă la început pentru Mary 
Anderson, şi pe când Oscar era încă în Paris, manu
scrisul a fost trimis ei ca să-1 citească... Ea a refuzat 
piesa spre marea deziluzie ascunsă a autorului. Mary 
Anderson probabil a văzut ă* nu era o piesă de suc
ces ca piesă de teatru. Această părere s'a dovedit câ 
era dreaptă. „The Duchess" a fost încercată de două 
ori în două limbi diferite şi a căzut de ambele daţi-
Cea dintâi reprezentaţie a fost dată la New-York. £a 

a avut un mare succes pentru stima autorului, dar fl'a 

ajuns să fie privită ca piesă cu bune rezultate ma-

j 
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teriale. Abia anul trecut s'au făcut negocieri între 
o frumoasă actriţă tânăra americană care dorea să 
monteze piesa şi să joace toiul ducesei şi o doamnă 
care are drepturile americane asupra piesei. 

Negocierile au căzut din cauza altor motive decât 
acelea ale onorariului; iar când vom aminti că sin
gurul onorariu cerut asupra dreptului dea o repre
zenta era numai de 5 lire st. pe săptămână, se va 
înţelege cât ,de rău erau> privite puterile financiare 
ale piesii în lumea teatrală americană. Dar piesa pen
tru toate astea are mari admiratori. In adevăr, în 
urma îndemnului mamei sale, tânăra actriţă ameri
cană, despre care vorbim mai sus, dorea să monteze 
piesa ^Duchess of Padua". Intr'o scrisoare către unul 
dintre prietenii lui Oscar Wilde această doamnă scrie : 

„Sunt atâ{ia ani de când am văzut în New-York 
reprezentarea piesei lui „Ducesa de Padua", cu Lau
rence Barret şi Mina Gale în rolurile principale. Piesa 
mi-a făcut o impresie hotărâtă, şi adesea mă miram 
de ce nu s'a reluat". 

Această piesă n'a fost^publicată în Anglia, dar o 
minunată traducere germană de d-rul Max Mayerfeld 
din Berlin a apărut mai anul trecut. Această versiune 
a tost jucată în 1904 pe scena unuia dintre teatrele 
de seamă din Hamburg. N'a avut succes, şi după trei 
reprezentaţii a fos< lăsată la oparte. Nu se poate zice 
c * i s'a făcut dreptate, şi nici că a avut o frumoasă 
încercare. Traducerea este minunată. Doctor Meyer-
feid a dat versurile lui Oscar Wilde în versuri nem
ţeşti de o egală valoare, şi nici n'a sacrificat origi» 
ţiaJui nevoilor traducerii. Piesa germană este în ea 
tosăşi o frumoasă bucată de literatură. Reprezen
tarea ei, totuşi, a fost de plâns. Actorul care juca 
r°Iul Iui Guido, era bolnav de influentă, şi din a-
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ceasta cauză a făcut din actul din urmă un cara
ghioslâc. In acest act marea scenă este când Ducesa 
găsind pe Guido adormind în închisoarea lui, i se 
adresează cu cuvinte pasionate. Frumoasa tiradă a 
Ducesei era în teatrul dinHambnrg întreruptă mereu 
de hărăpelile, strănuturile şi tuşea eroului adormit. 
Ducesa a fost perfectă în vorbire. Dar culmea ne
norocului a fost atinsă în noaptea celei de a treia 
reprezentaţii când actorul care juca rolul Cardina
lului a înebunit de odată pe scenă şi a trebuit sâ 
fie dus cu forţa la un ospiciu de nebuni. Perceptorul 
oficial în falimentul lui Oscar Wilde a intervenit 
atunci, cerând de a da d-rului Meyerfeld drepiul de 
a-i reprezenta piesa în Germania ; şi în aceste îm
prejurări doctorul a socotit nimerit s'o scoată de pe 
afiş. i). 

Versiunea lui a fost cu entuziasm cercetată în The 
Daily Chronicle de către William Archer. El saluta 
pe Oscar Wilde în această piesă ca pe un poet dra
matic de foarte mare valoare. Aceasta era piesa pe 
care o scria Oscar Wilde^pe vremea când la Paris 
oamenii de litere se uitau la el cu bănuiala ca la un 
şarlatan literar. Ca artist şi ca inteligenţă nu erau 
decât trei oameni în Parisul literar de pe vremea 
aceia cari egalau pe acest şarlatan literar. Câteva din 
cele mai frumoase versuri ale lui au fost scrise tot 
în acest timp, cum e «The Sphynx», la care a lu
crat cu sârguinţa lui Flaubert, dar poate cu mai bune 
rezultate. Această bucată a fost publicată de mai 
multe ori. Ediţia originală a fost scoasă într'o fru-

i) «Ducesa de Padua" a fost reluată anul acesta la Berii*-
Ea a (ost ucisă de critici, şi reaua ei reprezentare s*a sfirŞ** 
cu o mare pagubă bănească din partea devotatului Meyerfeld-
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moaşă formă în Sept. 1894 de eâlre d-nii Elkin Mat
thews şi John Lane. E o capo-d'operă de poesie 
care nu e spontană. Inspiraţia ei purcede de la Poc 
trecând prin Baudelaire. Amândoi aceşti poeţi in a-
cele vremuri exercitau asupra lui Oscar Wilde o atât 
de puternică influenţă ca şi Balzac pe altă cale. In 
'.Harlot's House", (casa Prostituatei), o poemă pe 
care a scris-o în acelaş timp. Oscar Wilde era mai 
mult el însuşi. In privinţa publicării acestei poeme 
găsim in minunată bibliografie care e adăugată la 
traducerea monografiei lui Andre Gide asupra lui 
Oscar Wilde următoarea notă : „Publicarea originală 
-* poemei „The Harlot's House* n'are încă o dată 
cunoscută. Data aproximativă e cunoscută printr'o 
Parodie a poemei, numită „The Public House", care 
a apărut în The Spoiling Times de la 13 Iunie 1885. 
•*n 1904 o ediţie personală, pe hârtie în folio, cu cinci 
ilustraţii de Althea Gyles, a fost scoasă deMathurin 
Press, Londra. In 1905 o altă ediţie personală a fost 
tipărită la Londra, 8 pag. legată*. Era o scurtă poemă 
lirică. Poetul stă în stradă în faţa casei prostituatei 
§» se uită la ferestrele ale căror perdele erau lăsate 
j°s. E noapte, iar pe perdele apar umbrele dănţui
torilor. In aoeastă poemă Oscar Wilde a trecut peste 
obiecţia lui proprie în contra întrebuinţării cuvintelor 
l n ,ette" ̂ siluete, marionete) pentru cari avea o reală 
groază artistică. Cele din urmă rânduri ale poemei 
' n cari spune că zorile se strecurau pe strada tăcută 
CŞ o fată speriată sunt foarte frumoase. Poate că mu-
2 , c a întregei poeme, ca şi în «The Sphynx» nu e 
Puternică, dar, precum am spus, Oscar WHde era a-
*ur»ci îmbufbat de esenţa poemelor Fleurs du Mal al« 
lu» Baudelaire, 

^enţru acei cari l-au cunoscut de aproapi în zi-
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lele acelea la Paris, el părea unul dintre cei mai Var 
zestratişi mal buni oameni. El era pe vremea aceea 
la înâl(imea puterilor lui intelectuale. Turburarea '«* 
mintală nu dăduse ni'i cel mai mic semn. Limpc 
zimea şi curăţenia graiului lui păreau că arătau câţ 
de bine se educase pe el însuşi după pilda marel»' 
artist pe care'l luase drept maestru. Era cel mai plă
cut tovarăş ce se putea cunoaşte. Ceva mai muit ca 
un magnetism personal se emana din vesela Iui per
sonalitate. Unii se mirau ce calitate era într'fnsul 
care se părea că stimulează în alţii orice calitate de 

dorit. Astăzi, când oamenii de ştiinţă vorbesc de ra-
dio-activitate, ne putem mira că, în fiinţele omeneşte 
n'a existat un astfel de principiu aşa în cât oamenii 
eari posedă această calitate pot tot atât de .repede 
să influenţeze pe acei cari vin în atingere cu ei c a 

şi substanţele care sunt influenţate în apropierea r*' 
diului. Un bărbat distins a fost auzit întrebându-se 
dacă nu cumva există sexuri în inteligentă. «Mult1 

bărbaţi s'ar părea astfel că au o inteligenţă femeniflâ, 
cti foarte rari, geniile, o inteligenţă bărbătească. D'fl 

împreunarea ambelor, răsar mari gândiri, Ştiu, — a' 
dăoga el, — că creerul meu nu pare că trăeşle sau 
că devine feeund ca atunci când sunt (n tovarăşa 
lui Oscar Wilde. „Genialitatea Iui era o altă trâsâ' 
tură care '1 făcea să fie iubit de către acei cari f' 
făceau să fie Iubit de către acei cari îl.cunoşteau ^ 
viaţa privată, Plăcerea de viaţă era tot atât de eKu' 
berantă ca un pahar de vin generos. El părea un o f l l 

fericit. Fericirea Iui făcea pe alţii să simtă nebui*13 

disperării şi a pesimismului. Recunoştinţa Iui pefltfu 

creatorul lumii se arăta în marea plăcere ce o si*31" 
ţea în faţa celui mai mic lucru bun, şi plăcut in îume' 
In ceeace priveşte moralitatea lui citim în «Poveste*-



133 

^>iei prietenii nenorocite»: «Pilda curăţeniei lui în 
v'a.ţă într'un oraş ca Parisul, a absolutei Iui bune-
CtJviinţe în vorbire, în care niciodată nu s'a strecurat 
y*-o aluzie necurată, eleganţa şi puritatea cari îi 
,nzestrau, ar fi constrâns la cumpătare pe cei mai 
Perverşi şi mai destrăbălaţi oameni. Tovărăşia lui 
Oscar Wilde, în zilele în cari am trăit în inti
mitatea lui, ar fi făcut un gentleman, cel puţin pe din 
a*ară, dintr'un desmăţat şi necuviincios la vorbă». 

El trăia în mare lux, luând masa In fiecare seară, 
â̂»d avea bani, Ia cele mai renumite restaurante din 

„fris. Prefera restaurantul lui Bignon din Avenue de In uPera, dar une ori se ducea la Cafe de Paris, care 
e r a tot atât de scump, sau când se simţea atras de 
Cartier Latin, la Foyot sau la Lavenue. In acest din 
Uri»â lo;al se întâlnea cu Iohn Sargent pictorul, şi 
^ll Paul Boucget. In albumul acestui restaurant Iohn 

argent a schiţatîntr'o zi portretul lui îtnprennă cu al 
1,1 Bourget şi al altui prieten. Cu Bourget el a avut 
frecări legături, şi amândoui obişnuiau să se întâl-
e*scă Ia Cafe d'Orsay, care azi nu mai există. Cu 
°ate că Bourget n'a scris nimic despre Wilde era vădit 

p vremea aceea că se impresionase de geniul lui; sta
n i c a lui consideraţie şi lucrurile ce le spunea des-

e el constituiau o dovadă. 
Nu avea totdeauna bani. Sumele ce2,le adusese din 

ferica, nu aşa mari,se sfârşiseră; munca Iui nu-i 
,0diicea nimica, iar cheltuelile erau^mari. Veniturile 
**'> Pe vremea aceea, la Paris, proveneau dintr'o pro

s t a t e din Irlanda. Era o mică moşioară numită Red 
yand, care pe vremea aceea se transform ase în aur. 

a u timpuri când se găsea foarte strâmtorat de bani, 
^ n d restaurantele cele mari ^trebuiau ;părăsite. Io 

mPul acela el îşi lua masa lajhotel, şi 'n acest hotel 
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a fost nevoit el să întreţină fără splendoare pe poetuf 
RolHnat, pentru a cărei scriere «La Main de Tropp-
mann», avea o mare admiraţie. Macabrul îi preocupa 
foarte mult spiritul pe atunci, dar că el nu i-a stricat 
niciodată optimismul lui neşovăitor se stabileşte prin 
cariera lui de mai târziu. 

Refuzul din partea lui Mary Anderson a piesei lui 
„Duchess of Padua" a fost o mare desamăgire. Spe
rase ca din veniturile piesei să-şi ducă mai departe 
viaţa luxoasă a activităţii lui literare dela Paris. Dar 
cum nu era nimic de aşteptat din această parte şi 
cum din Irlanda nu se mai putea stoarce nimic, zi
lele dela Paris trebuiau să se sfârşească. El s'a re
întors în Anglia în vara anului 1883 din nevoia de 
a găsi mijlocul ca să-şi câştige viaţa. Un ziar în
semnat a publicat atunci un articol privitor la sta
rea, producţiile şi perspectiva lui, al cărui ton este 
mai bine lămurit prin titlul sub care a apărut «Exit*) 
Oscar». Edmund Yates a combătut acest articol în 
numărul următor din The World, şi a^spus că în ori 
ce caz ieşirea Iui Oscar a fost foarte strălucită în 
urma marilor succese artistice şi soeiale de cari s'a 
bucurat ia Paris. Fapt e, totuşi, că starea lui mate
rială din acele vremuri era foarte grea. Cu toate aste» 
el a înfruntat cu mare curaj şi cu o -întreagă dem
nitate, şi la urma urmei a învins-o triumfând. O firmă-
americană de agenţi pentru conferinţe, care avea o 
sucursală la Londra, s'a prezentat la el îndată dupâ 
întoarcerea, la Londra, şi cum el nu avea alt anga
jament, s'a înţeles cu ei. Aşa că, sub auspiciile lor, 
el a ţinut o conferinţă într'o după amiază la Prince'» 
Hall, Piccadilly, în faţa unui public potrivit. Pe vre-

i) eaqwttie teatrali: test Oscar (din sctna kuniJ). N. Tr-
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rc>ea aceea locuia două camere mici în catul de sus 
al unei case în Charles Street, Grosvenor Square. 
După înfăţişarea lui exterioară părea îmbelşugat, şi 
frebue să fi continuat de a stârni pisma celor ce-1 
invidiau. Fuma ţigarete Parascho şi a fost văzut a-
desea luând seara masa la restaurantul Cafe Royal 
cu Whistler. Dar mâncarea era cumpătată, iar vinul 
care o stropea era totdeauna un vinişor ales tocmai 
dela capătul eftin al listei. 

CAP. X. 
îndată după conferinţa dela Prince's Hall Oscar 

WUde a început să viziteze diferite oraşe din pro
vincie în deosebite părţi ale regatului spre a ţine con-
terinţa intitulată .Frumuseţea Căminului", conform 
contractului încheiat cu o firmă de agenţi de confe-
r'&ţe. Munca nu i-a fost neplăcută, iar ceea ce câştiga 
constituia pe vremea aceea singurul lui venit Era 
a*ât de sărac în toamna anului 1883 încât era nevoit 
S a recurgă la împrumutători pe amanet, şi chiar în
ainte de prima lui conferinţă din Londra, un prieten 
•'a însoţit până Ia secţia poliţienească din Marlbo-
r°ugh Street ca să confirme pierderea unei chitanţe 
<fe amanet. Acelaş prieten 'şi aduce aminte de o zi, 
cam pe aceiaş vreme, când Wilde era cu totul lipsit 
<*« bani, şi pentru data aceea, cel puţin, el a putut 
S a se culce în pat, impransus. In nici o altă împre
jurare n'ar fi primit să-şi asocieze numele cu Între
prinderea acelor conferinţe de provincie, atât de lă-
^urit era pentru el că succesele erau aşteptate nu 
d * la valoarea sau interesul lor, ci dela faima nu-
^ l u i său ca „estet". Marea majoritate a mulţimii 
care venea la conferinţele lui nu-şi plătea taxa de 
"Urare decât cn scopul să-1 vadă pe omul despre 
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care se spunea că are o mare pasiune pentru floa
rea soarelui şi pentru crini. Cei cari auziseră despre 
mişcarea estetică, cunoştea prea pu{in înţelesul aces
tor cuvinte. 

Pentru nişte imbecili de asemenea teapă era ne
voit el să vorbească. Conferinţele lui n'au avut de 
loc succes, şi nici n'au adus vreun câştig bănesc 
agen{ilor cari se angajaseră cu ele. Lumea era foarte 
desamăgită văzând înfăţişarea, îmbrăcămintea şl ma
nierele conferenţiarului, nu se deosibeau de loc de 
ale oricărui alt gentleman. Anunţurile acestor confe
rinţe, cari apărură pe zidurile câtorva oraşe de pro
vincie erau ticluite astfel ca sa a{âte nerăbdarea ce
lor mai curioşi. Se promitea un spectacol, subiectul 
conferinţei nuvera referitoi la el. In unele ziare din 
diferite părţi ale tării se puteau ceti anunţuri pe co
loane întregi de următoarea vulgaritate : 
He is coming III {Soseşte !!!) 
He is coming!!! 
He is coming / I! 

Who is coming!!! (Cine soseşte) 
Who is coming!!/ 
Who ts coming!!! 

Oscar Wilde!!/ (Oscar Wilde!/! 
Oscar Wilde!!! 
Oscar Wilde!! ! 

The great aesthete!!! (Marele estet!!!) 
The great aesthete !!! 
The great aesthete!!! 

in acest fel se făcea cunoscut publicului că un gen
tleman de o rară învăţătură şl erudiţie plănuia să 
fmă conferlnje cu un subiect asupra căruia, cel puţin 
prlntr'un studiu îngrijit al maeştrilor Iui, o întinsă 
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citire şi observaţie el era pe deplin calificat să vor
bească. Intr'o zi, în Charles Street, unul dintre a-
roicii lui luă un ziar de provincie care se afla pe 
masa lui. Oscar Wilde, ale cărui maniere erau tot
deauna blânde şi politicoase, s'a făcut roşu şi i l'a 
smuls cu violenţă din mâini. «Nu te uita!», strigă 
el, mototolind ziarul şi aruncându-1 în foc. Prietenul 
lui văzuse, totuşi, un anunţ asemănător ca ton cu 
acela de care vorbirăm mai sus. Nimeni n'a simţit 
mai dureros degradarea unor astfel de exhibiţii de 
cât puternicul autor al scrierii: „Sufletul Omului sub 
Socialism". Cu toate că avea nevoe mare de bani 
Pe vremea aceea, el a refuzat cu indignare să apară 
în .costumul estetic", deşi pentru un asemenea lucru 
i s'ar fi plătit o mare sumă. In vederea acestui refuz, 
agenţii, cari erau convinşi că persoana lui Oscar 
Wilde iar nu ceeace avea el de spus asupra caselor 
frumoase, atrăgea pe privitorii din provincie, au fost 
nfcvoiţi să tacă asupra faptului că nu va fi spectacol-

Aluziile Ia „marele estet" în anunţuri conţinea su
gerarea c l va fi de văzut ceva de râs, iar când pu
blicul a descoperit că în Ioc de a observa pe cei an
tici şi de a asculta pe vorbitor, ca pe un bufon, er 
aveau să-şi îndrepte urechea la o dizertaţie făcută de 
^n studios care le eerea să-şi urce minţile Ia o înăl
ţime tnaccesibilă, ei n'au întârziat să-şi arate desa-
mâgirea şi dezaprobarea. 

în diferite ocazii sala se golea în.timpul conferinţei. 
E interesant de a cita aci, — cu toată vulgaritatea 

Cilului lor, — două descrieri despre el făcute atunci 
m două ziare din provincie diferite, căci ele ne vor 
a râta mai întâi Ia ce se aştepta publicul să vadă, şi 
a ' doilea cum a fost impresionat de înfăţişarea lui. 
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Ele reprezintă părerile exprimate pretutindeni în ţară : 
Iată cea dintâi: 
„Am fast informaţi prin anunţuri că acest gentle

man, de la publicarea volumului său de poeme în 
1890, s'a devotat apariţiei în public. Aşa dar, fiindcă 
poe{ii nu se arată des în faţa publicului, eram fireşte 
nerăbdători să vedem cum e un poet-conferenţiar. Cu 
închipuiri fantastice în mintea noastră despre poeţii 
celebrii aşteptam cu nerăbdare apariţia d-lui Wilde pe 
scenă, când s'a ridicat cortina, şi înlăuntru intră nu un 
Tennyson, ci un Long-fellow l). In primul moment 
nu ne puteam şterge impresia din minte că subiectul 
conferinţei nu era „frumuseţea casei" ci «omul înfrumu
seţate Acel cheveux de /rise ,păr frizat"—dezvoltă cu 
căldură subiecte asupra frizurilor 2) ne arătau dintr'o 
dată cât de mult preţuia conferenţiarul puterea atrac
ţiei capilare, căci capul său părea împrejmuit cu o 
minunată aureolă de frizură cârlionţată artificială» 
care, dacă s'ar fi putut lua, ar fi adus o însemnată 
sumă într'o sală de mezat, luată drept o bonetă de 
fetnee. 

Lăsând gluma la o parte, nici un gentleman n'ar 
fi contrazis pe o doamnă care spunea că d. Wllde 
se putea bucura că posedă un cap păros care dintr'o 
dată îl face maestru în arta decorativă. Gulerul său 
era evident făcut după un plan original, care fără 
îndoială a fost depus la South Kensington, iar mo
delul patentat, fusese în alte vremuri în comerţ. Le
gătura lui de gât uu era nici înodată, nici neînodată, 
ci, întocmai ca gulerul unui popă, te făcea să te in-

i? joc de cuvinte : un vlfljgan tnah. Tr. 
î) Att j»c de cuvinte; cheveux de/r&e In lranţaae§le Iu test» 

şi frizzes (Trtaari de arcfeitectnri, sau stofe de lâna tunsă). Tr. 
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Irebi unde începe şi cum se sfârşeşte. Manşetele lui 
erau de asemenea estetice. 

Teoria d-lui WUde asupra aranjării armonioase a 
culorilor în arta decorativă e că fondul (în pictură, 
în zugrăveală) nostru trebue să consiste din culori neu
tre, peste care s'ar pune mici obiecte sau ornamente 
de o bogată culoare primară sau cu o strălucită în
făţişare. Omul înfrumuseţat era potrivit cu aceasta 
îmbrăcat în culori neutrale de negru şi alb, cu o bo
gată reliefare în forma unei batiste de mătase roşie 
scoasă afară din buzunarul stâng al hainei, şi cu un 
lanţ gros atârnat, care părea un lanţ pentru chei, 
cum nimeni n'a purtat până azi. In acele minunate 
membre ale corpului omenesc, mâinile, erau o pe
reche de mănuşi albe de mătase, cari deşi nu păreau 
de vre-un folos pentru cel care le purta, erau to
tuşi frumoase. înalt şi graţios, şi având o înfăţişare 
tânără, el îşi ţinu conferinţa cu o pronunţare lămu
rită şi aleasă, fără a şovăi vre-odată în căutarea 
vreunui cuvânt şi nici alergând după figuri de elo-
quenţă, ci desvoltându-şi subiectul cu o însemnată-
siguranţă şi stăpânire de sine, care-ţi dădeau im
presia că el trebue să fie o autoritate tot atât de 
mare ca şi Morris sau Ruskin, pe cari îi cita, fiind 
adept sau n* al lor... Incheerea conferinţa asupra e-
ducaţiei artei i-a atras multe aplauze repetate şi la 
urina urmei a fost destul de interesant ca să câştige 
atenţia neturburată timp de o oră şJ jumătate cât a 
ţinut conferinţa. 

Iată acum şi a d;ua descriere: 
«Oscar Wilde, estetul — neîntrecutul, — expu-

nâtorui principiului veşnicei amabilităţi, ne-a vizitat 
Şi este... ârnenesc. El nu e un înger la urma urmei 1 
Nici un zeu răsărit &ln trecutul întunecat. Hrana lut 
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a trebuit să fie alta de cât dulcele nectar, despre 
care le place poeţilor să scrie; în realitate el poate 
fi văzut, şi auzit, şi pipăit, căci, e un om I Această 
-descoperire poate fi o rău venită surprindere pentru 
mulţi. Unul care nu simpatizează de loc vârsta în-
naintată, cu atât de minunate avânturi pentru tre
cutul romantic, cu atât de enexprimabile aspiraţii pen
tru frumosul viitor,-când esenţiala urâţenie a zilelor 
noastre abia va putea fi amintită ca un vis urât, un 
asemenea om nu poate fi, nu trebuc să fie, unul de 
ai noştri. Aşa cred că mulţi l'au socotit. Mi se pare 
eă d-na Browning spunea cât de trişti ne simţim 
când găsim că idolii noştri scumpi sunt de pământ; 
dar pot mărturisi că n'am avut o asemenea revelaţie 
de sentiment când d. Oscar Wilde a apărut pe scenă 
şi am descoperit că n'avea aripi. D. Oscar Wilde este 
înalt, bine proporţionat, cu păr lung de poet, — şi 
pot oare s'o spun, — cu o blândă aparenţă epi
curiană. In înfăţişarea lui nu era nimic Byronian sau 
Bulwerian, sau Carlylian, sau Ruskian. îmbrăcămintea 
lui avea puţine ciudăţenii, fiind obişnuitul frac, un 
larg pieptar de cămaşă, cu o batistă stacojre pusă 
înlăuntrul hainei. înfăţişarea şi maniera lui vor fi fost 
artistice, dar nu erau de mare efect. Vocife lui este 
potrivit de plăcută, având uneori un accent care-i da 
•un ton aristocratic. Lupta lui, — cât de mică era, — 
a fost izbitoare EI a vorbit cu totul improvizat, chiar 
fără să se folosească de întrebuinţarea exclamărilor. 
A vorbit mai bine de o oră. N'a fost nici o şovăire, 
dar n'a fost nici înflăcărare. O singură dată s'a a-
propiat de pathos şi pe cât 'mi-aduc aminte o sin
gură citaţie din poeţi, afară de un extract căruia i-a 
dat forma unei scrisori— cred —dela John Keats. A 
venit să ne vorbească asupra unui subiect important. 
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Şi aci trebue sâ spun, că dacă conferinţa lui ar fî 
fost numită «Frumuseţea Căminului». în loc de „Fru
museţea Casei», mi-ar fi plăcut mai mult. 

Englezii—mai ales cari se duc să audă o con
ferinţă ca aceea a lui Oscar Wilde, nu prea se în
grijesc de «casele lor», dar se îngrijesc mult de 
căminurile lor. Un Englez nu zice niciodată că se 
duce «acasă», ci totdeauna că se duce la «cămin». 
O casă pentru Englez este o clădire goală. Aceeaş 
clădire plină de mobile, şi de atâtea lucruri drăgă
laşe, plus femeea şi copiii, devine un cămin". 

Impresia produsă asupra oamenilor subţiri, a fost. 
fireşte, deosebită. Multă lume în multe părţi ale ţării, 
care îşi aduce aminte de el cu douăzeci şi doui de 
ani în urmă vorbeşte cu părere de rău despre soarta 
lui. Asupra femeilor personalitatea lui se pare că a 
avut o mare influentă. „Pot să-mi aduc aminte de el„ 
scrie o doamnă fină şi cultă dintr'un oraş din Mid
land, ca şi cum l'aş fi văzut ieri. Mama. mea era 
încântată de înfăţişarea lui, ea vorbea adesea despre 
părul, despre mâinile şi despre legătura lut de gât, 
O! legătura lui, cât ne-a impresionat pe noi toţi. în 
ceeace mă priveşte, cu toate că nu eram decât o-
copilă, simţeam că el spunea lucruri pe care nimeni 
din cei de faţă nu Ie putea înţelege, şi mi 6e părea 
că el" însuşi îşi da uneori seama despre acest lucru. 
Simţeam că e păcat că 'i-a fost dat să vină acolo,. 
căci cred că de nevoe se urca pe scenă. Multe lu
cruri din cele spuse de el mi-au rămas în minte de 
atunci. Niciodată nu mă uitam la o mare perdea fără 
să mă gândesc la ceeace spusese el asupra păca
tului tapiţerilor şi ştiu că niciodată n'am băut o* 
ceaşcă de ceai într'un restaurant de gară fără să-mi 
aduc aminte cum descrisese el ceaşca din care fş* 
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băuse cafeaua la hotel în San-Francisco, unde eom-
para olăria chineză din cartierul chinezesc al acelu-
oraş, cu olăria casnică întrebuinţată de Europeni 
Era o mare părere de rău pentru mine că stăm în 
în acea sală de conferinţe privind Ia acea minunată 
tinereţe şi ascultând cuvintele hii frumoase şi adânci, 
pe când restul publicului căsca gura cu groază şi 
surprindere, sau arătând cât erau de plictisiţi. Sala 
nu era pe jumătate plină, şi în timpul conferinţii Itimea 
sta gata de plecare şi ieşea. Dar el părea nepăsător 
la toate astea, maniera Iui, dacă pot întrebuinţa ter
menul acesta aci, părea a ui-.ui om de afaceri. Părea 
•ca şi cum şi-ar fi zis : «Sunt aci ca să spun câteva 
lucruri, şi am să merg mai departe după ce le voi 
fi spus». El începea să vorbească îndată ce ieşea pe 
scenă, şi când spunea cel din urmă cuvânt ieşea ca 
jşi cum părea că 'i-e teamă să nu scape trenul şi câ 
vrea să se scape de noi toţi". 

Acei dintre auditori cari l'au ascultat şi cari'l 
criticau obişnuiau să spună că slăbiciunea lui ca con
ferenţiar consta din tendinţa de a exagera. Un oare
care Ioseph Prud'homrae din provincie observa foarte 
bine : «El pronunţa ca dicta, cu autoritatea unui ©-
racol, principii cari sunt de desbătut". 

Cea mai favorabilă critică, totuşi, a conferinţei lui 
Oscar Wilde asupra „Frumuseţii Casei", o critici 
•ce se poate găsi într'o identică frazeologie în ziarele 
contimporane din toată ţara, şi nu numai în provin
cie,—susţinea că: „Dl Oscar Wilde se pare că nu 
cunoaşte adânc înrădăcinatul prejudiţiu că esteticis-
mul dacă nu simbolizează slăbiciunea şi afemeiarea 
este, cel puţin, antiteza acelei trăinicii morale şi in
telectuale pe care, în vremurile noastre, su»tem o-
b>şnuiţi a o respecta. , 



143 

Din această robie, din aceste lanţuri, cari pentru 
un asemenea artist trebtie să fi fost supărătoare, 
Oscar Wilde a trebuit să fie liberat de către ama
bila şi frumoasa Constance Lloyd. Câtăva vreme mai 
înainte el începuse a o curta, în timpul turneului 
conferinţelor lui s'a dus la Dublin şi 'i-a cerut mâna. 
Constance Lloyd l'admira şi-1 iubea, ea i-a întins 
mâna. Avea un venit bun la contractarea căsătoriei 
lăsafde bunicul ei, care o făcuse moştenitoare. Că
sătoria se făcu la 29 Mai 1884. Edmund Yates dete 
o notiţă amicală în The World la 4 Iunie 1884: «Că
sătoria d-lui Oscar Wilde s'a celebrat cu mult mai 
simplă înfăţişare de cât se aştepta să vadă mulţimea 
înghesuită în biserică. 

Datorită bolii d-lui John Horatio Lloyd, bunicul 
miresei, ceremonia a, avut mai mult un caracter pri
vat, şi numai rudele apropiate au fost poftite la 
Lancaster Gate după serviciu. Atât se poate spune: 
că mireasa însoţită de cele şase domnişoare de o-
noare, era fermecătoare; că Oscar se purta cu dem
nitate liniştită; H că toţi intimii păreau foarte veseli. 
Un mic grup de prieteni i-a condus Ia Charing Cross>. 
Totuşi barocul şi bizarul n'au lipsit de la această 
căsătorie care pecetluia o unire ce trebuia să sfâr
şească în nenorocire. Se pare că Oscar Wilde a sim
ţit că era de datoria Iui ca «Profesor de Estetică", 
să dea poveţe asupra îmbrăcămintei miresei şi a dom
nişoarelor de onoare ca să impresioneze pe privitori 
că nu asistau Ia o căsătorie obişnuită. 

In ziua căsătoriei Oscar Wilde şi-a luat nevasta 
la Paris, şi cele dintâi luni de miere le-a petrecut 
acok>. Ei au locuit câteva camere la hotel Wagram, 
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în str. Rivoli. Oscar era un galant şi devotat bărbat, 
iar Constance părea răpită de plăcere. Dacă vreodată 
bărbatu-său o lăsa singură când ieşea cu vre-un 
prieten, câteva clipe după plecarea lui uu comisionar 
sosea la hotel aducând pentru tânăra soţie un mi
nunat buchet de flori împreună cu bilet scris într'un 
grai de o atât de pasionată adoraţie în cât îi fer
meca singurătatea şi o făcea fericită cu toate că iu
bitul ei era departe de ea. 

Zestrea d-nei Wilde înlesni tinerei perechi ca să 
închirieze o casă bună în Tite Street, Chelsea. Ea a 
fost decorată sub îngrijirea lui Whisller şi a, fost 
bine mobilată. In catul de sus al casei un cabinet 
de lucru a fost instalat pentru Oscar Wilde, a cărui 
mobilă a fost zugrăvită în roşu. Dar nu s'a servit 
niciodată de ea. Puţinul ce a scris acasă a fost seri5 

într'un mic biurou care era la dreapta intrării. Ve
nitul d-nei Wilde la acea epocă nu era mare, ea n'a 

intrat în posesiunea averei bunicului de cât mult ma* 
târziu, şi Oscar se simţi nevoit să caute o ocupaţi 
plătită. S'a întors la ziaristică, şi a primit câteva an
gajamente pentru a ţine conferinţe. A scris multe ar
ticole anonime la The World şi la The Pall Mall Ga
zette. Multe din scrierile lui din acel timp au f° s t 

copiate şi colportate prin casele de editură din Lon
dra de către speculanţii familiei lui. Nu se aduce* 
un serviciu reputaţiei lui. Opera aceasta era sărac*' 
era o muncă plătită, din fuga condeiului, a unui o"! 
care nu punea inimă în lucrările lui; şi «ceva «niU 

sărac", zice un editor londonez căruia i s'a oferit 
acest volum, n'am citit niciodată în viaţa mea>. 

Cu toate astea el scria în acelaş timp acele mi
nunate poveşti feerice: „The Happy Prince a»* 
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Other Tales" (Prinţul fericit şi alte poveşti, 1888) un 
volum pe care mulţi dintre admiratorii lui îl consi
deră cel mai bun şi cel mai caracteristic velum de 
proză. Nu există în limba engleză alte poveşti fee
rice care să li se poată asemăna. Scrierea lor e de 
maestru; poveştile isvorăsc dintr'o rară şi bogată i-
maginatle ; şi pe când poveştile istorisite interesează 
pe copil nu mai puţin ca pe omul de lume, zace în 
el o filozofie subtilă, o învinovăţire a societăţii, o a-
pă.rare a desmoşteniţilor, care fac din această carte 
Ca şi din „House of Pomegranates" (Casa cu rodii), 
1891, două adevărate rechizitorii, în contra siste
mului social, tot atât zdrobitoare, ca şi „The Soul 
of Man". Şi totuşi la citirea acestor poveşti lecţia ce 
voeşte autorul să dea nu se impune cititorului cu 
deasila. Deosebit de Lewis Carroll şi de Hans An
dersen, Oscar Wilde scrie o poveste pe care un copil 
o poate citi cu plăceie şi interes, şi fără acel ne
plăcut sentiment că i se vâră în suflet un fel de doc
torie morală cu ajutorul dulceţii literare. Dacă Oscar 
Wilde a avut cumva speranţa că din conferinţele lui 
să-i iasă vre-un venit, el a fost înşelat. In Ianuarie 
1885 el a ţinut la Gaiety, Dublin, sub administraţia 
d-lui Michael Gunn, două conferinţe după amiazi. 
Cea dintâi, ţinută după amiază, Luni, 5 Ianuarie, a 
fost asupra: «îmbrăcămintei» (Frumuseţea, Gustul, 
Urâţenia în îmbrăcăminte); şi a doua, Marţi, trata 
despre «Valoarea Artei în viaţa modernă». întreprin
derea aceasta n'a reuşit. Dublinul era nepăsător pen
tru fiul lui William Wilde, nepăsător pentru strălu
citul şcolar de la Trinity College care se distinsese 
atât de mult pe el şi ţara lui la Oxford, şi pentru 
Poetul şi conferenţiarul care fondase două lumi prin 
«uvântul lui. In The Freeman's Journal de la 6 la-

10 
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nuarie găsim următoarele observaţii asupra confe
rinţei lui «îmbrăcămintea». 

«Cu toate că conferinţa a fost anunţată cu câteva 
zile înainte, sala n'a fost plină. Abia vre-o 500 de 
persoane au fost faţă. Lumea, cu toate că puţină, era 
distinsă, pătrunzătoare şi apreciatoare asupra con
ferinţei şi stilului conferenţiarului. Fireşte, lumea în
cetase de a privi pe d. Wilde ca pe excentricul a-
postol al unei mode ciudate provocatoare de râs», 

Urmează apoi o înaltă apreciere asupra confe
rinţei, dar în acea după amiază a fost puţină lume. 
E cu putinţă ca preţurile prea mari să fi speriat 
lumea. Dl. Gunn cerea 21, 30 şi 42 de shillingi *) 
pentru o lojă, iar pentru celelalte locuri preţuri pro
porţionale. In zilele acelea se clădeau la Gaiety met-
tinenri, pantomime, şi se povesteşte că un domn în
tovărăşit de doi băeţi a intrat din greşeală în sala 
de conferinţe, s'a aşezat pe scaun şi a ascultat cu 
răbdare câtva timp eonferinţa lui Oscar Wilde. Dup* 
aceea s'a ridicat şi a exclamat: „Ce-i asta ? Când 
începe pantomima? 

In luna următoare au apărut în The Dublin Uni
versity Review, dintre toate publicaţiile singura î'1 

care trebuia arătată cea mai mare deferentă celui ce 
luase Medalia Berkeley, fiul lui Sir William Wilde> 
şi un neobosit colaborator al ei, două notiţe sar-
castice şi înţepătoare asupra conferinţei lui: 

«Mărturisim că mai 'nainte de a merge Ia Gaiety 
Theatre ne-am risipit iluzia ce ne făcusem că rea
pariţia d-lui Oscar Wilde în faţa publicului din Du ' 
blin ar fi deşteptat vre-un mare Interes general pr'n ' 
tre concetăţeni săi. Intr'adevâr, în dauna faptului că 

); 1 shilling, 1.25. 
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D-nul Wilde, întocmai ca elefantul Jumbo, cu a cărui 
faimă popularitatea lui a fost cpntenporană, a înce
tat de a atrage simpatia şi banii publicului, ne sim
ţim datori să ne exprimăm credinţa noastră în talen
tul act stui domn, şi părerea de rău că în timpul din 
urmă el n'a fost întrebuinţat mai cu.folos. Nepăsarea 
cu care conferenţiarul a fost primit nu se poate atri
bui calităţii conferinţelor, cari formează nu numai o 
desăvârşită expunere a filozofiei artei speciale D-lui 
Oscar Wilde, dar ele au fost instructive şi sugestive. 
Cu toate acestea, prea puţine conferinţe atât de nere
uşite, din punct de vedere comercial, ca acelea ţinute 
în acest oraş, vor îndrepta acest defect, şi vor con
tribui să redea pe D-nul Wilde favoarei publice. 
Deocamdată, el nu va regreta descreşterea încasă
rilor, căci precum spunea în a doua conferinţă: 
«Adevărata artă este zgârcită.> 

In acelaş număr al organului oficial al T. C. D. 
apare o scrisoare asupra tabloului lui Sir Noel 
Paton «Lux in Tenebris». (Lumină în întuneric): E 
destul de frumos, scrie cronicarul, dar nu realizează 
ideea unei lumini spirituale strălucind în întunericul 
moral al lumii ca şi un tablou al d-lui Oscar Wilde 
Predicând asupra îmbunătăţirii veştmintelor la Gaiety.» 

Acesta era salutul Dublinului pentru cel mai ta
lentat om căruia a dat naştere vreodată. Penlru rest, 
cu toate că în Irlanda se găseşte puţină din acea 
groază în contra pomenirii numelui lui Oscar Wilde 
care mai dăinueşte încă în Anglia, în oarecare dis-
fricte, unde ne-am aştepta poate puţin s'o găsim, 
ea persistă. In seara anului trecut un domn dorind 
S a cumpere o fotografie a lui Oscar Wilde ca copil 
5' să capete informaţii despre viaţa din tinereţe a 
%eranzei, trimise un anunţ, cuprinzând informaţiile 
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ce voia sâ aibă, la The Freeman's Journal, unde, ea 
în toate părţile în Irlanda, memoria lui Lady Wilde 
trebuia să fie respectată. Anunţul a fost eventual 
publicat, dar nu pentru multă vreme, în care timp 
proprietarul ziarului a fost înştiinţat de editor, — 
editorul de fapt ne având îndrăsneala să'şi asume 
o atât de gravă responsaailitate, — dacă un anunţ 
privitor la Lady Wilde şi la fiul ei puteau fi îngă
duite să apară în ziar. 

Atacul d-lui Whistler în contra lui Oscar Wilde,-—-
ale cărui amănunte pot fi găsite în «The Gentle Art 
of Making Enemies» (Artajminunată de a'ţi face duş
mani), a contribuit şi mai mult la scoborârea succe
sului lui Oocar Wilde ca conferenţiar. Whistler a 
înştiinţat lumea că conferinţa iui Oscar Wilde asupra 
Renaşterii engleze a fost înjghebată din fapte şi pă
reri pe care el Whistler, le-a procurat conferenţia
rului. Ar fi fost tot atât de lesne pentru acel ad
mirabil actor, Herman Vezin, de a publica şi de & 
declara că manierele lui Oscar pe scenă au fost 
rezultatul unor pilde de elocvenţă şi de gesticulaţie 
pe care i le a dat lui mai 'nainte de 'şi începe tuf' 
neul conferinţelor. Dar Herman Vezin nu e numai 
un mare artist, dar şi un prieten adevărat, leal. 

Acest isvor de venit fiind secătuit, în casa dift 
Tlte Street au fost zile lungi de sărăcie. O doati»1* 
care locuia aproape de Wilde spunea că pe vreme» 
ceea a fost adesea chemată de d-na Wilde ca s'° 
împrumute cu bani, chiar pentru sume mici trebui"' 
cioase cumpărărei unei perechi de ghete. In acela? 
timp cheltuelile căsniciei creşteau. In Iunie 1885 î1 

în Noembrie 1886 se mai. născură şi doi băeţi. Al" 
ticolele risipite pentru ziare, şi o colaborare seffl' 
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nată la reviste nu puteau aduce venitul trebuincios 
nevoilor femeei, şi la sfârşit Oscar Wilde s'a întors 
la aiaristică ca să poată trăi cu familia lui. 

CAP. XI. 

In acel timp al carierei lui a fost văzut, în mod 
periodic, hi Fleet Street despre care, mai târziu, vor
bea cu atâta asprime şi mânie. 

G firmă de editori din Ludgate Hill,—Messrs Cas-
sel & Co., au ajuns Ia convingerea că faima lui ca 
leader al modei şi ca arbitru al eleganţei putea fi 
folositoare unei publicaţii lunare, scoasă în tipo
grafia lor, care pe vremea aceea nu prea se bucura 
de favoarea publicului. Credinţa susţinută în La Belle 
Sausage Yard era că prin tipărirea cu litere mari a 
Hamelui lui Oscar Wilde, pe coperta revistei, The 
Woman's World, va atrage atenţia doamnelor din e-
lită, şi va spori şi asigura succesul comercial al re
vistei. Cu această credinţă editorii propuseră Iui 
Oscar Wilde direcţia revistei „ The Woman's World*: 
leafa oferită, în grelele împrejurări prin care trecea, 
nu era de refuzat, şi înţelegerea a fost stabilită. Dacă, 
mai în urmă, faptul acesta n'a fost satisfăcător, asta 
n'a fost din cauza lip ei de sârguinţă din partea nou
lui director, ci pentru că societatea londoneză de 
elită, nu era încă sub influenta Iui. Legăturile Iui cu 
The Woman's World au durat din Oct. 1887 până 
la Sept. 1889. 

Spectacolul amuzant a fost astfel produs în acest 
Period de către un studios, un critic, un artist lu
xând ca supraveghetor şi negustor al unor asemeni 
Produceri ale condeiului cari se discutau prin pră
vălii, cabinete de toaletă, cămară, etc. «Lipsesc Ser-
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vltorii», „Haine de fantezie pentru copii", „Maşini de 
scris pentru femei", sunt titlurile articolelor ce le 
scria autorul scrierii „The Soul of Man Under So
cialism" şi „De Profundis". Povestea expedientelor 
la cari nevoia constrânge adesea pe cei mai înze
straţi oameni de litere nu ne da un exemplu mai po
trivit decât această epocă din viaţa lui Oscar Wilde. 
Ea ne aminteşte una dintre experienţele lui Baude
laire, poetul, când un comitet de acţionari francezi 
din provincie l'au luat din Paris, de la scrierea vo
lumului său Fleurs du Mal şi traducerea lui Edgar 
Allan Poe, ca să redacteze un ziar local. Dacă Char
les Baudelaire, totuşi, n'a reuşit chiar dela început, 
pentrucă el dispreţuia această muncă, trebue să spu
nem despre redactorul-poet irlandez că el a făcut 
tot ce a putut. Un ucenic în ale ziaristicei, el des
făşura toate acele calităţi de sârguinţă. punctualitate 
şi zel care, cum ne încredinţează Hogarth, duc pe 
oameni la înalte onoruri şi mari averi în Londra. Era 
în ironia lucrurilor că o carieră astfel începută să•! 
ducă, dacă nu Ia Tyburn, cel puţin la Old Bailey şi 
la Bankruptcy Court. 

Cea dintâi întrebare a lui Baudelaire când a intrat 
în biuroul ziarului din provincie pe care avea să'l 
dirijeze a fost unde e sticla cu cognac. Wilde era, 
poate, chiar şi mai robit de obiceiul fumatului, de 
cât Baudelaire de alcool, totuşi el s'a supus cu plă
cere regulei stricte impusă de câtre Messrs Cassel! 
& Co., că fumatul nu e permis, sub nici un motiv, 
în nici o parte a clădirii. Se pare că i-a plăcut 
mult să 'şi treacă timpul în La Belle Sauvage Yard; 

căci împrejurăr le făcuseră ca să cunoască pe We* 
myss Reîd, directorul ziarului The Speaker, un om 
învăţat şi subţire, pentru care avea o mare adrni' 
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raţie. El era totdeauna îmbrăcat cu eleganţă şi grijer 

prezentând în înfăţişarea lui un puternic contrast faţă 
de tipurile care se văd adesea în acea parte a Londrei. 
Regularitatea lui era în acel timp observată. Fără 
îndoială făcea mari sforţări ca să se supună disci
plinei. In acelaş timp, de sigur, interesul şi demni
tatea poziţiei sale, apelau la firea lui histrionică (tea
trală). El se plimba ca director, printre proletarii 
presei. Avea satisfacţia de a arăta că persoana zia
ristului putea fi îmbrăcată de către croitorii din Bond 
Street, pălărierii şi mânuşarii din Piccadilly şi împo
dobită de către florarii din Burlington Arcade, în timp 
ce el era, poate, unul dintre cei mai săraci directori 
de ziar din Londra. 

Pentru prietenii lui el părea că se bucură de dem
nitatea ca şi de patronagiul ziarului său. Odată 
spunea, cu oarecare mândrie, de colaboratorii lui 
plătiţi: „Plătesc o guinea pagina, chiar când ea e 
ocupată de ilustraţii". Că el îngrijea mult de intere
sele slujbei lui se vedea din faptul că nici odată nu 
îigăduia că se amestece prietenia în îndatoririle ce 
te avea faţă de ziar. Adesea era rugat să primească 
ca colaboratori cu plată pe nişte boemleni cunoscuţi 
<te curând, dar când credea el că cutare nu e făcut 
Pentru a seri articole la ziarul său, 'i-o spunea pe 
feţă. Lady Wilde şi cu soţia lui au scris vre-o două 
articole în The Woman's World pe timpul cât a di-
r'jat el ziarul, dar aceste articole meritau să fie pu
ricate şi ar fi fost plătite de orice ziar din Londra. 

Se poate spune că până ce magistratul Bri)lat-Sa-
varin şi a scris cartea sa „Physiologie du Gout", şi 
a arătat că o carte de bucătărie poate fi făcută ca 
0 operă de artă literară, nici odată talentul literar 
" a fost pus în serviciul banalităţilor vieţii domestice 
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cum s'a văzut în paginile revistei The Woman's World 
sub direcţia lui Oscar Wilde. «Ce dracu căuta ea în 
acea ocnă?» Se putea întreba despre literatură. Re
vista era prea minunată ca să reuşească. Stilul ei 
ei era prea rafinat pentru lumea la care se adresa 
articolele ei, iar acei cari gustau cu plăcere stilul 
acela erau ţinuţi la distanţă de către însăşi subiec
tele tratate. 

Colaborarea personală a lui Oscar Wilde la această 
revistă, afară de câteva articole cu subiect special 
literar, consta dintr'o causerie lunară, publicată sub 
titlu de „Câteva note literare*. Multă grije şi dibă
cie au fost cheltuite de el în aceste articole. De obi
cei ele ocupau cinci pagini din The Woman's World 
şi erau cele mai interesante crittci literare ce au apă
rut atunci la Londra. Dar care cercetător de litera
tură contemporană ar fi urmărit aceste „note literare* 
între un articol asupra „Gimnaziului pentru fete" al 
d-nei L. Ormiston Chant şi un altul asupra „Caw 
puiui de muncă pentru femei", de Ouida. 

Criticile lui Oscar Wilde sunt totdeauna blânde şi 
pline de învăţăminte, cum tocmai ar trebui să fie cri
tica, dacă e să aibă vre-o valoare. Aceste pagin' 
erau pline de dictoane şi epigrame asupra literaturii. 
care n'ar trebui lăsate afară din colecţia viitoare a 
operei lui complete. 

In obţinerea serviciilor lumii distinse în calitate 
de colaboratoare la revista lui, fără să aibă mână li' 
beră la fixarea remuneraţiei, Wilde a avut un înserfl-
nat succes. In timpul celor şase luni dela început^1 

anului 1899 el a obţinut pentru The Woman's World 
articole dela Oscar Browning, E. Nesbit, Annie Tho
mas, Ella Hepworth Dixon, Amy Levy, Ouida, Cat' 
men Sylva, Blanche Roosevelt, Contesa de Ports-
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mouth, St. Heliers, Gleeson White, Miss Olive Schrei-
«er, Lady Sandhurst, Miss F. L. Shaw. Miss Marie 
Corelli, Arthur Symons şi d-na Crawford. Artioolui 
Măriei Corelli era asupra mamei lui Shakespeare, 
care astăzi s'ar plăti cu mult mai scump decât atunci. 

Trebue să spunem că Oscar Wilde era un director 
căruia nu era uşor să placi. El nu putea suferi mur
dăria în scris. Iar în ceea ce priveşte punctuaţia 
era grozav de scrupulos.. 

Intr'o zi la tară fu întrebat cum şi-a petrecut ziua, 
«1 răspunse: „Am făcut corectura poemelor mele. Di
mineaţa după multă trudă, am scos o virgulă dintr'» 
frază. 

— Dar după prânz ? 
— După prânz am pus-o la loc. 
In acest timp in afară de redactarea revistei, el a 

colaborat la ziare zilnice sau săptămânale, ca şi la 
reviste. A publicat sub anonimat in The Pall Mali 
Gazette, în ale cărei coloane s'a relevat ca un străr 
kcit autor de articole, care nu dispreţuia îuţepătura 
h adresa unora. A scris mult la The World sub di
recţia lui Yates. Numele Iui se găseşte sub multe ar
ticole cari au fost uitate de atunci. 

Un an sau doi după aceea a început sâ vorbească 
cu desgust de ziarişti. E cu putinţă ca în acest timp 
abia a putut să descopere că reputaţiile făcute de 
ziare n'au nici o bază în inimile poporului, că în-
terwievurile şi articolele, şi întreaga gamă a recla
mei de ziar, cu toate că fac pe cineva cunoscut, ele 
nu întăresc acea popularitate care e însoţită de fo
loasele reale ale faimei. E o experienţă pe care mulţi 
oameni publici au făcut-o;iar acei cari s'au aşteptat 
la mari rezultate de pe urma reclamei persistente a 
ziariştilor, adesea, când au fost dezamăgiţi în aştep-
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ţări, au arătat pizmă în contra acelora pe cari altă 
dată îi ocrotea. Din cea mai timpurie epocă a lui 
Oscar Wilde a fost unul dintre numele engleze cele 
mai larg cunoscute. El singur zicea odată că vre-o 
doui ani după ce a venit la Londra, numele lui um
bla din gură în gură în întreaga ţară, dar fireşte că 
atâta timp cât reputaţia lui era bazată numai pe acest 
fundament n'a avut nimic de cules de pe urma ei 
afară de vanitatea ce decurgea din ea. Şi e cu pu
tinţă, ceea ce s'a observat şi în alte cazuri, că o 
pizmă arţăgoasă eşind din dezamăgirea lui l'a aţâţat 
spre acel dispreţ de ziarişti pe care din nenorocire 
a continuat să-1 arate cu mult mai târziu după ce 
servicii reale pentru public au adus faimă adevărată 
şi răsplata ei pipăibilă. 

Pe timpul când era în legături cu presa periodică 
adesea vorbea cu laude despre caracteristica ziaris-
mului. După ce fratele său William Wilde s'a angajat 
la ziarul The Daily Telegraph el spunea : «E o mare 
fascinare în ziaristică. E atât de repede, atât de 
vioae. Willy se duce la balul unei ducese, o şterge 
înainte de miezul nopţii, lipseşte un ceas două, se 
reîntoarce şi pe când se duce acasă în zorii zilei, 
poate cumpăra ziarul în care se află descrierea com
plectă a seratei la care a luat p&rte». 

Dacă vreodată a fost adevărat că într'o vreme 
Oscar Wilde a fo;t însetat de faima ziarelor, e însă 
tot atât de adevărat că atunci când a scris „The 
Ideal Husband", (Soţul ideal) el s'a Întors cu ură 
contra ei. In 1895 i s'a scris de către Messrs M'Clurc 
de la ziarul M'Clure's Magazine, care era doritor să 
publice asupra lui un articol în formă de interview 
Trebue să spunem că acel ziar era deja pe atunci 
o mare putere în Statele Unite, şi că cei mai renu-
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nu'ţi scriitori şi celebrităţi în alte ramuri ale vieţii din 
toată lumea erau mulţumiţi să se bucure ei înşişi de 
o publicitate atât de folositoare şi de răspândită. 
Acest articol trebuia scris de către unul dintre cel 
mai vechi prieteni ai lui Wilde, al cărui nume era 
foarte cunoscut în America cu privire la asemenea 
articole. Oscar Wilde a răspuns cererii acesteia prin-
tr'o scrisoare pe care a scris'o din Tite Street ami
cului său, în care zice că nu-i place tonul scrisorii 
directorului, că vorbind despre dorinţa de a avea 
«Oscariane» era o obrăsnicie, şi că crede în orice 
caz că o persoană interviewată trebue plătită, şi că 
nu va primi o asemenea propunere mai înainte de 
a-i se trimite 20 de lire. Cum pe acea vreme o 
astfel de sumă nu era de vre-o însemnătate pentru 
el, şi că în orce alt mod el ar fi fost bucuros şa a-
jute pe prietenul său în opera lui, acea scrisoare ne 
dă o bună dovadă că înştiinţarea personală prin pu
blicitatea ziaristică îi devenise de nesuferit. El a ră
mas cu această părere până la sfârşitul vieţii. Câţi
va din prietenii iui, cari l'au asistat în al doilea pro
ces dela Old Bailey, îşi amintesc că felul cum i s'a 
afişat numele în anunţurile ziarelor din întreaga Lon
dra l-au făcut oarecare plăcere. «Astfel odată numele 
lui era afişat în întregul oraş. Atunci i-am zis: „La 
urma urinei numele d-tale stă în faţa tuturor". El 
râse şi zise: „Nimeni nu poate pretinde acum că n'a 
auzit de el 1° Insă aceasta trebue explicat prin acea 
naturală şi sensibilă suggerare care împinge pe orice 
biet muritor să găsească în orce dezastru personal 
mare o cât de mică mângâere. 

In cea mai mare nenorocire a lui, într'un timp când 
avea mare nevoe de bani, după ce se ruinase cu de
săvârşire, el refuza cele mai de seamă sprijine dela 
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proprietarii ziarelor, şi nu numai dela aceia cari do
reau să facă afaceri în numele lui. 

După liberarea din închisoare, pe când trăia în 
Berneval, i s'a spus lui Fernand Xau, proprietarul 
ziarului Le Jonrnal, unul dintre cele mai însemnate 
ziare din Paris, că Oscar Wilde ar putea seri arti
cole asupra diferitelor chestiuni de literatură şl artă, 
tn care autoritatea lui era necontestată. Xau conveni 
•sâ-i pue numele pe lista colaboratorilor, care cu
prindea multe nume de politiciani de frunte şi de li
teraţi însemnaţi. Onorariul ce-1 da era la fel cu acela 
dat celor dintâi scriitori. Nu era de loc aci insinu
area că colaborarea lui Oscar Wilde era dorită din 
pricina scandalului legat de numele său şi care ar 
fi atras spiritele bolnăvicioase şi ar fi produs o sen
zaţie profitabilă.,Era o cu-ată afacere din partea unui 
foarte isteţ negustor propusă unui scriitor cu o ca
pacitate eminentă şi recunoscută. Era o propunere 
pe care mulţi autori de mare reputaţie şi rang eu
ropene ar fi luat-o drept o măgulire. 

Totuşi, deşi pe vremea aceea Oscar Wilde se găsea 
în mare lipsă de bani, n'a primit oferta fără nici o 
clipă de şovăire. Acest refuz a fost exprimat cu po
liteţă ; a fost cu o mânie păgubitoare că el a res
pins înţelegerile cu traficanţii de senzaţie. Se poves
teşte că pe când, cu câtva timp înainte ca el să iasă 
din închisoarea Reading Gaol, Guvernorul 1'a .infor
mat că corespondenţii unui ziar american erau gala 
să-i plătească o foarte mare sumă spre a li se în
gădui să-1 intervieweze asupra vieţii lui din închi
soare, 'şi-a exprimat surprinderea că cineva se aven
turează să facă asemenea propuneri unui gentleman-

Câtva timp mai înainte de liberare el a vorbit unei 
persoane în închisoare asupra planurilor lui viitoare-
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El spunea că sărăcia îl aşteaptă dincolo de porţile 
închisorii. Prietenul lui îi zicea că „scriind unul sau 
două articole pentru revistele lunare, el ar putea că
păta îndată bani", «Ah ! zise Oscar Wilde, mi-aduc 
aminte când un redactor dela Nineteenth Century 
venea în casa mea şi-mi cerea un articol, iar acum 
cred că n'ar primi să-i dau unul chiar degeaba». 

Acest prieten relatând această convorbire adaugă v 
„M'am silit să-i uşurez pe cât era cu putinţă grija 
lui, şi .l'am asigurat că tot ce-i trebuia era condei, 
cerneală şi hârtie. „Dragul meu, zise el, —şi repeta 
aceste vorbe adesea,— nu cunoşti lumea aşa cum o 
cunosc eu. Unii pot citi ceeace aş seri despre de-
tracare, dar nu vreau asta, doresc să fiu citit pentru 
interesul Artei nu pentru faima mea". 

Singurele lui colaborări la ziare, după ce a părăsit 
închisoarea, au fost lungile scrisori sub titlul de Ca
zul lui Warder Martin asupra unor cruzimi din viaţa 
de închisoare şi scrisoarea "Nu citi aceasta dacă vrei 
să fii fericit azi«. Ele au apărut în The Daily Chro
nicle dela 28 Mai 1897, şi la 24 Martie 1898, res
pectiv., Despre aceste scrisori se poate spune numai 
că ele au fost scrise dintr'un spirit filantropic. Nu 
un interes personal a îndemnat pe autorul lor să ia 
condeiul în mână. Este un fapt, caretrebue amintit 
aci, că atunci când a scris cea dintâi scrisoare, el 
se îndoia foarte mult dacă directorul ziarului se va 
încumeta s'o publice. Mai trebue adăogat pentru do
vedirea faptului de mai sus că nu câştigul era mo
tivul lui, că cu toate că un prieten, directorul uneia 
dintre cele mai de seamă reviste din Londra, i-ar fi 
Plătit ori cât pentru această colaborare, el a preferit 
s'o dea lumii prin agenţia unui ziar zilnic, pentrucă 
Nai întâi de toate el considera că acele abuzuri şi 
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cruzimi nu vor mai dura o singură zi mai mult, şi 
al doilea, pentru că o publicitate mai întinsă a unui 
ziar de mare tiraj, ar fi deşteptat cu mult mai re
pede opinia publică. Suma ce i s'a plătit, dacă i s'a 
plătit ceva, nu se cunoaşte, dar de sigur ea n'a în
trecut sumele însemnate de bani pe cari le scotea 
din punga lui săracă, într'o vreme de mare strâm
torare, şi le da sărmanilor lui tovarăşi de mizerie, 
«ari se găseau cu el la Reading Gaol. 

CAP. XII 

1 Cu toate că în timpul celor dintâi ani de căsnicie 
nevoile lui Oscar Wilde erau foarte mari, nici într'o 
singură împrejurare din întreaga lui viaţă,—chiar în 
anii de cumplită mizerie după ieşirea din închisoare, 
—el n'a recurs la izvoare băneşti prin mijloace ne
demne de o mândrie curată,—de respect de sine, de 
delicateţă. El iubea banii pentru plăcerile ce le pro
cură ; dar nu i-a iubit atât încât să-şi murdărească 
mâinile lui tiufaşe. Cu privire la aceasta, mândria 
lui atingea semeţia. In chestii băneşti el era sufletul 
cinstei, altă trăsătură în caracterul lui care într'o ţară 
comercială şi printre Boemienii artei şi ai literilof 
i-ar fi câştigat o mică recunoştinţă. Dărnicia lui era 
fără margini. „Eu nu am simţul proprietăţii", zicea 
el adesea; dar nu adăoga că pentru proprietatea 
altora el avea un respect tot atât de sever pe cât 
de absolut nepăsător era pentru ceea ce-i aparţinea 
lui. „Prietenii totdeauna împart ce au", scria el unui 
om la Reading, care fusese bun cu el. El se ruga de 
dânsul ca să primească bani, căci acesta îşi pief 
duse slujba. Omul acesta, cu câtva timp înainte ca 
Oscar Wllde să părăsească închisoarea, îl rugase, 
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ştiind câ prizonierul era fără bani, şi foarte Ingrijat 
de starea lui, să primească cinci lire cu împrumut, 
bani pe care îi strânsese el. C. 3. 3. *) refuză oftrta 
cu o foarte plăcută glumă. El pretindea că unui om 
de extravaganta lui asemenea sumă i-ar fi nefolo
sitoare., Toate acestea erau spuse ca să refuze, fără 
să isbească sentimentele prietenului său, o sumă de 
bani care pentru un muncitor ar fi însemnat mult. La 
sfârşit el zice că, dacă lucrurile vor ajunge rău şi se 
•a deştepta într'o zi fără să aibă ce să mănânce, o 
să-i scrie ca să-i trimită cinci lire şi să cumpere cu 
ele un sandwich". Prietenul său zise : „Şi o ţigară". 
«Abia cred că ar ajunge şi pentru asta», zise Oscar, 
jjînsă dacă cumva trece am sâ cumpăr o marcă poş
tală şi să-ţi scriu să-mi trimiţi banii". Dărnicia Iu' 
era rău interpretată. Daruri pe cari le făcea el cu 
toată curăţenia inimei erau luate drept mită pentru 
scopuri fără nume. Faţă de mama lui dărnicia lui nu 
cunoştea margini. 

In timpul celor opt ani 1884-1891, deşi totalitatea 
operelor lui publicate nu era mare, şi judecată numai 
după cantitate autorul lor poate fi privit ca fără să 
fi făcut mare progres, desvoltarea acelor calităţi şi 
talente cari îl distingeau pe el era tot atât de uimi
toare pe cât era de plăcută. Acei ani au fost memo
rabili pentru cei cari veneau în contact cu el. Când 
vorbea cei cari îl auziau se mirau cum de nu-1 as
culta toată lumea. Niciodată n'a fost pe lume un vor
bitor mai atrăgător ca el. O doamnă mare îi spunea 
lui Henri de Regnier că atunci când vorbea Oscar 
Wilde i-se părea că o aureolă luminoasă îi împrej
muia nobilul lui cap. Această observaţie s'a repetat 

li Numărul celulei din închisoarea Iul Oscar Wilde. Tr. 
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şi s'a confirmat prin mărturia lui Jean Josef-Renaud. 
Henri de Regnier, acel gentilhomme de lettres îa 

republica literaturii, elegantul şi delicatul scriitor al 
celei mai delicate proze în limba franceză, poet di
stins, nuvelistul rafinat, dă în cartea lui de Figures 
et caracteres un tribut lui Oscar Wilde (căci nobleţă 
totdeauna obligă) pe care l'a făcut cunoscut într'ua 
timp când a scris laude la adresa lui, era un fapt 
ruşinos şi plin de bănuială. Vorbind despre impre
sia, pe care în zilele acelea o produsese Oscar Wilde 
la Paris, el zice : 

«Plăcea, amuza, uimea. Lumea se entuziasma pea-
tru el, devenea fanatică de câte ori era vorba des
pre el". Trebue notat că Henri de R6gnier vorbeşte 
aci despre cea mai înaltă societate dela Paris, mediul î» 
care el însuşi, om elegani de lume, se mişcă. El de
scrie prânzul la care d-na de mai sus 'şi-a exprimat 
părerea. «Prânzul, elegant şi prelungit, se da într'a 
luxoasa sală, strălucitoare de lumină. Violete parfu
mate erau aşezate pe faţa de masă. In cupe de cri
stal şampania spumega; fructele erau curăţate ca 
cuţite de aur. D. Wllde vorbea. Fuseseră poftiţi acolo 
câţiva oaspeţi ca să-1 cunoască şi să-1 asculte cu 
plăcere. Despre această convorbire şi despre altele 
am păstrat o vie şi neuitată amintire. D. Wilde vor
bea în franţuzeşte cu o elocinţă şi un tact care erau 
departe de a fi comune. 

Impresiile lui erau înfrumuseţate cu cuvinte can 
fuseseră cu multă dibăcie alese. Ca diplomat dela Ox
ford, d. Wilde putea să se servească tot atât de uşor 
de limba greacă sau latină. Ii plăcea antiquităţilegre
ceşti şi romane. Convorbirea lui era toată curat I-
aiaginativă. «Era un neasemuit povestitor de poveşti' 
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cunoştea mii de istorii care se înlănţuiau una de alta 
într'un şir nesfârşit". 

Henri de Regnier observă aci ceeace oricine citeşte 
cu atente poveştile fantastice ale lui Oscar Wilde, 
va observa : 

„Acesta (spunând poveşti) era felul lui de a spune 
orice lucru, de a-şi exprima părerea ajsupra oricărui 
subiect: era ascunderea figurată a gândirii Iui". 

«Nu se poate constrânge prea mult d. Wilde asu
pra însemnării alegoriilor sale. Te bucuri de graţia 
lor şi de întorsătura neaşteptată ce o da poveştilor 
sale, fără să cauţi de a ridica vălul fantasmagoriei 
înţelesului care făcea din convorbirea lui un fel de 
«O mie şi una de nopţi». 

«Ţigareta cu capătul aurit se stingea şi se aprin
dea singură iarăşi pe buzele povestitorului. Pe când 
i se mişca mâna cu un gest domol cărăbuşul de la 
inelul lui îşi arunca luminile verzi. Chipul îşi schimba 
expresia cu cea mai hazlie mimică, vocea se revărsa 
neîncetat, puţin cam trăgănată, totdeauna egală. 

D. Wilde era convingător şi uimitor. El era neîn
trecut în a da drept adevărate lucruri ce păreau ne-
Probabile. Cele mai îndoielnice lucruri când erau spuse 
de el luau pentru o clipă înfăţişarea adevărului in
discutabil. Din fabulă el făcea lucruri care se întâm
plaseră într'adevăr, din fapte ce se întâmplau acum 
el făcea fabule. Asculta la Scheherazade care răsărea 
din el însuşi, şi părea cel dintâi mirat de ciudatele 
Si fabuloasele lui născociri. Acest dar particular făcea 
din conversaţia d-lui Wilde ceva foarte deosebit de 
causeriile contemporane. Nu semăna, de pildă, cu 
adânca şi precisa dibăcie a d-lui Stephane Malarme, 
C a r e lămurea fapte şi lucruri într'un fel atât de de-
" cat şi exact. Nu era nimic din variata şi ancedo-

11 
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tica convorbire a d-lui Alp'ionse Daudet cu izbitoa
rele lui priviri asupra oamenilor şi asupra lucru
rilor. Şi nici nu semăna cu paradoxala frumuseţe a 
zicătorilor d-lui Paul Adam sau cu muşcătoarea as
prime a d-lui Henri Becque. D. Wilde obişnuia sâ-şi 
spună poveştile ca Villiers de 1'Isle-Adam... D. Wilde 
fermeca şi distra şi-ţi făcea impresia că era un om 
fericit cel puţin în viaţă». 

Aceasta este impresia lui Oscar Wilde dată de un 
om de litere care e şi un om de lume, membru al 
celei mai bune şi mai distinse societăţi din Paris. 
Putem da în contrast o altă descriere a lui Wilde 
la Paris, ca un causeur, făcută de un alt om de li
tere de înaltă distincţie, d. Jean Joseph-Renaud, a că
rui mărturie va fi de o valoare specială în Anglia. 
Jean Joseph-Renaud este unul dintre cei mai buni 
atleţi din Franţa. Nu $ nimic bolnăvicios, nici deca
dent, nici pesimist în el. El poate boxa în stil en
glezesc ca şi în cel francez, el este un sportsman 
în orice înţeles al cuvântului şi are distincţia de a fi 
cel mai bun duelist din Franţa. E bine cunoscut prin
tre trăgătorii-cu-sabia englezi, şi le-au dat ocazia 
să-şi amintească de el. Acei cari au fost faţă la re
prezentaţiile lui dela Crystal Palace acum vre-o doi 
ani vor fi în stare să confirme declaraţia că nu e 
nimic bolnăvicios, sterp în Jean Joseph-Renaud, şi că 
ceeace el spune asupra lui Wilde este sincer şi din 
inimă. Următoarea povestire adevărata a celei dintâi 
întâlniri cu Oscar Wilde, şi a efectului produs asu
pra societăţii din acea ca.ă din Paris au fost descrise 
de către un mare romancier englez, care e în acelaş 
timp cel mai sever critic literar al nostru, tot atât 
de stăpân în reprezentarea adevărată a omului de
scris. Ea ne arată pe Wilde dorind cu orice pre{ si 
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«uimească", şi nereuşind într'un prim fel, repede a-
doptă alt mod în care triumfă. Pasagiul este din pre
lata d-Iui Jean Joseph-Renaud la minunata traducere 
a «Intenţiilor». Renaud era abia un flăcău tânăr când 
a făcut cunoştinjă cu Oscar Wilde în casa unei rude 
din Paris a d-nei Wilde. 

Iată ce ne spune ; 
«Când, întârziat cu un ceas, pătrunse în salon, 

Wilde, mare şi corpolent gentleman cu fa{ă rasă, se 
deosibea de cutare book-maker de la Auteuil prin 
hainele lui croite cu mai bun gust, o voce dulce şi 
Muzicală şi limpedea lumină albastră a privirii, a-
Proape ca aceea a ochilor unui copil. In marea lui 
cravată de mătase verzue o ametistă îşi scânteia fo
curile ei dorminde ; mănuşile lui cenuşii, subţiri, a-
Proape străvezii, învăluiau ca turnate mâinile lui gin
gaşe; o orchidee sta înfiptă la butoniera redingotei. 
Pâră să asculte numele celor cari se recomandau, el 
se aşeză pe scaun şi cu un glas obosit, rugă pe d-na 
Moyd să spună servitorului să închidă obloanele din 
sala de mâncare şi să aprindă lumină. Nu putea în
dura lumina zilei. 

„La masă a trebuit să se facă o schimbare pen-
tr»ica florile răspândite pe masă fiind mauve, iar fi 
adus o nenorocire. Apoi, îndată după hors d'oeuvre, 
e* se încinse la vorbă. Ce supărător lucru! Vorbea 
•Pretenţios", punea întrebări şi n'aştepta răspunsul 
^u se adresa prea deadreptul la diferite persoane. 
"N'ati văzut niciodată fantome ? Nu! O, cu toate 
a*tea, dv. doamnă?... da, dv. doamnă!... ochii dv. 
P*r că au contemplat fantome..." Şi ne încredinţa 
Q* fntr'o noapte într'o cafenea fiecare masă a fost 
adultă, şi pe jos măturat nu de către chelneri ci 
^ «îngerii amurgului». Accentul lui englezesc amin-
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tea pe Sarah Bernhardt... După aceea începu sâ *« 
povestească încet, ca şi cum ar fi spus nişte se
crete, şoptind fraze misterioase, legende poetice şi 
nevinovate... tânărul pescar care în toate serile când 
se întorcea dela mare pretindea că a văzut sirene ; 
într'o zi se întâlneşte în adevăr cu una, dar nu mai 
spuse nimănui că a văzut-o.... sculptorul care cu 
bronzul unei statui a Durerii care trăeşte totdeauna, 
făureşte statuia Plăcerii care nu ţine decât o clipă-
Apoi se reîntorcea la lucrurile macabre şi lăuda mult 
sensaţiile pe cari Morgile diferitelor capitalele pro
cură vizitatorului. Cinismul mistificator al lui Bau
delaire şi al iui Villiers de l'isle Adam ne revenea 
cu Wilde, după o trecere prin Anglia, Deja, felul a~ 
cesta de a surprinde părea de modă veche ; în faţa 
acelui auditor format din burghezi inteligenţi el »u 

isbuti decât în înţelesul cel rău. 
Poetul băgă de seamă. Rămase tăcut pe timp"1 

restului mesei. Dar în salon, pe când luam cafeauar 
cum succesul în Anglia şi în Germania al unui va»' 
devii francez prinsese convorbirea, el riscă încet s* 
spună că minunatul nostru simţ al teatrului lămW" 
reşte multe din faptele noastre ; politica franceză eX' 
ternă, de pildă, este scenică; ea caută atitudini 
frumoasă, cuvintele decorative, gestul cu efect mal 

mult decât succesul̂  folositor. Şi cerceta rru,lt Istoria 
noastră de la Carol al X-lea până în zilele noastre 
dintr'un punct de vedere paradoxal. El desfăşura W-
convorbirea lui transformată o erudiţie şi un spin 

extraordinare. Oameni, fapte, tratate, râsboae, se P e ' 
rindară sub nişte înfăţişări nebănuite, plăcute şl e ' 
xacte. Le făcea să scânteeze în lumina graiului h" 
după cura un giuvaergiu aprinde focuri nouăînP*e ' 
ţrele lui... O întrebare ii făcu sâ ne descrie pe h>rd 
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Beaconsfield, aeest vântură-Iume de geniu, şi salonul 
inimoasei Lady Blessington, unde viitorul mare mi
nistru, pe atunci un evreu necunoscut care se chema 
Disraeli se lupta în eleganţă, fără a se da învins, 
cu contele d'Orsay. El zugrăvi, reînvia, glumi pe so
coteala acestor doi filfisoni, cu precizia documen
tară, cu vederile largi ale unui mare istoric, şi cu 
acea ridicare la preţ a ridiculilor, acel simţ al comi
cului superior şi acele înduioşeri neprevăzute, acea 
perfecţie de frază, aie unui dramaturg care ar fi in 
acelaş timp şi poet. Aluzii şi cuvinte spirituale, re
flecţii de o ironie încântătoare, înfloreau deodată în 
timpul povestirii iui admirabile. Ca să istorisească 
durerile dragostei lui Lady Blessington, ei se ridică 
încetul cu încetul la un lirism larg, ameţitor: vocea 
lui frumoasă cânta, se înduioşa, suna, ca o violă în 
tăcerea mişcătoare. Atinse, acest Englez grotesc mai 
adineauri, atinse cu simplicitate, mai mult, întrecu 
puterea expresivă a celor mai frumoase ode ale o-
menirii. Mai mulţi dintre noi plânseră. Niciodată nu 
şi-a închipuit cineva că graiul omenesc să poată a-
tinge o astfel de splendoare. Şi aceasta intr'un salon, 
fârâ să pară că părăseşte tonul convorbirii. Am în
ţeles atunci de ce o mare doamnă zicea despre el: 
-Când vorbeşte, văd în jurul capului Iui un nimb 
luminos". 

Mulţi parizieni cari l'au auzit în acele zile au găsit 
Potrivită comparaţia pe care un prieten englez al lui 
H-riind în Gaulois a făcut-o între spusele lui şi bo
găţia spiritului lui, şi juvaerurile Iui Buckingham la 
curtea Franţei : ,Cuvintele lui, zice el, se răspân
deau în jurul lui cum se răspândeau în jurul lui Buc
kingham, la curtea Franţei, bijuteriile înadins râu a-
târnate-de haina strălucitoare". 
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Lui Oscar Wilde, vorbitorul, posteritatea va da
tori mult. 

Vocea lui era inimitabilă, cu toate că în ea însăşi 
era o imitaţie. El furase din vocea de aur a Sarei 
Bernhardt, dar furtişagul acesta era pus la un astfel 
de serviciu în cât crima deveni un act de virtute so
cială. Cele ma| minunate lucruri spuse cu vocea de 
aur a celei mai minunate femei : asta era convorbirea 
lui Oscar Wilde. Puţini oameni au avut norocul să-1 
audă vorbind. Sunt destui homunculi cari triumf eazâ 
în saloanele celor două emisfere, şi cari reproduc 
slab felul Iul de a vorbi. Diu belşugul talentului lui 
mulţi au apărut bogaţi. D.in zdrenţele mantiei lui im
periale, pe care dezastrul a târât-o în noroi, mulţi 
scriitori, mulţi oratori, şi-au croit pentru ei înşişi 
haine strălucitoare în care îşi împănau fala lor şi se 
bucurau de îngustele lor triumfuri. Se văd conttnuo 
în literatura modernă cărţi care ne dovedesc că tot 
bagajul autorului stă în faptul eă «îşi aduce aminte 
că a auzit pe Oscar Wilde vorbind». Una dintre căr
ţile care au avut cel mai mare succes apărute î° 
Franţa în cei cincisprezece ani din urmă, o opera 
privită ca o capo-d'opera de artă, şi care din punct 
de vedere comercial are un mare succes, este tocmai 
Wilde vorbind. «El îşi petrecu viaţa vorbind cu si-
neşi» şi ironia zeilor îl condamnă la tăcerea mor
mântului în cei doi ani cei mai îmbelşugaţi ai vieţi*-
lui, când geniul lui atinsese apogeul 1 

In minunata lui convorbire găsea o ieşire pentn* 
energia clocotitoare a creerului lui, pentru marea »c' 
tivitate. Căci trebue mereu să amintim că Oscar Wl'dc 

era un om de acţiune, osândit de ordinea sociala * 
lucrurilor la inactivitate. Jean Joseph-Renaud, elîfl' 
suşi un ora de acţiune, probabil pentrucă a recfi' 
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noscut această energie în Oscar Wilde, i-a expus 
cauza şi i-a luat apărarea cu ardoare şi zel. Pentru 
omul de acţiune o absolută inactivitate este fiziceşte 
peste putinţă, şi cum el trebue să facă ceva, va fi 
nevoit să prefacă lucruri vechi decât să nu facă nimic. 
Multe dintre aparentele bufonerii care în tinereţea 
lui erau imputate lui Oscar Wilde, erau mai mult 
rezultatul unei exuberanţe ironice. El a căutat, de 
sigur, eşiri mai sănătoase, şi nenorocirea lui a fost 
că împrejurările i s'au pus totdeauna în cale ? E lu
cru ştiut că într'o vreme nu mult timp după căsă
toria lui a luat în serioasă consideraţie chestia in
trării lui tn Parlament. E cumplit de regretabil că 
sărăcia lui a împiedicat realizarea acestui proect. în
tr'o carieră politică nu era înălţime la care el să nu 
fi putut aspira. Avea toate darurile cari ar fi făcut din 
el în diplomaţie o podoabă şi o comoară pentru Stat. 
Ar fi umplut Camera Comunelor de farmec. Era un 
orator înnăscut. El atribuia aceasta naţionalităţii lui. 
Vorbind despre Irlandezi, zicea odată, referindu se 
la el însuşi, care era una dintre trăsăturile patetice 
ale caracterului lui: „Noi suntem prea poetici ca să 
fim poeţi. Suntem o naţiune cu defecte strălucite, 
dar suntem cei mai mari oratori dela Greci încoace". 
El avea cea mai mare putere a marilor oratori. El 
putea mişca pe auditor prin cea mai. curată frumu
seţe a accentelor lui. Am auzit mărturia luiRenaud. 
Iată o altă pildă: când ţinea conferinţe la Dublin au
ditorul nu era de loc simpatic. Observaţia lui de la 
început, «Să nu ţineţi în casele dv. nimic care să nu 
fi fost o bucurie pentru cel ce I-a făcut», a fost pri
mită cu un râs ironic. îndată după aceea începu să 
laude Irlanda şi încetul cu încetul dobândi simpatia 
care atinse punctul culminant al entuziasmului când 
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spuse cu accente cari umplură mulţi ochi de lacrimi: 
„Când inima unei naţinni e sfâşiată, ea e sfâşiată în 
muzică". Prin felul lui de a vorbi către femei şi copii 
le câştiga acestora admiraţia lor fără margini. O scenă 
fermecătoare e povestită de către un poet irlandez 
care lua masa cu Oscar Wilde în Oakley Street. Prin
tre comeseni era o fată drăguţă, care avea vre-o 
şaptesprezece ani, care venise în oraş în cel dintâi 
«sezon» al ei. Când intră Oscar Wilde fata exclamă "• 

— O, d-le Wilde, unde v'aţi lăsat frizura ? 
— A, niciodată, zise el, n'o port după ce a trecut 

sezonul. 
— Dar, d-le Wilde, frizura dv. era naturală 1 
— O, nu 1 O ţin acasă într'o cutie. Am s'o pun şi 

s'o port pentru d-ta când vei veni data viitoare. 
Lucrul acesta era spus atâta de drăguţ, cu atâta 

blândeţe, în cât fata, aducându-şi aminte de aceasta, 
şi cunoscând cum ar fi vorbit alţii, se gândea ctt 
multă iubire la bietul om. 

La o masă data de către d. Frank Harris în onoa
rea Prinţesei de Monaco, unul dintre cei mai dis
tinşi romancieri ai noştri, care fugise de Oscar Wilde 
timp de zece ani, i-a fostprezintat din nou. «In noaptea 
aceea, spunea el, convorbirea lui Oscar Wilde era de 
cea mai extraordinară strălucire. El ne subjugase. 
Din partea mea l'am găsit foarte plăcut, şi mă gân
deam cu părere Tde rău la întreaga1 plăcere ce an» 
pierdut în timpul celor zece ani în care ne-am evitat 
unul pe altul». A rious zi dimineaţa, Prinţesa trimise 
portretul său lui Oscar Wilde, iar pe el scrisese cu
vintele: „Au vrai Art, â Oscar Wilde" (Adevăratei 
Arte, lui Oscar Wilde). 

In închisoare se pare că el îşi păstrase dibăcia lui 
în replică. Se spune despre unele lucruri vorbite a-
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colo pe şoptite sub paza celor ce prin lege sunt 
-muţi, şi cari scânteiau de spirit. Când libertatea i-a 
deslegat limba, prietenii săi găsiră că el n'a fost nici 
odată mai strălucit. Ernest La Jeunesse, îr.tr'un ar
ticol care atinge acel punct înalt de frumuseţe lite
rară în cât poate fi spus despre el că e un tribut 
către marele om asupra căruia a fost scris, ne dă 
o izbitoare zugrăvire despre acea eloquenţă murindă. 

«El e persecutat de ideia morţii, care '1 va ucide 
la sfârşit. De aceea povesteşte toate istoriile lui fără 
întrerupere: este cea mai amară, totuşi orbitoare, 
bucată finală a priveliştii focurilor de artificiu su
praomeneşti. Acei, cari, la sfârşitul vieţii lui, Paa 
auzit desfăşurând ghemul de fire de aur şi giuvaere, 
marile fineţe, invenţii psichice şi fantastice cu cari 
îşi propunea să coasă şi să împodobească tapiţeria 
pieselor şi a poemelor ce avea de gând sn scrie, 
acei cari l'au văzut pe ti mândru şi nepăsător, în
fruntând stingerea şi spulberând în râs frazele lui, 
îşi va aminti priveliştea acea tragică şi sublimă, pri
veliştea unui om osândit, dar nepăsător, care totuşi 
refuza să piară». 

O altă zugrăvire a lui Oscar Wilde ca vorbitor în 
acel timp din viaţa lui când vocea avea să fie atât 
de curând stinsă, este făcută de către unul care Pa 
cunoscut ani de zile, şi care Pa văzut în alte ultime 
zile. Nu era un prieten. 

„Fireşte, el avea momente rele. clipe de scoborâre 
§i simţul pierderii şi al înfrângerii desăvârşite, dar 
ele nu erau de lungă durată. Era parte din poza lui 
de a trăi în belşug, puţin în amănunte din tragicele 
lui împrejurări. El chiauia sentimentele multora din
tre aceia cu cari se ciocnea, cuvinte de durere 
curgeau de pe buzele lui, zugrăvea o icoană a lui 
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însuşi, desfiinţat, părăsit, chiar muritor de foame-
L'am auzit vorbind astfel după o foarte gustoasă 
masă Ia Paillard. El era prins de durerea propriilor 
lui vorbe, frumoasa lui voce tremura de emoţie, ochii 
lui înotau în lacrimi; şi atunci, deodată, ca o de
panatoare, ne mai pomenit de strălucită, ciudată sim
ţire, ca o aripă de rândunică atingea apele elocinţei, 
glasul i se schimba şi se mlădia în râs, luând cu el 
pe auditorii uşuraţi, încântaţi, şi insuflându-le o ve
selie nestăpânită. El nu şi-a pierdut niciodată mi
nunatul lui dar de a vorbi; după ce a eşit din în
chisoare, el vorbea mai bine ca înainte. Oricine l'a 
cunoscut bine înainte şi după închisoare e de aceiaş 
părere1). 

Avea un fel plăcut de a vorbi celor săraci, celor 
inferiori cum îi numeşte societatea care deosibeşte 
pe gentleman. 

In mijlocul acestei clase el se bucura de o mare 
popularitate. Ea îşi aduce încă aminte de el. Intr'a 
scrisoare recentă un gentleman scrie : «Printr'o ciu
dată întâmplare bucătăreasa mea fusese în serviciul 
lui. Ea nu vorbea de cât bine despre el şi despre 
„chipul lui blând*. Se pot aduce sute de asemeni 
mărturii. In Reading Gaol el era cel mai popular din
tre deţinuţi, nu numai cu aceştia dar şi cu paznicii. 
La Berneval d. „Sebastian Melmoth* era răsfăţatul 
satului. Ţăranii îl adorau, iar copiii satului îl iubeau. 

Avea mai presus de toate acea calitate de a se face 
iubit de către cei umili, fără a sacrifica ceva din 
demnitatea lui. Era într'un cuvânt un om de inimă, 
nimic mai mult. 

Se poate ca un patolog să fi văzut în extraordi-

i) Dintr'un articol semnat «A» in The St. James's Gazette. 
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nara strălucire a graiului Iui Oscar Wilde, în curge
rea lui neîncetată şi în aparentele nesfârşite izvoare 
de spirit şi cunoştinţe, prodromele boalei de care a 
murit. Cauza morţii lui a fost meningita, care e o in-
flamaţie a creerului, şi e cu putinţă ca, mulţi ani în-
nainle ca această boală să-1 ucidă, ea să fi existat 
sub o formă latentă şi cronică, care contează oare
cum pentru înfrigurata energie a creerului lui, I>ar 
pentru omul obişnuit niciodată n'a părut un alt vor
bitor mai sănătos, mai senin. El părea în orice îm
prejurare stăpân pe sine ; era, de sigur, această per
fectă măestrie a puterii convorbirii lui care uimea 
atât de mult pe cei ce veneau în contact cu el. Când 
n.e gândim bine la acest lucru, nu ne mirăm de ce 
prietenii lui Oscar Wilde n'ar fi satisfăcuţi văzând 
că memoria lui ar trece la posteritate ca aceea a unuia 
dintre cei mai străluciţi oratori? Sunt oameni mari 
în Walhalla *) a omenirii cari n'au lăsat în urma lor 
de cât ecoul vecii lor. Cei mai mari filozofi, oameni 
cari au dat religii noue lumii, n'au scris; ei au 
vorbit. Scris-a Christos, scris-a Mohamet, scris-a 
Socrate ? Dacă Oscar Wilde ar fi avut norocul să 
găsească printre tovarăşii lui un discipol care sii-şi 
fi luat sarcina de a seri învăţăturile lui,—căci el tot
deauna propovăduia,—pe când vorbea, el ar fi fost 
pomenit în istoria lumii ca unul dintre cei mai în
ţelepţi filosofi. El era şeful unei noi şcoli de filo-
sofie : filozofia lui avea în principiile ei secretul real 
al fericirii omeneşti, şi care altă laudă mai mare se 
poate aduce unei şcoli de cât aceasta ? El era un 

V Walhalla, în mitologia scandinavă este locul unde se află 
Îngropaţi eroii morţi (n râzboae ; panteonul martlor oameni 
al Germaniei. N. Tr. 
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optimist care înţelegea în cea mai mare măsură de 
•ce omenirea este aplecată spre pesimism. E! simţea 
mai adânc de cât alţi oameni grozăviile vieţii, cru
zimile lumii, desnădăjduitoarele suferinţe imouse de 
nedreptatea socială, şi cu toate astea găsise o cale 
pentru fericire printre toate aceste lucruri rele. Ni
meni nu-1 asculta fără folos. Cuvântul lui era UH 
strigăt pentru Sursum Corda (Sus inimile I). El arăta 
cum să cunoaştem răul, şi bătându-ne joc de el să 
ne bucurăm de bine. Ce motiv avea deci să scrie ? 

Totuşi se mustra totdeauna pentru trândăvia Ini. 
Căpătase masa de scris a lui Carlyle, şi adesea 
stând la ea, zicea: »Trebue să pun negru pe alb, 
negru pe alb". Acei ani i se vor fi părut pustii lui, 
care se acuza totdeauna pe el însuşi; iar acei cari 
măsoară geniul după produs pot arăta mica lui pro
ducţie când îi neagă geniul. Sunt cu toate acestea 
mulţi cari găsesc că ceeace a scris el în acest timp 
al vieţii lui a fost deajuns ca să-i dea un loc mare 
în literatura engleză şi printre filozofii lui. Aceştia 
neagă că el avea dreptate când se plângea odată : 
„Mi-am pus geniul în viaţă, iar în cărţi, mi-am pus 
numai talentul". Efectul produs de scrierea Iui The 
Soul of Man, care a apărut mai întâi în The Fort
nightly Review de la 1881 febr., l'am arătat. Ea a-
duce speranţă şi mângăere la mii de desmoşteniţi ai 
lumei. Cine va spune care a fost răspândită şi bine
făcătoarea influenţă a acelei minunate scrieri «In
tentions» ? Vom arăta numai una. Este aceea a unui 
om foarte învăţat din Anglia a cărui aplicare l'a con
dus în mod special la studiul religiilor şi al siste
melor filozofice ale lumii. „Experienţa mea poate fi 
interesantă", scrie el într'o scrisoare. 

După ce am luat un grad înalt în studiile clasice 
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la Cambridge, şi apoi citind literatură şi ştiinţă, nu
mai pentru iubirea frumosului şi a adevărului, după 
vre-o şase ani am dat peste clntentions». Întâia ci
tire mi-a arătat ceva deosebit de oricare alt scriitor; 
mi se părea că văd înţelesul literaturii şi al artei 
cum nu văzusem până atunci; în realitaie acea carte 
mi-a descoperit secretul ce-mi rămăsese totdeauna 
ascuns. Mi-am zis: «Nimeni n'a spus ceeace spune 
omul acesta». Era o revelaţie, mai mult decât dacă 
aş fi citit pe Plato. Mi-am procurat toate scrierile 
lui. Toţi prietenii mei cu oare care cultură şi cunoş
tinţe, se pare că au făcut aceiaşi experienţă ca şi 
mine, cetindu-1. Acesta e, într'adevăr, un fapt însem
nat, şi când prima mea judecată despre el, drept cea 
mai bună din toate, mă îndemna la o nouă cercetare 
în mintea mea, ca fiind prea însemnată pentru ca să 
fie adevărată, găseam pe alţii cu aceiaşi judecată... 
Am avut totdeauna ceeace nu-mi place să numesc 
un infailibil gust în artă şi în literatură, — prietenul 
meu .. poate spune ceva în privinţa aceasta, — dar 
menţionez această absurdă şi egoistă credinţă pen-
trucă mai întâi am avut o ascunsă bănuială că gus
tul meu poate fi rău, din cauza apreciere! mele asu
pra lui Oscar Wilde. Dar niciodată n'am găsit motiv 
ca s'o schimb». Numele amicului pe care scriitorul 
îl citează spre asigurare este de un prea cunoscut 
gust critic in literatură, erudiţie şi artă. 

»intentions", „The Soul of Man", poveştile lui fee
rice «The Happy Prince» şi „The House of Pome
granates" : în aceste scrieri şi-a expus el filozofia 
lui. Singura operă importantă pe care a publicat-o-
în acest timp,—adică dela căsătoria lui până la 1892, 
când a ajuns la popularitate şi la pericolele e i ,—a 
fost scrisă după cererea proprietarilor revistei «Lip-



174 

pincolt's Monthly Magazine», o revistă americană, 
care în 1890 publica un roman complect al unui 
autor cu renume ca supliment la alte lucrări. 

Oscar Wilde era unul dintre oamenii căruia i se 
cerea de către editor să scrie un roman complect. 
Când unui artist i se cere să producă o operă de oare 
care mărime, într'un anumit timp, rezultatul din punc
tul de vedere al artei, rare ori este satisfăcător. Car
tea în aceste împrejurări miroase a lucru artificial. 
Este un lucru chibzuit, nu o creaţie spontană de 
artă. Pe vremea aceea Oscar Wilde, când i s'a cerut 
lucrarea, era într'o mare încurcătură bănească, iar 
.lumea care l'a văzut atunci işi aduce aminte cât era 
de vesel, bietul om, că prin aceasta avea să câştige 
bani. Nu e de crezut că în asemenea împrejurări el 
ar fi scris pe îndelete o carte imorală, chibzuită ca 
să pervertească. Era prea nerăbdător să se tină de 
contract spre satisfacţia proprietarilor revistei. Ar fi 
fost un dezastru pentru el dacă editorul lui Lippin-
cofs 'i ar fi refuzat manuscrisul pe motivul că lucrarea 
era imorală, nedemnă de a fi publicată în paginile 
unei reviste de familie. Aceasta ne îndeamnă a crede 
că e absurd de a susţine că scriind pe «Dprian Gray» 
Oscar Wilde 'şi-a luat sarcina să producă o operă 
coruptă. Şi cu toate astea s'au găsit unii oameni cari 
au fost de această părere. Asta era una din acuză
rile ce s'au adus contra lui la judecată. El s'a apărat 
singur cu o splendidă nebunie. Dacă ar fi arătat lu
crurile în mod simplu, el şi-ar fi găsit apărarea cu 
mult mai potrivită pe lângă juriul dela Old Bailey. 
«Eram sărac, putea spune el, pe vremea când mi s'a 
cerut să scriu acea carte. Dacă manuscrisul n'ar fi 
satisfăcut pe editor şi mi l'ar fi înapoiat eu n'as. fi 
putut cere plata lui dacă cartea era imorală şi aş fi 
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scris-o cu conştiinţă astfel. Prin urmare, este absurd 
de a zice că am scris-o ca pe o carte imorală». E 
greu de înţeles ce motive se pot găsi pentru a cali
fica astfel această carte. Pentru un om de lume care 
o citeşte, se pare că autorul este prea emfatic în 
omilia lui în contra viţiului. El dă lovituri cu atâta 
vigoare încât scutură nervii cuiva. Ne întrebăm ce 
pot fi aceste cusururi cari cer o atât de îndârjită 
denunţare. El aminteşte pe Calwin, dacă se poate a-
propia Calwin de ceva ce e delicat şi graţios. Car
tea poate fi luată drept neghioabă, drept ceva îna
dins făcut ca să uimească pe proşti, căci se ştie din 
toate micile lucruri obscene ale oamenilor |mici şi 
proşti, şi contemplarea lor de sigur nu atâta pe cine
va la vre-un sentiment de oroare tragică. întregul 
lucru este artificial. Este literatură, nu viată, şi a-
ceasta e poate cel mai- crud lucru ce se zice asupra 
«nei opere care trece drept roman. Cât de curat pri
vea această carte Oscar Wilde în acele zile, nu ca 
o expunere a vre-unui crez particular al lui, ci ca 
un articol de comerţ, făcut pe comandă, cu plată, 
pentru clasa de mijloc a negustorilor, se vede din 
faptul că atunci când se pregătea să scoată cartea 
In volum, şi i se făcuse cunoscut că lungimea ma
nuscrisului să nu treacă peste măsura cerută de măr
furile de acest gen, el a mai adăogat destulă ma
terie ca să satisfacă măsura cerută. Operile de artă, 
nu se fac astfel. Cartea aceasta era o speculaţie co
mercială ; el avea nevoe de bani pentru ea şl prin 
ea, şl era un cap prea echilibrat ca să strice noro
cul unui succes bănesc publicând ceva care, fatal, 
ar fi osândit cartea. Dacă e ceva imoral într'însa, 
de sigur Oscar Wilde a scris inconştient. Mania lui 
Particulară era hotărât de formă epileptică; şi ca-
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racteristfca acestor boale este că cei ce suferă de 
ea fac lucruri, ftind cu totul inconştienţi că le fac-
ln acest caz «Dorian Gray» ar fi cea mai documen
tară evidentă a iresponsabilităţii bietului om pentru 
faptele nebuneşti cari mai târziu i-au stricat cariera. 
Tot zgomotul asupra lui «Dorian Gray» este numai 
o exemplificare a zicătoarei păzitorului francez de 
ocnaşi. «Dati-mi trei rânduri din scrierea ori-cărui 
©m şi-1 voi spânzura». 

Cartea n'a fost prea bine primită. Nu era un suc
ces comercial. Cronicarii nu erau entuziaşti. In Athe
naeum dela 27 Iunie 1891 găsim următoarea scurta 
notă asupra acestei cărţi: 

«Paradoxele d-Iui Oscar Wilde sunt mai puţin plic
tisitoare când sunt introduse în convorbirile socie
tăţii decât când le desfăşură în vre-o povestire, li
nele dintre convorbirile din romanul său sunt foarte 
vioaie, şi pe când îl citeşti ai plăcutul sentiment,— 
nu adese ori,—că eşti întreţinut de o persoană foarte 
dibace. Ideile din această carte i-au putut fi sugge-
rate de scrierea lui Balzac Peau de chagrin, şi nimic 
nu e mai rău. Atât se poate spune despre «Picture 
ef Dorian Gray», dar nu mai mult, afară, poate, de 
faptul că autorul nu se pare că ar fi serios în ea. 
Pentru rest, cartea este nedemnă, vitjoasă (cu toate 
că nu tocmai ceeace se chiamă necuviincioasă) ?' 
plictisitoare.» 

In Noembrie din acelaş an apăru primul număr 
din The Bookman, un organ literar, care ee adre
sează în special clasei de mijloc, şi în care cărţile 
sunt privite din punctul de vedere al vânzătorului» 
Editorul, d. Robertson Nicoll, este un om foarte isteţ, 
care ar fi fost cel din urmă om din lume care ** 
îngădue ca o carte de o patentată imoralitate să fie 
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pomenita în coloanele sale. Cu toate astea, nu numai 
că a permis ca să fie cercetată pe larg, dar a încre
dinţat critica ei nu altuia decât lui Walter Pater, eare 
a spus că orice iubitor de literatură din lume va pu
tea citi «Dorian Gray». Cronica lui Walter Pater este 
bine scrisă dar abia lasă să se înţeleagă care e pro
pria lui părere asupra cărţii. Ceeace spune asupra 
autorului însuşi este, poate, mult mai interesant şi 
poate fi citat: 

„E totdeauna ceva dintr'un minunat vorbitor în 
scrierile d-lui Oscar Wilde: şi în mâinile sale, cum 
se întâmplă atât de rar cu acei care o practică, forma 
dialogului este justificată prin aceia că e în adevăr 
vie. Genialul său simţ, iubitor de râs al vieţii şi plă
cerea de a se bucura de viaţă, merg până acolo în 
cât preîntâmpină orice cruzime care poate fi în pa
radox, cu care, ca şi cu strălucitul şi luminosul ade
văr care zace într'însul, d. Wilde minunând pe «com
patrioţii» săi, duce mai mult ca oricare alt scriitor, 
strălucita operă critică a lui Mathew Arnold. „The 
Decay of Lying" (Decăderea Minciunii), de pildă, 
este cu totul unică in a sa pe jumătate humoristică, 
totuşi pe deplin convinsă, presimţire a oarecăror va
labile adevăruri de criticism. Uşurinţa convorbirii, 
fluiditatea vieţii, exprimarea fericită sunt calităţi cari 
se unesc în mod firesc cu scrisul reuşit al romanului; 
şl bucată cu bucată odată cu „Intentions" (aşa îşi 
intitulează d-sa sforţările critice) vine un roman de 
sigur original şi dând cititorului o minunată împre
jurare de a'şi compara practica lui ca artist creator cu 
multe precepte propuse ca critic referitoare la aceasta". 

Ceva mai jos Walter Paler zice : „Un adevărat epi-
curianism ţinteşte la o desăvârşită totuşi armonioasă 

12 
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desvoltare a întregului organism omenesc. A pierde 
sim{ul moral, prin urmare, de pildă sim{ul păcatului 
şi al dreptăţii, ca eroul d-lui Wilde,—eroii săi sunt 
înclinaţi a o face pe cât de grabnic pe atât de de
săvârşită,— este a pierde, sau a scoborî organismul, 
de a deveni mai pujin complex, de a trece dela un 
grad mai înalt la un altul inferior de desvoltare... In- , 
suşi Dorian, cu toate că de sigur e o nereuşită ex
perienţă în epicurianism, în viată că arta frumoasă 
este o frumoasă creaţie. Insă povestea lui e de ase
menea o expunere a corupţiei unui suflet, cu o foarte 
curată morală ducând la rezultatul că viţiul şi crima 
fac ca lumea să devie rea şi urâtă..," 

Faptul că această carte a fost acuzată ca o operă 
imorală scrisă cu voinţă ca să corupă pe scriitor, 
este unul dintre cele mai stranii fapte în istoria li" 
terară.' 

Oscar Wilde a fost indignat de criticii săi şi în 
The Daily Chronicle dela 2 Iulie 1890 şi în The Scots 
Observer dela 12 Iulie, 2 şi 16 August, el a pnblicat 
câteva «răspunsuri» acestor critici. Una dintre obser
vaţiile lui a fost citată adesea. Ei zicea că nu a dorit 
să devină un romancier popular. „Aceasta este prea 
uşor" zicea el. The Scots Observer, care mai târziu 
deveni The National Observer, era sub direcţia d-lw' 
Henley, care era considerat ca un arbitru în materie 
de literatură. Oscar Wilde avea mare stimă pentru 
acest om. Se spune că ar fi zis: «încercările mele 
asupra Renaşterii sunt Cartea mea de Aur. Niciodată, 
MU călătoresc fără ea. Dar ea e floarea Decadenţii. 
Cea din urmă trompetă va fi sunat în clipa când a 
fost scrisă». Cineva care era de fată zise: „Dar d-je 
Wilde, nu ne dai timpul ca s'o citim ?" „O, în P*"»-
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vinţa asta, zise Oscar Wilde, veţi avea timp şi în 
lumea aceasta şi în cealaltă*. După cea dintâi întâl
nire cu Henley în timp ce editorul lui The Scots Ob
server era posomorât şi ironic şi nu zicea nimic, pe 
pe când Oscar era excepţional de strălucit, el zise: 
„Trebuia să-mi încordez toţi nervii în conversaţie 
ca sâ fiu de o potrivă cu Henley". Henley după aceea 
făcu observaţia următoare asupra lui Wilde: „El e 
schiţa unui mare om". 

Darurile fireşti strălucite ale lui Oscar i-au făcut 
mulţi duşmani. El era foarte pesimist. Insă detrac
torii lui se mângâiau cu gândul că în înţelesul co
mercial al cuvântului el n'avea succes. Ei dovedeau 
că e un mare număr de scriitori, ziarişti şi romancieri 
cari câştigau mult mai mult decât Oscar Wilde. Lu
crul acesta nu era greu de oarece el nu câştiga ni
mic. Intr'o ţară comercială în care renumele merge 
alături de câştigul bănesc şi talentul este preţuit după 
ceeace rentează, era lucru uşor pentru duşmanii lui 
Wiide de a nega că el avea vre-un talent oarecare. 
Şi nu ie-a scăpat împrejurarea pentru acest lucru-
Până la sfârşitul anului 1891 se spunea pretutindeni 
despre el că se afişase el însuşi ca o celebritate po
zând în multe feluri,, dar că în realitate nu era nimic 
în el; că publicul nu se folosea de el", şi că dacă 
n'ar ii fost zestrea soţiei lui ar fi rămas de mult la 
nivelul celor de seama lui. Aceste declaraţii satisfă-
cură şi mângâiară pe geloşi. Era aproape timpul ca 
Wilde să ie arate că înlelegea tot atât de lesne ca 
oricare altul secretul marei popularităţi şi că putea 
fece bani cu pana lui. După strălucitul succes al celei 
dintâi piese a lui «Lady Windermere's Fan» (Evan
taiul Lady Windermere) lumea nu mai putea spune 
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că publicul nu-1 voia. Faptul acesta produsese mânie 
în Londra, multă pismă. Totuşi, dacă duşmanii la* 
ar fi prevăzut la ce dezastru avea să-1 ducă succesul 
iui, ei s'r fi întovărăşit cu tot dinadinsul la aplaa-
zele frenetice ce i se aduceau la teatru în fiecare 
seară. 

' CAP. XIII 

Anul 1892 a fost annus mirabilis pentru viaţa săr
manului nostru erou. Trebuia să pună mâna pe lu
crurile cari i se păreau de dorit, acele lucruri pentru 
cari el muncise atât de mult, în mijlocul atâtor de
zamăgiri şi cu sforţări atât de deosebite. Nu i-a fost 
dat să cunoască atunci, nici el nici prietenii lui în
cântaţi ce succes avea să aibă, şi nici ce efect în
grozitor avea băutura ameţitoare a triumfului pe care 
avea s'o aducă la gura lui în cupa de aur a faimei 
populare. 

Anul acesta a început cu bune veşti pentru el, căci 
în Ianuarie cel mai însemnat organ de critică engle
zească, Athenaeum, care altă dată îi criticase atât de 
aspru opera lui, făcu o dare de seamă măgulitoare 
şi binevoitoare asupra scrierii lui: „Lord Arthur Sa-
vile's Crime and Other Stories" (Crima Lordului Af~ 
thur Savile şi alte poveşti), care fusese publicată în 
Iulie de către Messrs Osgood, M'Ilvaine & Co. Aceste 
istorii nu erau făcute ca să instruiască ceva; ele 
erau nişte simple distracţii, destinate să intereseze 
şi să distreze pe toţi taţii de familie *). Când Osc«r 

i) Pot-boilers, cei ce fierb oalele, capi de familie. Tr. 
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Wilde a scris cu privire la cronicile făcute romanu
lui său „Dorian Gray* că el nu avea dorinţa de a 
deveni un romancier popular pentru că acesta era 
un lucru prea uşor el nu o făcuse din orgoliu. Era 
un fapt sigur că dacă ar fi voit să scrie lucruri ce
rute pe piaţă, nu s'ar fi găsit în Londra un altul care 
si fi produs romane mai lesne de vândut ca el. El 
putea să născocească istorii plăcute cu sutele. Mulţi 
prieteni l'au auzit povestind asemenea istorii. Pe când 
locuia în Charles Street, Grosvenor Square, frate-s|u 
WHly, care scria nuvele pentru ziare şi reviste, ve
nea adesea la el dimineaţa, pe când Oscar era încă în 
pat, şi-i zicea: «Oscar, am nevoede o intrigă pen
tru o nuvelă. îmi cere Yates». Atunci Oscar fumân-
du-şi încă ţigareta, începea să-i povestească. Intr'o 
dimineaţă, ne povesteşte un prieten al lui, el născoci 
astfel intriga la şase nuvele pentru frate-său în mai 
puţin de o jumătate de oră. Ele au fost scrise mai 
târziu şi au devenit foarte populare" El procura mul
tora idei pe care Natura le refuza. Cei ce ascultau 
la uşi când vorbea el, au arătat că puteau câştiga o 
faimă literară şi avere din frânturile convorbirilor lui. 
In «Lord Arthur Savile's Crime> el a dat o mostră 
despre acest fel de lucru. Nu exagerăm dacă spu
nem că dacă ar fi voit ef ar fi scris un volum pe 
fiecare lună de asemenea istorii cu merit egal. Dar 
el dispreţuia astfel de muncă. «Era afară din cale de 
ttşor». Totuşi elementele popularităţii şi ale recom
pensei bâneşti erau aci. Iată, de pildă, părerea re
vistei Athenaeum despre care am pomenit mai sus. 
Părerile acestor reviste au un neîndoios efect asu
pra pieţii, iar faima şi averea făuritorilor de litera-
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tură stau în mâinile librarilor în (ara noastră comer
cială. 

«Mica carte de nuvele a d-lui Oscar Wilde, ne 
spune cronicarul, este minunată. Nuvelele sunt pline 
de humor, spirituale şi vioae, scânteetoare de lucruri 
bune, bine alcătuite. s 

«Stafia din Canterville este o primă poveste fan
tastică, spusă în parte din punctul de vedere al sta
fiei,—o foarte proaspătă noutate,—şi parte din acela 
al unei familii americane care cumpărase casa stră
bună a Canterville-lor. «Lord Arthur Savile's Crime» 
este o foarte frumoasă nuvelă, de asemenea, poves
tită într'un stil ciudat care e cu totul distins. Aceste 
două bucăţi cată să fie citite tare,—un gust hotărât 
sever». 

Anul trecut s'a găsit la un anticar din Londra vin 
exemplar din această scriere cu următoarea inscripţia 

«Constance from Oscar, July, 91». 
Era exemplarul pe care-1 dăduse soţiei sale, in 

acest volum paşagiile următoare erau însemnate cu 
creionul, de sigur de către autorul însuşi, dorind să 
atragă atenţia asupra unor părţi din scriere pe cari 
Steme, dacă ar fi fost el autorul, le-ar fi tipărit cu 
litere de aur. Iată acele pasagii: 

«Actorii sunt atât de norocoşi. Ei pot alege dacă 
vor să apară în tragedie sau în comedie, dacă vor 
să sufere sau să producă veselie, să râdă sau să 
verse lacrimi. Dar în viaţa reală e atâta dedsebire. 
Mulţi bărbaţi şi femei sunt nevoiţi să joace roluri 
pentru care ei n'au nici o îndemânare... Lumea e o 
scenă, dar piesa e rău distribuită». 

«Şi cu toate astea nu misterul, ci comedia sate" 
rinţei '1 izbea pe el; absoluta ei nefolosinţă, cară-
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ghtoasa ei lipsă de înţeles. Cât dejără noimă i se 
părea orice lucru. Cât de lipsit de armonie ! Era uimit 
de dezacordul dintre superficialul optimism al zilei 
şi viaţa reală. El era încă prea tânăr. 

La urma urmei, poate că nu pentru ca să atragă 
atenţia soţiei lui asupra părţilor însemnate din car
tea lui le-a subliniat el cu creionul. Era poate una 
dintre acele clipe de presimţire ce le au unii oameni. 
Poate că el a prevăzut rolul ce era nevoit să joace, 
poate că a simţit mai dinainte desăvârşi nefolosinţă 
a suferinzii ce avea să îndure şi descoperise îndă-
jătul uşurelului optimism al zilei faptele reale ale e-
xistenţii. In cuvintele din urmă ale pasagiului al trei
lea vedem de asemenea o ciudată aplicare a cazului 
Iui propriu, prelum avea să se întâmple în viitor. 

«Mulţimea de plante păreau nişte grămezi de pia
tră verde în lumina zorilor, ca nişte pietre verzi pe 
nişte potaie de trandafiri. Lord Arthur se simţi ciu
dat de mişcat, dar nu putea spune de ce. Era ceva 
în frumuseţea zorilor care i se părea lui patetic şi 
se gândea la toate acele zile care se sting în frumu
seţe şi care se sfârşesc cu furtună». 

Nu sosise totuşi timpul când aparentul lui opti
mism şi acea mască de puternică încredere în sine 
care aruncase atâta umbră asupra rivalilor săi, aveau 
să primească din mâinile publicului englez întreaga 
lui garanţie. Abia în seara de 20 Febr. s'a repre
zentat la St. James's Theatre noua şi originala piesă 
în patru acte, „Lady Windermere's Fan", de Oscar 
Wilde. Reprezentaţia se anunţa ca un succes mai în-
nainte ca să se fi ridicat cortina în actul întâi. Sala 
era plină, spectatorii erau prietenoşi. Totuşi, Socie
tatea londoneză nu fusese încă cucerită. Spectatorii, 
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deşi erau binevoitori, nu erau totuşi străluciţi. Era 
la Grande Boheme care venise să judece pe Oscar 
Wilde ca dramaturg. «Niciodată, scrie un cronicar 
de pe acele vremuri, publicul n'a fost la o premiera 
mai prost îmbrăcat. Ducesele, contesele, şi alte gran
der dames, ale căror slăbiciuni şi capriţii aveau să 
fie puse în lumina scenei lipseau». 

Succesul piesei a fost neîndoios, şi geniul lui 
Oscar Wilde triumfă şi aci. El a stabilit falsitatea 
acelei axiome-că «Piesa este acţiunea» pe care cel 
mai mare dintre dramaturgi îl pune ca principiu pen
tru viitorii dramaturgi. Piesa lui nu era acţiunea că
reia îi dase atenţie, asupra căreia lucrase. Istoria lui 
era de felul acelora care întotdeauna i-au ispitit pe 
dramaturgii începători. Era, doar, o altă versiune 
a lui „The Wife's Secret". Căci cele dintăi nopţi din 
«Lady Windermere's Fan», secretul identităţii d-nei 
Erlynne a fost ascuns publicului până la desnodâ-
mânt, care a fost, fireşte, cea mai mai mare greşeală 
ce a făcut dramaturgul. D-na Erlynne este mama lui 
Lady Windermere, o scăpătată care se presupune 
că e moartă, dar pe care Lord Windermere o mena
jează din dragoste pentru fiică-sa. De aci ese in
triga. Intr'o caricatură a lui Oscar Wilde care a a' 
părut în numărul următor din Punch el era înfăţişat 
gprijinindu-se de un piedestal cu cotul pus pe volu
mele următoare : „Odette*, „Francillon", şi «Le Sup-
plice d'une Femme», care fuseseră aşezate în locul 
unui bust a lui Shakespeare, detronat. La picioarele 
lui e un volum de comedii de Sheridan. Era o alu
zie vădită la faptul că inspiraţia lui fusese scoasă 
din aceste diferite opere. Multe alte piese în care 
datele sunt aproape identice cu acelea din «Lady 
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Windermere's Fan», ar putea fi citate. Dar nu era aci 
chestiunea. Faptul că el a avut mare succes se ăs-
toreşte felului lui de a trata un subiect vechiu. Dia
logul lui era minunat pentru că vorbea el însuşi pri» 
ele. Cum totdeauna reuşea să farmece pe acei cari 
aveau norocul să-1 asculte, nu era nici un motiv ca 
succesul lui să fi fost mai mic aci. De altfel, piesa 
a fost bine jucată. Costumele şi decorurile erau mă
reţe, iar jocul, departe de a fi, precum spunea Wilde 
odată, «un isvor de pericol în perfecta reprezentare 
a unei opere de artă», a făcut o piesă din ceeace 
putea fi privit drept vorbărie goală. 

La sfârşitul reprezentării, răspunzând entuziastelor 
chemări la rampă, Oscar Wilde apăru pe scenă îa 
faţa spectatorilor. Avea în mână o ţigaretă fumată 

\ pe jumătate. A ţinut o cuvântare ciudată în care 
spunea că e încântat că le-a plăcut piesa, lucru ce-1 
putea spune şi despre el însuşi. Faptul că avea o 
ţigaretă în mână, cum şi tonul cuvântării lui, au fost 
foarte comentate de critici. 

Că această purtare a lui n'a fost decât © stângăcie 
n'are nevoe de milă pentru ca s'o credem. E lucru 
iămarit. Autorul era turburat de o mare bucurie. îşi 
pierduse pentru o clipă capul. Nu ştia ce face. C« 
toţii am citit ciudatele caraghioslâcuri făcute de dra
maturgi sub aceiaşi emoţie. Daudet, de pildă, alerga 
pe străzile Parisului ca un nebun. In cazul lui Wilde 
emoţiunea era copleşitoare pentrucă verdictul spec
tatorilor din acea noapte însemna pentru el scăparea 
de toate neplăcerile şi expedientele nenorocoase ale 
carierii lui, de sărăcie, afirmarea populară a unui ta
lent pe care hulitorii lui îl negaseră cu îndârjire, 
ioate acele lucruri pe care artistul le poate dispreţul 
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dar de a căror lipsă suferă. El era corpolent, sanguin; 
sângele i se urca la cap şi nu mai ştia ce face. In 
ceeace priveşte ţigareta, ea era fumată pe jumătate-
Ea nu fusese aprinsă cu scopul de a intra cu ea ast
fel. Era un atât de înverşunat fumător încâ probabH 
că nici nu şi-a dat seama că avea în mână o ţiga
retă. Asemenea fumători nu-şi dau seama de nimic 
decât când nu fumează. Cât pentru observaţia lui, 
ea era o înşirare de vorbe fără nuimă ale unui om 
care nu era stăpân pe el însuşi. E cu putinţă să-şi 
fi adus aminte vag în zăpăceala lui că dramaturgii 
jatini aveau de obicei să pună în gura actorului care 
vorbea cel din urmă, o însărcinare pentru publice* 
să aplaude. Educaţia clasică a bietului Oscar i-a ju 
cat o festă. „Vos Plaudite" al lui a fost luat drept 
0 insultă, i ucru este destul de lămurit. E probabil 
oare ca un om care se luptase ani de zile pen
tru succes, popularitate şi bani din profesia lui să şi 
insulte cu dinadinsul publicul şi sii-şi nimicească 
perspectiva care i se arătase atât de fericită ? Nu 
era nebun, şi se pare tot atât de puţin probabil,— 
afară numai dacă nu am presupune că tocmai în 
seara aceea să fi suferit de epilepsia,—că s'a purtat 
cum s'a purtat dintr'o bine chibzuită dorinţă să-şi 
trateze patroifii cu obrăsnicie,—pe cât era presupu
nerea că a făcut înadins o scriere coruptă şi imo
rală din romanul lui. 

La urma urmei, publicul londonez n'a dat atenţie 
incidentului. Era o piesă bună de văzut la St. James's 
Theatre, şi Londra s'a dus s'o vadă. Părerea expri
mată atunci, a fost confirmată în urmă. Piesa a fost 
reluată adesea, şi totdeauna cu un succes şi mai mare. 
Se joacă acum în America In faţa unui public ea-
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tuziast. Pe continent, afară, poate, de Italia, această 
piesă nu e tocmai bine orimită. Pentru Francez sunt 
lucruri cunoscute, Germanii vorbesc despre ea ca 
despre o Gartenmauer Comedie, care înseamnă ceva 
ce se adresează numai publicului în anumite împre
jurimi. 

Pe când se ducea acasă, în noaptea aceea, Oscar 
WUde putea să-şi spună sieşi: «Eu sunt autorul 
piesei „Lady Windermere's Fan». De sigur că şi-a 
zis-o: \ 

Trei ani de prosperitate şi triumf i-a fost dat să 
aibă. Scăpase de nevoi, era recunoscut ca unul din
tre cei dintâi dramaturgi ai scenei engleze ; venitul 
lui crescu ciintr'o dată dela nimic la mai multe mii 
pe an. In aceşti trei aai el scrise cu succes încă alte 
trei piese. 

La 19 Aprilie 1893 s'a reprezentat „O femee făr'de 
importanţă". Cu această ocazie a fost dojenit că n'a 
răspuns la chemarea publicului ca să vorbească. De 
astâdată, oricum, el şi-a stăpânit firea, căci ase
menea emoţii cari I'au mişcat în noaptea celui dintâi 
succes, vin odată în viaţa unui om. Piesa, jucată a-
desea de atunci, mai întâi sub numele autorului piesei: 
«Lady Windermere's Fan», iar pe urmă sub numele 
lui propriu, a urmat să placă şi să distreze lumea 
care vorbeşte englezeşte pe cele două continente. 

In 1895, el scrise două piese de un caracter cu 
totul diferit. Una «An Ideal Husband» (Un bărbat i-
deal), jucată la 3 Ianuarie. Criticul dela Times scria 
asupra reprezentării ei: 

„An Ideal Husband" a fost reprezentată aseară cu 
acelaş succes datorit aceloraş cauze. Căci «An Ideal 
Husband» are aceleaşi lucruri caracteristice ca şi ,Lady 
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Windermere's Fan" şi ,A Woman of f?o Impor
tance*. E un grup de bărbaţi şi de femei bine îm
brăcaţi pe scenă cari vorbesc un idiom răsturnat dar 
oarecum amuzant, pe când acţiunea, motivul dra
matic răsare dintr'o născocire convenţională al celui 
mai comun fel de melodramă. 

Critica dela Athenaeum poate de asemenea fi ci
tată în parte. Ea ne lămureşte procesul dramatic al 
lui Wilde, şi ne arată succesul lui de netăgăduit. 

«Unul dintre elementele constituţionale de spirit 
este pătrunderea asemănărilor dintre lucruri în apa
rentă deosebite şi nepotrivite. Luând aceasta drept 
principiu şi dovedind-o prin pretenţiile lui Oscar 
Wilde în ultima sa piesă, scriitorul poate fi numit 
cel mai mare dintre spirite, întru atât întru cât per
cepe analogii între lucruri cu desăvârşire contrare»-

De atunci succesul lui Wilde ca autor dramatic a 
fost mare; totuşi el n'a arătat nici cea mai mieâ 
parte din marele serviciu care era în puterea Iul de 
a'l face veseliei natjunei noastre. Cea dintâi jumă
tate a lui Ianuarie el a întrebuintat-o scrierii unei co-
medii-farse căreia i-a dat numele de „The Impor
tance of Being Earnest", ea a fost reprezentată pentru 
întâia oară la 14 Februarie la St. James's Theatre. 
Autorul însuşi o întitulează astfel: „o comedie tri
vială pentru lumea serioasă". Se zice de asemenea 
că el ar fi spus despre ea că «actul întâi e inge
nios; al doilea, frumos; al treilea îngrozitor de în
demânatic». In realitate, întreaga piesă este îngrozitor 
de îndemânatecă, pe când, poate, ingeniozitatea şi 
frumuseţea lipsesc amândouă. Intriga de sigur nu de
notă nici una din calităţile de mai sus, iar frumuse
ţea, afară de înţelesul abstract care se referă la ortce 
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operă de artă care e aproape de perfecţia geniulm 
ei, n'are nimic de a faee, fireşte, în acea galdre, In-
deraânatecă este cu deosebire, pentru că aici odată 
mai mult avem pe Oscar Wilde când glumeşte cum 
numai el poate glumi. Este o ciudăţenie vorbită de 
Oscar prin gura câtorva bărbaţi şi femei, 

„Aproape fiecare frază a dialogului", zice criticul 
dela The Times a doua zi, «scânteiază de spiritul 
epigramatic". „Cu toate că uşurel, înţepător şi în
drăzneţ cum e dialogul d-lui Wilde", scrie criticul 
dela Athenaeum, „şi necaracteristic, aproape fiecare 
personagiu din dramă spune acelaş lucru, ea este,, 
oarecum plăcută. Spectatorii râd cu poftă, iar criti
cul de şi ar trebui să .se enerveze, ceeace de sigur 
este inutil, râde şi el fără voe". 

Publicul n'a şovăit o clipă asupra piesei. In fie
care seară el a râs cum nici odată publicul n'a râs 
în vre-un teatru în care s'a reprezentat vre-o operă 
a unui scriitor englez. Oscar Wilde a strămutat la 
Londra marea veselie a Parisului, fără să facă apel 
la acel putregai despre care vorbeşte Heine ca fiind 
terenul pe care creşte orice comedie sau farsă fran
ceză. Piesa e o curată piesă, o piesă de „knock
about" (care izbeşte în toate părţile) de felul farsei 
cu acea uriaşe deosebire că acel knock-about aci nu 
e un conflict fizic, ci o neîncetată luptă de spirit şi 
replică. Avem aci pe adevăratul Oscar, sau mai bine 
unul dintre adevăraţii Oscari, plini de haz, copilă
resc, umor puternic, întorcâad toate lucrurile spre 
veselie. Mulji cari vreme îndelungată i-au fost duş
mani lui ca om şi ca scriitor, cari „nu văzură nimic 
în opera lui" şi cari se plictisiseră de cele mai se
rioase comedii ale lui, deveniră prietenii lui Wilde 
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cu inima şiv sufletul după ce au văzut acea piesă. Un 
mare scriitor irlandez observă acum de curând că după 
ce văzuse «The Importance of Being Earnest» la Du
blin, aştepta cu nerăbdare ziua când rămăşiţele mor
tuare ale lui Oscar Wilde vor fi aduse înapoi în ţara 
lui dela Cimitirul Bagheux şi i se va ridica o statue 
marelui dramaturg. Şi acestea erau cuvintele unui om 
cinic, cumpătat în aprecieri. 

După noaptea aceea dela St. Jame's Theatre, Lon
dra s'a simţit ea însăşi, cu adevărat, oraşul imperial 
care nu dă tribut nici unei naţiuni pentru plăcerile 
şi nevoile ei. Ne putem închipui cari ar fi fost sen
timentele Romanilor dacă într'o zi s'ar fi ridicat un 
dramaturg printre ei şi ar fi măturat scena de Greci. 
Mândria noastră a fost măgulită ; putem arunca îna
poi mustrarea cu privire la mărginirea noastră, pre
vedem cu plăcută şi mulţumitoare anticipaţie întoar
cerea pe scena englezească a cununei de lauri care 
de secole ne-a fost smulsă de străini. 

Vai! nici unul dintre acei cari au asistat la minu
nata premieră dela St. James Theatre,—afară numai 
dacă nu cumva prin staluri se va fi găsit la pândă 
*re-un patolog perspicace,—nu şi-a închipuit că stră
lucirea aceea care 1-a încântat pe el atunci era simp
tomul unei crude boale mintale. Dibăcia desfăşurată 
de el apăru spectatorilor uimiţi supranaturală. Si aşa 
era într'adevâr. După cum vedem Ia circ pe clowni 
şi acrobaţi cari fac fapte năzbâtioase pentru că mai 
înainte ca ei să intre în arenă şi-au aţâţat peste mă
sură nervii şi muşchii şi pentru un scurt timp, parcă 
sunt într'adevâr în stare să facă fapte dibace şi to-
drăsneţe pe cari nici un om de rând nu le-ar în
cerca fără să se expună; după cum vedem în ba-
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zarul indian pe slăbănogul fakir, ameţit de băuturi 
vrăjitoare, făcând lucruri extraordinare de cruzime 
şi omor, tot astfel aci o agenţie se pusese pe lucru, 
forţând geniul unui om care ne impresionase atât» 
cu splendoarea lui revărsată peste marginile apro
piate despre cari vorbeşte Dryden, 

Din nişte împrejurări cari foarte curând ajunseră 
îa cunoştinţa îngrozită a publicului, nu mai încape 
îndoială că era bolnav creerul care făurise acele lu
cruri pline de haz. 

Vom reaminti că pe la începutul anului 1892 Oscar 
Wilde trecu de odată la o viaţă strâmtorată şi tur
bure, din care sărăcia desăvârşită nu lipsea totdeauna 
la o mare prosperitate, bogăţie şi putere. S'au văzut 
în lume chiar cele mai tari spirite năucite de ase
menea noroc. In cazul lui Oscar Wilde avem un om 
care prin predispoziţie şi atavism din ambele părţi 
ale familiei lui, era prea puţin pregătit să se împo
trivească la o lovitură atât de puternică. Cauze fi
zice au contribuit să aprindă ceea ce se poate numi 
traumatismul fizic pricinuit de această lovitură. El 
era totdeauna iubitor de plăcerile mesei, ale vinului 
şi alcoolului în genere şi ale tutunului. Până îa 
acea clipă din cariera lui, lipsa mijloacelor fusese • 
piedică la îndeplinirea capriţiilor lui. După ce a ajuna 
la bogăţie această piedică a fost înlăturată şi aproape 
trei ani el 'şi-a aţâţat trupul şi 'şi-a otrăvit nervii 
intr'o măsură de care ne dăm seama prin desăvâr
şita neurastenie în care căzuse câtva timp înainte de 
moarte. O foarte distinsă doamnă pare făcuse studii 
asupra chestiunii nutriţiei şi a influenţii ei asupra 
stării mintale a omuiui 'şi-a arătat de curând într'o 
scrisoare convingerea că decăderea iui Oscar Wilde 
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se datoreşte în mare parte modului său neregulat de 
viaţă, atât înaintea cât şi după închisoarea lui. 

„Credinţa mea este" scrie ea autorului scriere! 
„The Story of an Unhappy Friendship", «şi se pare 
#ă şi d-ta eşti de aceiaşi părere, că trecerea lui pri» 
închisoare i-a restabilit sănătatea şi creerul şi daca 
ar fi avut vreun bun prieten care să-1 fi oprit dela 
băutură şi mâncare fără regulă, s'ar fi întors la biata 
lui soţie şi toate ar fi fost altfel. Sunt atât de con
vinsă că acesta e cazul într'o sută de împrejurări. 
Întoarcerea la vechea viaţă de băutură şi mâncare, 
readuse aceiaşi turburare mintală care face întot
deauna pe puşcăriaşi să se întoarcă exact la aceiaşi 
stare în care se găseau mai 'nainte dea intra în în
chisoare şi să făptuiască aceleaşi crime». 

Propovăduitorii cumpătării, dacă ar avea curajul 
lie a cita această pildă, ar putea găsi în cazurile 
acelor doi străluciţi oameni, William şi Oscar Wilde, 
foarte izbitoare dovezi despre adevărul învăţăturilor 
şi importanţa spuselor lor. Cel ce bea poate să nu-şi 
vatcme sieşi, el poate să moară cu o bună reputaţie 
şi să zacă îngropat sub marmora plină de laude, 
dar el transmite celor ce vin după el în sângele lor 
germenii distrugerii, ai crimei şi ai morţii. Oscar a 
plătit cu fiinţa lui nevinovată vama pe care Natura 
a cerut-o atâtea secole veseliei irlandeze a strămo
şilor chefuitori. Nici odată nu s'a îmbătat în viaţa 
lui, afară de timpul ultimelor săptămâni triste ale 
vieţii lui, când căuta în alcool un stimulent pentru 
creerul lui slăbit; el se îngrozia de exces, totuşi din 
cauza heredităţii, înclinarea lui spre băutură şi mâa-
oări excitante, care ar fi fost nevătămătoare unui o * 
«predispus prin moştenire, a produs incontestabil 
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teribila nenorocire care i-a pricinuit ruina, disgraţia 
şi moartea. Avem în viaţa lui cea mai luminoasă do
vadă a acestui fapt. N'avem decât să comparăm con
diţia lui mintală, morală şi fizică pe timpul când du
cea viaţă de exces, cu omul pe care îl vedem în 
celula lui dela Reading Gaol, scriind «De Proîun-
dis». Avea dreptate Max Nordau când spunea despre 
Oscar Wilde că era un degenerat şi părerea lui ar 
fi avut un mai mare efect dacă ar fi fost spusă cu 
mai multă milă şi cu mai puţină duşmănie. Era în 
structura acelui creer, oarecum ascuns, un factor de
monic, pe care lovitura de bici a alcoolului şi a ex
cesului de mâncări excitante, l'a asmuţat şi Ta pus 
pe lucru. E un fapt prea vădit că forma specială a 
boalei lui Oscar Wilde era epilepsia. Unul dintre 
cele mai isbitoare caractere ale acestei înspăimântă
toare maladii este că victima cât timp se află sub 
atacul ei face fapte îngrozitoare, de care nu-şi dade 
loc seama după ce-şi revine. Când Hali Câine, acum 
câţiva ani, se pregătea să scrie o carte asupra beţiei 
a primît dela marele conferenţiar american asupra 
cumpătării, Gough, o ilustraţie a pericolelor fatale 
ce isbesc pe unii. „Un om, spune Gough, s'a deş
teptat într'o dimineaţă la închisoare în New-York. 
Grozav de ruşinat că se găsea într'un asemenea loc, 
el, om cum se cade şi cetăţean cinstit, întreabă pe 
păzitor de ce a fost arestat. „Se vede că m'am îm
bătat astă noapte" zise el. „Da, într'adevărl". răs
punse paznicul. „Biata nevastă!", exclamă el plin de 
ruşine, - ce-o să zică ea când o afla?" Atunci 
întrebă pe păzitor cât timp îl va mai ţine închis până 
va plăti amenda şi va putea pleca acasă. ,,Nu poţi 
pleca de-aici, îi răspunse e'. Ai făcut o crimă. A 
omorât pe cineva noaptea trecută!" Omul-îngrozit 

13 
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nu-i venea să|creadă. Când se convinse că paznicul 
vorbea'serios, şl că, într'adevăr mâinile lui erau pă
tate de sânge, el se gândi mai întâi la groaza ce va 
produce acasă la el această veste. „Sărmana mea 
nevastă 1 Sărmana mea nevastă!*, strigă el. „Dar bine 
omule, îi zise paznicul, înfuriat oarecum, căci i se 
părea că arestatul se prerăcea că nu ştie, chiar pe 
nevasta d-tale ai ucis'o". Era fără indoială un om 
care suferea,—fără să ştie — de epilepsie. Dacă n'ar 
fi băut nici odată el ar fi dus o viaţă liniştită şi cins
tită. Alcoolul aţâţase pe adormitul duşman din el. 
Sunt mii de oameni rătăcitori acum prin Londra qari 
se află îri acelaş caz. Că psichopathja lui Oscar Wiide 
a fost aceiaşi ne-o confirmă atâtea lucruri evidente 
ce le avem sub ochi. Alcoolul a fost o otravă sigură 
pentru el. Toate faptele extraordinare ce le-a făcut, 
fapte de adevărată nebunie, au fost făptuite, nu pe 
când era beat, căci nici odată n'a fost beat, ci atunci 
când alcoolul dezvolta o criză epileptică în creerul 
lui. E păcat că lumea, fiind încă sub stăpânirea stu
pidă a bisericii, nu vrea să ia în consideraţie aceste 
lucruri din punct de vedere curat ştiinţific. 

După fiecare criză Oscar Wilde părea cu totul ne
ştiutor că făcuse cuiva vre-un rău, vre-un lucru urât, 
ruşinos, sau chiar neobişnuit. In nici o altă împre
jurare el nu şi-ar fi putut menţine senina şi liniştita 
demnitate care-1 caracteriza în clipele sale sănătoase. 
Multora dintre prietenii lui nu le venea să creadă 
nici un cuvânt din învinuirile ce i s'au adus când se 
daseră pe faţă la Old Bailey descoperirile făcute. 
Unii nu cred nici azi. Trebue să amintim de ase
menea că până în ziua arestării, soţia lui n'a" 
vea nici cea mai mică bănuială despre ceva rău 
în purtarea lui. O atât de desăvârşită prefăcătorie» 
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câsd nu e ipocrizie—şi Oscar Wilde nu era ipocrit, 
HU putea fi ipocrit, era prea arogant, pentru asta— 
este invariabil tovarăşul celei mai rele forme de ne
bunie. 

is timpul celor trei sau patru ani de exces în bău
tură şi mâncare purtarea lui dădea de gândit prie
tenilor şi producea desgust duşmanilor săi. După 
căderea lui se spunea că pe atunci pilda lui făcuse 
Londra „imposibiiă*-'. Acest singur om, se zicea că 
a corupt metropola celui mai mare imperiu din lume. 
Infectase şase milioane de bărbaţi şi femei. Aceste 
afirmări, când şi-a dat lumea seamă, nu păreau, chiar-
acelora cari nu încetaseră să chibzuiaiască cauzele, 
atât de absurde. 

E incontestabil că în acea epocă câţiva scriito-
i de versuri, cari se numeau pe ei înşişi noi he-

tionişti sau decadenţi moderni, au publicat mici vo
lume de versuri neplăcute, iar vre-o doi editori pu
blicând aceste versuri au dovedit oarecare compe
ting. Dar cititorii acestor versuri erau foarte puţini, 
iar obscenii poetaştri s'au ascuns curând în ascun-
zătorile lor din mahala, spre a se îndrepta spre scrieri 
fast uşoare şi mai rentabile. Dacă ne uităm azi la 
Pleiada pornografică care se ridicase deasupra mo
cirlei londoneze pe vremea aceea, nu în jurul Păr
taşului vor fi găsiţi acei indivizi, aşa cum au supra-
vieţuit. Ei sunt în vârsta de mijloc acum, noii he-
^onişti, mustăcioşi şi pântecoşi. Poşghiţa subţirică 
* artei a fost jupuită de pe faţa lor de mult, iar pe
ltea aşezării lor printre Philistini-le stă pe frunte. 
E u-n pasagiu îngrozitor într'unadin scrierile lui Lom-
broso, în care, vorbind despre femeile criminale, zice 
°2 în tinereţea lor este foarte greu, aproape inipo-
slbH, pentru fiziologist să le descopere semnele cri-
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minalităţii. Frăgezimea chipului lor, rotunjimea obra-. 
zului ascund stigmatele. Numai pela vârsta mijlocie 
aceste semne încep să se arate. Acest pasagiu în
trecut adesea prin minte lui care azi stimează pe acei 
ce formează banda decadenţilor şi a cdoniştilor, cari 
au imitat pe Oscar Wilde în faptele lui bolnave, 
gândindu-se în acest fel să capete ceva din strălu
cirea ce scânteia din geniul perioadelor, lui lumi
noase. 

Pe vremea aceea el se ducea des la Paris. Acoio> 
cel puţin, nici o bănuială nu cădea asupia lui. 1° 
studiul lui Henri de Regnier, despre care am vorbit 
mai sus găsim un portret despre el, aşa cum era pe 
vremea aceea, şi mai înainte de a'l cita e bine s& 
arătăm care era părerea acestui scriitor despre Oscar 
Wilde : 

„In orice caz, scrie el, putem ignora ce fel de 
viaţă duce el la Londra, şi să pomenim numai că a'11 

cunoscut la Paris un amabil şi elocvent gentleman 
despre al cărui nume îşi vor aduce aminte toţi iu
bitorii de limbă frurrîoasă şi de poveşti minunate • 

lată acum şi portretul făcut de Henri de Regnie1" 
asupra lui Oscar Wiide pela începutul anului 1890 • 

„In fiecare an, primăvara şi, uneori iarna, se putea 
vedea un perfect gentleman englez la Paris. El avea 
de obicei să "ducă la Pai is viaţa pe care d-1 P a U 

Bourget, de pildă, o duce la Londra, frecventând 
artişti, şi apărând în saloane şi în restaurantele d e 

modă în tovărăşia fruntaşilor societăţii; căutând în-

tr'un cuvânt, toate lucrurile cari pot interesa un °|n\ 
care ştie cum să cugete, şi care ştie cum să * r a" 
iască. 

„Acest străin era înalt şi foarte corpolent. O »n" 
făţişare înaltă părea că'i dă o şi mai mare lărgind 
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feţii lui rase şi proconsulare (sic). Era o faţă fără 
barbă ce se vedea prin colţuri. Ochii surâdeau. Mâi
nile păreau frumoase: ele erau însă mai mult grase 
şi durdulii, şi una din ele era împodobită cu un inel 
în care strălucea un cărăbuş de piatră verde. Cor
pul lui înalt îi permitea să poarte o minunată re
dingotă, care se deschidea asupra unei veste de ca
tifea sau de satin înflorat. Ţigarete orientale,cu ca
pătul aurit ardeau şi se prefăceau în fum între bu
zele lui. O floare rară la butonieră îi desăvârşea în
făţişarea lui studiată cu mare îngrijire. Din trăsură 
în trăsură, din cafenea în cafenea, din salon în salon 
el se mişca cu mersul leneş al unui om înalt care 
e mai mult obosit. îşi ţinea corespondenţa prin tele
grame, iar conversaţia prin fabule. Trecea de la un 
prânz cu d. Barres la o cină cu d. Moreas. căci el 
era curios asupra tuturor felurilor de cugetare, iar 
ideile îndrăzneţe, concise şi ingenioase ale celui din
tâi îl interesau tot atât de mult ca şi afirmaţiile 

.scurte, sonore şi hotărâte ale celui din urmă. Pa
risul l'a primit pe acest călător cu oarecare curio
zitate. 

D. Hugues Le Roux l'a apreciat, d. Teodor de Wy-
zewa l'â schiţat, dar nimic nu turbura stupida luj 
înfăţişare, seninătatea lui surâzătoare şi ironica lui 
fericire. Cine dintre noi nu l'a cunoscut în acei ani ? 
Am avut şi eu plăcerea să-l văd şi să'l revăd a-
dcsea. Numele lui era Oscar Wilde. Era un poet en
glez şi un om de spirit". 

Totuşi, când era întovărăşit, cum se întâmpla u-
neori, de către geniul rău al vieţii lui, se pare că 
chiar la Paris a făcui unele fapte ciudate cari n'au 
scăpat observaţiilor aspre şi muşcătoare ale unora. 
In cartea lui Octave Mirbeau «Le Journal d'Une Femtne 
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de Chambre», se găseşte o zugrăvire a lui Oscar 
Wilde, care '1 arata ca pe un poseur ce părea a fi 
când se găsea sub atacul maladiei lui, sau când cădea 
sub influenţa corupătoare despre care am vorbit. 
Mirbeau descrie o serată, la o masă printre marii 
boemieni din Paris, la care luau parte şi doi oaspeţi 
englezi, Lucien Sartorys şi Sir Harry Kimberley. Ca
racterele acestor doi prieteni sunt descrise cu ex
presii de un realism crud. Sir Harry Kimberley este 
Oscar Wilde. Se pare că Mirbeau l'a cunoscut la 
vre-o masă descrisă în acea scriere şi unde Oscar 
Wilde spunea absurdităţi. El povesteşte o lungă is
torie spusă de Oscar Wilde în acea împrejurare, a-
dăogând din partea lui atât cât trebuia pentru ca să 
scoboare întâmplarea la cel mai de jos nivel şi bî-
ciueşte atitudinile femeilor imbecile care'I ascultau şi 
citează nesocotitele lot comentarii. Această întâm
plare cuprinde multe pagini din scriere. Kimberley 
îşi încheie istoria. zicând : «Şi iată pentru ce am 
vâfât vârful briceagului meu de aur în dulceţurile 
fecioarelor din Kanaka, în cinstea unei logodne, ast-" 
fel cum secolul nostru, ignorant al frumuseţii, a'a 
văzut vre-odată, logodnă în splendoare şi măreţie». 

După masă, Kimberley se duse din grup \n grup, 
întrebând: „Aţi băut vre-odată lapte.de ne.văstuicâ ? 
O, beţi lapte de nevăstuică... E atât de gustos !" 

Vedea aci pe Oscar Wilde precum era la început 
în timpul acelei scene descrise de Jeen Joseph-Re-
naud. Dar el era inconştient de efectul ce'l producea. 

Găsim de asemenea în ^The Story of an Unhappy 
Friendship" că autorul, care era unul dintre cei mai 
vechi prieteni ai lui Oscar Wilde, ducându-se la el 
în 1895, descoperi o stranie schimbare fizică şi mo
rală în el. Iată pasagiul privitor la aceasta : „Era la 
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Crăciun când l'am văzut pentru ultima oară, înaintea 
catastrofei din 1895, şi impresia mea a fost în genere 
dureroasă. El nu mai era prietenul pe care-1 cunos
cusem şi admrasem atâţia ani. Am luat masa cu el 
în Tite Street: de data asta nu mai era o plăcere 
faptul, ci o întristare. Era buhăit, chipul lui părea că 
pierduse frumuseţea spirituală, năpădit fiind de bel
şugul vieţii. Nici conversaţia lui nu mai era plăcută. 
Am conchis c% prea mult bun trai, şi prea mult suc
ces îl isbise pentru o clipă şi fiziceşte şi moralmente. 

Este o frază în dialectul american care ne dă exact 
impresia ce a produs asupra mea. Părea că suferă de 
swollen head (brâncă, iar în sens figurat îngâmfare". 

CAP. XIV. 

Când cineva contemplă spectacolul dat de acest 
om de geniu, înzestrat cu daruri cari fac mândria şi 
bucuria unei naţiuni, şi cari în acest sens sunt bu
cată ruptă din moştenirea imperială, regretă că nu 
trăim în Anglia sub stăpânirea unui autocrat ager şi 
voitor de bine. Dacă, precum,— după evidenta ce-o 
avem în faţa ochilor,—se pare lămurit, au fost tim
puri în viata lui Oscar Wilde când purtarea lui, cu
vintele lui au putut să descopere celui mai superfi
cial observator că el nu era cu totul respunzător în 
oare care epocă şi sub oarecare influenţe, ce mo
tiv de regret a putut fi că nici o autoritate, în stare 
să nesocotească strigătul democratic al dreptului ab
solut al omuluf de a'şi desăvârşi libertatea perso
nală,—nu s'a găsit care sâ-i impună lui o viaţă re
gulată şi cumpătată. Dacă trăia Ludovic al XlV-lea 
ca autocrat al Angliei, sau chiar Napoleon, şi-ar fi 
clădit în centrul Londrei o generoasă Bastllie, ce mari 
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servicii ar fi adus prin discretul ordin de arestare, 
punând pentru oarecare timp pe Wilde sub o re
strângere salutară, care după aceea, în împrejurări 
tragice, făcu în organismul lui o transformare atât de 
miraculoasă şi de minunată ! 

Dar vai, trăim sub' o guvernare democratică, cu 
toate incoherenţele care ies din împreunarea a două 
idei,—democraţie şi guvernare,—atât de antagoniste. 
Noi profesăm o astfel de libertate pentru individ în 
cât privim cu bunăvoinţă la caraghioslâcurile celor 
aproape nebuni până când făptuesc o faptă mai mare 
care-i pune în ghiarele legei. Atunci îi pedepsim pen
tru o crimă care e a noastră proprie, şi, complici de 
mai nainte ai faptului, îl forţăm să îndure răspun
derea care e întreagă a noastră. E îngrozitor de ne
logic, însă acolo unde mulţimea este îngăduită să se 
amestece în afaceri de guvernământ, nimic altceva 
nu e de aşteptat. 

In cazul lui Oscar Wiide, lucrurile s'au' petrecut 
cum se întâmplă sub guvernările democratice. Tuf-
burarea lui mintală intermitentă, aţâţată de cele mai 
rele influenţe, l'au dus la fapte care au pus autori
tăţile în mişcare în cele din urmă, şi i s'a impus o 
astfelde restrângere care, aplicată în alt fel, ar f1 

păstrat Angliei pe unul dintre bărbaţii cei mai î'1" 
zestraţi spre a o servi în câmpul intelectual. Legea 

criminală interveni în cele din urmă, şi produse mafe 
scandal, care ar fi putut fi înlăturat de către un Mofl" 
sieur de Sartine, sau un alt interventionist public» 
lucrând în interesul privat al lui Wilde, dacă simţu} 
tul nostru comun ne permitea întrebuinţarea unui 
funcţionar atât de folositor. 

Diferite cauze au contribuit la ridicarea vântului de 
groază prin care nenorocitul om, după aceste des-
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tăinuiri, a fost asvârlit în prăpastia fără fund. In se
colele trecute, îndemnurile nebuniek^lui au fost pe
cetluite în spiritul public, cel puţin atât cât privea 
Anglia şi Coloniile ei, cu pecetia sacrilegiului. Când 
pe timpul domniei reginei Elisabeta, curţile seculare 
au răpit din mâinile tribunalelor eclesiastice apre
cierea criminalităţii şi pedepsirea vinovaţilor, s'au 
transmis astfel pentru toate asprimele lor trei feluri 
de crime, pentru care Biserica avea o destinaţie spe
cială. Printre acestea erezia era una, şi camătă, alta. 
Noi am supravieţuit groazei ce inspira erezia, şi, acei 
dintre noi cari suntem ai Bisericii Stabilite (religia 
dominantă), nu mai dorim să vedem preoţi ne-con-
formişti arşi pe rug, iar în ceeace priveşte camătă, 
termen care ascunde afaceri de bancă şi alte operaţii 
financiare, ne-am obişnuit în Anglia să privim înde
letnicirile acestea ca~pe una dintre profesiile cele 
mai de dorit şi mai respectabile pe care un om le 
poate exercita. Totuşi pe vremea Reginei Elisabeta 
o practică opusă catolicismului cum şi metodele fi
nanciare care înfloresc azi, erau acte de sacrilegiu, 
şi insufla lumii groaza de ele. Ura care deodată s'a 
năpustit asupra lui Wilde în masa poporului a ră
sărit din această groază instinctivă de-faptele sacri
lege. Trebue să ne întoarcem în Evul Mediu, pe vre
mea când odium theologicum ardea de nerăbdare de 
a descoperi vre-o astfel de răsvrătire a indignării 
publice în contra unui singur om. 

Cauze contribuitoare au fost detestarea pe care so
cietatea o aruncase asupra scriitorului care-şi ex-
pusese fără milă nebuniile, pretenţiile şi viţiile lui; 
mult încercata răzbunare a Calviniştilor cărora Wilde 
le dăduse lovitura de moarte prin îndrăzneala lui de 
a propovădui că viaţa este un lucru foarte bun, că 
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lumea e plină de plăceri, şi că omul care s'a bu
curat de toate bunătăţile permise de existenţa ome-
oiească a trăit foarte înţelepţeşte; duşmănia perso
nală a multora, aţâţată de diferite motive, nici unm 
cinstit nici de valoare, dar toate omeneşti. Printre 
nepăsători satisfacţia faţă de scoaterea din s.ocietate 
a poetului era înrudită cu aceea pe care bufniţa des
pre care vorbeşte Graz în elegia sa a simţit-o cânrf 
tânguirile ei la lună au fost ascultate, şi cauza lor 
a fost înlăturată. Intr'o mare. parte din englezimea 
noastră e mult din firea posomorâtei bufniţe, şi nimic 
nu displace mai mult lumii din acea categorie decât 
omul care se mişcă în arena liniştită a recet lor 
prostii şt le turbură siesta. A fi forţat să cugeti, a H 
obligat să râzi, a-ţi instrui mintea cu atâtea lucruri 
Nu! Nu! Nu! La o parte! In clasele oficiale, auto-* 
rităţile judiciare şi poliţieneşti^ sentimentul în contra 
lui a fost extrem de intens, provocând ancheta. Un-
funcţionar dela Home Office zicea pe vremea aceea i 
«Sunt în registrele dela Scotland Yard peste 20.00$ 
de persoane aparţinând celor mai bune clase, cari 
sunt supraveghiate de poliţie, dar care. sunt lăsate-
în pace pentrucă nu provoacă ele însăşi cercetări». 

Priveliştea oamenilor cari împart ceeace le place 
a numi dreptate nu e niciodată însufleţitoare. Nici 
odată maimuţăria omului nu s'a manifestat mai lă
murit şi mai burlesc decât în acele atitudini pe care 
el le ia drept cele mai pline de demnitate, şi în acele 
funcţiuni în cari el simte că se ridică pe el însuşi 
deasupra scăzutului nivel la care l'a aşezat Crea
torul. Atitudinea omului acuzat este orcum, de un i»~ 
teres psichologic, şi e necesar ca să-1 urmărim până 
la un oarecare punct în «epoca în • care Legea şi Jus-
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tiţia,—pentru a ne servi de una din expresiile Iui, 
„aveau de aface cu el". 

Intr'o noapte fiind aproape beat, şi îndemnat de 
către o persoană care avea o mare şi periculoasă 
influentă asupra lui, Oscar Wilde în Martie 1895 răs
pândi o informaţie defăimătoare contra Marchizei de 
Queensberry, că nu era răspunzător când a comis 
ceeace Dicţionarul Naţional de Biografie numeşte »un 
act de fatală insolenţă", e foarte lămurit arătat de 
aprecierea lui însuşi, despre purtarea lui când re
gimul sănătos triumfase încă odată asupra nebuniei 
lui. In «De Profundis» găsim, pasagiul următor refe
ritor la fapta lui: „Fapta ruşinoasă, de neiertat şi de 
dispreţuit din viaţa mea a fost când mi-am permis 
să cer societăţei sprijin şi protecţie. A făptui o ase
menea faptă a fost destul de rău din punct de ve
dere individualist, dar ce scuză se poate aduce de 
a fi făcut-o ? Fireşte, odată ce pusesem în mişcare 
forţele societăţei, societatea se întoarse în spre mine,, 
şi-mi zise: «Ai trăit în acest timp sfidând legile mele 
iar acum ceri sprijinul lor ? Ele ţi se aplică cu toată 
rigoarea. Te vei supune la ceeace ai cerut ajutor". 
Urmarea e că azi sunt în puşcărie. De sigur nici un 
om n'a căzut atât de mârşav, şi .prin mijloace atât. 
.de mârşave ca mine. 

Cazul Marchizei de Queensberry a început la Old 
Bailey în prima săptămână a lui Aprilie. Oscar Wilde, 
jeluitorul/ s'a dus la proces într'o trăsură cu doi cai 
şi cu servitori în livrea. Psichopatia lui era în acea 
clipă pornită spre megalomanie şi spre ceeace pre
vesteşte ea. Aroganţa lui a fost superbă, şi din is-
voarele ei el a scos minunata energie şi activitatea 
mintală cu care a înfruntat interogatoriul la care a 
fost supus de către Edward Carson. Cu toate că vor-
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bea în aşa fel încât uimea pe simpli cetăţeni cari 
erau faţă la Curtea cu juri, totuşi vădita lui supe
rioritate în acea ciocnire era atât de mare, încât prin 
forţa curată a personalităţii şi a geniului său el pu
tea să încheie ziua aceea, dacă nu era acea fatală 
eroare, care, ivindu-se chiar la începutul luptei, şi 
tocmai în clipa când avocatul era să stea jos, a dă
râmat întregul edificiu deasupra capului său. In seara 
aceea i s'a comunicat în mod indirect, dar destul de 
lămurit, că cel mai cuminte lucru ce avea de făcut 
era să părăsească ţara. A refuzat să fugă. A doua 
zi se dete mandat de urmărire, iar în favoarea Mar
chizei un verdict be achitare. 

îndată s'au luat măsuri de arestare a acuzatului, 
însă s'a trăgănit lucrul cu sau fără intenţie, aşa în 
cât mandatul nu s'a executat decât seara târziu. Oscar 
Wilde 'şi-a petrecut acea după prânz într'o cameră 
a unui hotel fumând, bând wisky şi soda, şi citind 
când Yellow Book, când ziare de seară. El nu arăta 
nici descurajare, nici tremurare când intrară poli
ţiştii în cameră, şi scoborând din trăsură la Scot
land Yard avu o curtenitoare discuţie cu unul din
tre detectivi asupra plăţii birjarului. Inconştienţa ma
nifestată n'ar fi decepţionat pe un patolog mintal nici 
o clipă asupra stării spiritului său. şi asupra nerăs-
punderii ce urma. . 

Arestat la 5 Aprilie, şi depus în Holloway în ziua 
următoare, el a petrecut nouăsprezece zile la închi
soare înainte de a se duce la judecată la Old Bailey. 
In acest timp el îşi recăpătase mult din judecata să
nătoasă. Fizicul lui era încă înfr'o condiţie anor
mală, precum o arată 'câte-va scrisori ale lui. Este 
scrisul unui nevropat. In numărul de Martie-Aprilie 
1895 din Graphologlsche Monatshefte, publicat în 
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Munchen, apăru un studiu asupra caracterului lui 
Oscar Wilde, care reeşea din scrisul lui, datorit unei 
foarte distinse doamne ruse, Baroana Isabella von 
Ungern- Sternberg din Revel. D-sa este vice-p ezi-
denta Societăţei Grafologice din Paris, iar studiul său 
este curat ştiinţific. Merită atenţia tuturor acelora cari 
doresc să cunoască toate mijloacele posibile cari duc 
la deslegarea formidabilei probleme a mentalităţii lui 
Oscar Wilde. Cele trei bucăţi ale scrisului lui pe care 
'şi sprijină studiul ei erau trei scrisori. Dintre ele, 
una a fost scrisă în 1883 unui prieten, îndată după 
plecarea lui din Paris, a doua era o scrisoare din în
chisoarea Holloway, scrisă pe când era arestat, şi 
a treia era o notă scrisă nu mult înainte de a muri. 
Studiul asupra scrisului Iui Wilde se pare că i-a in
spirat baroanei tot atât de mare admiraţie pentru 
caracterul lui pe cât citirea ,,Intenţiilor" i-a sporit 
entuziasmul pentru talentul lui. 

„Pathologisches ist in Wildes Handschrift nicht 
zu finden, auch nicht in der Probe Fig. 2, sobald 
wir absehen von der begreiflichen Erregung durch 
Angst und Hoffnung, Krankheit und Kraenlţung". 

Ceeace înseamnă că nu era nimic patologic în 
scrisul lui; adică atunci când era întreg la minte, 
căci nu se pare ca el să fi scris în paroxismul ne
buniei. Specimenul la care se referă este scrisoarea 
din Aolloway. Aci nu e nimic patologic, dar în ace-
laş timp scrisul lai arăta boală. Un incident curios 
trebue spus în legătură cu studiul baroanei de Un-
gern-Sternberg. Se potriveşte atât de" mult cu pă
rerea _ce şi-o formase sora lui Nietzsche asupra ca
racterului lui Oscar Wilde, din studiul operelor lui 
şi din tot ce auzise şi citise despre el încât această 
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distinsă doamnă deveni adeptă a adevărului^ ştiinţific 
al grafologiei. 

Se pare că el a suferit foarte mult în timpul aces
tei închisori. „Wilde părea chinuit de grijă şi mult 
mai slab" aceasta era observaţia făcută asupra în
făţişării lui de către reporteri la Old Bailey pe banca 
acuzaţilor, la 26 Aprilie. In scrisoarea amintită mai 
sus el vorbea despre el însuşi în termenii următori : 
«Sunt bolnav, — fără simţire. Pe nesimţite viaţa se 
scurge din mine». 

Procesul s'a sfârşit cu o neînţelegere a juraţilor. 
Curând după aceea Oscar Wilde a fost liberat pe 
cauţiune până la noul proces din sesiunea urmă
toare. Cauţiunea a fost fixată la două rriii cinci sute 
de lire sterline, din care aproape trei părţi au fost 
procurate de un tânăr nobil, care 'I cunoştea puţin 
pe prizonier, şi care şi-a pus aproape întreaga a-
vere la dispoziţia lui pentru a-i procura bani. 

Părăsind închisoarea Holloway, Wilde se duse !a 
un hotel unde fuseseră oprite câteva camere pen
tru el. 

Pe când stătea la masă în camera lui, otelierul 
intră înlăuntru, spuse că ştie cine era el, şi'i zise să 
părăsească imediat hotelul. De aci se duse la un alt 
hotel. Luă o cameră, şi fără să fi stat la masă, era 
aă se ciflce, când din nou fu dat afară şi de apdlo. 
Câţiva inşi se pare că l'au urmat dela porţile închi
sorii Holloway,—nu este nevoe să cercetăm în urma 
eărei aţâţări,— hotărâţi să nu-1 lase să-şi găsească 
adăpost în acea noapte. Ei ameninţaseră pe hotelier 
că dacă nu-1 dă afară pe Oscar Wilde ei îi vor dă
râma hotelul. 

Se zice că a fost refuzat şi la alte hoteluri din 
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Londra în noaptea aceea. In cele din urmă şi-a în
tors gândurile spre casa mamei lui. Târziu, după 
miezul nopţii, fratele său Willy auzi o bătae în uşa 
easei din Oakley Street. Când a deschis uşa, Oscar 
Wilde, palid ca moartea, cu părul vălvoi, prăpâdit, 
şovăind, şi căzând pe un scaun, strigă : «Willy, dă-mi 
wn adăpost, altfel mor în stradă». 

Adesea, Willy Wilde povestea în urmă această 
întâmplare, dar cu metafore care arătau îndeajuns 
condiţia în care se găsea. 

„El sosi, spunea, lovindu-se cu capul de fereastra 
mea, şi căzu pe pragul uşii ca un cerb rănit". 

Era cu desăvârşire ruinat, dacă o asemenea ex
presie se poate aplica unui om care n'avea decât 
să stea jos şi să scrie ca să poată câştiga bani. 
N'avea o lescae ;xcasai fusese vândută, iar ca pro
prietate personală n'avea decât cele câte-va haine 
şi câteva scule pe care le luă cu el în strada Oakley. 
Căci la arestarea lui s'a petre'cut ceeace se petrece 
de obicei. Creditorii năvăliră gălăgioşi ca să-i gră
bească căderea. 

Fură date sentinţeşi aplicate sequestre. In ziua vân^ 
zării casa din Tite Street era năpădită de o mulţime 
împestriţată, printre cari adevăraţii cumpărători erau 
puţini, pe când căutătorii de senzaţii şi pungaşi cu 
ochii vicleni erau destui. Multe lucruri au fost fu
rate, uşi au fost deschise fără voe. Niciodată o ast
fel de neregulă nu s'a întâmplat fără pedepsire. Iată 
povestirea pe care un editor irlandez o face asupra 
vizitei sale în Tite Street pe timpul vânzării. 

«M-am urcat sus şi am găsit multă lume într'» 
•ameră goală, al cărui parchet era presărat peste 
tot cu scrisori adresate lui Oscar Wilde, în mare 
parte în plicurile lor, şi cu manuscrise de-ale ltd 
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lesne de recunoscut. Se părea ca şi cum diferitele 
mobile cari fuseseră scoborâte spre vânzare fuse
seră golite de conţinutul lor pe pardoseală. Se obiş-
nueşte la vânzări, fireşte, ca mobila să se vândă în 
fiecare cameră în care se găseşte . După ce statui 
câtva timp în această cameră, un vânzător veni şi-mi 
zise: „Cum aţi intrat în această cameră? Cejtreabâ 
aveţi aici-?" I-am răspuns: «Uşa era deschisă şi am 
intrat înăuntru». El spuse: „Atunci cineva a spart 
broasca uşii, pentru că eu însu'mi am încuiat-o. „Nu 
mai încăpea îndoială că diferite manuscrise de ale' 
lui Oscar, cari nu s'au mai găsit niciodată au fost 
furate. Se aflau acolo scenariile câtorva comedii, o 
întreagă dramă poetică, «The Woman Covered With 
Jewels», şi manuscriptul unei opere intitulate „The 
Incomparable and Ingenious History of Mr. W. H. 
Being the True Secret of Shakespeare's Sonnets, 
Now for the First Time here Fully Set Forth". Acest 
manuscris a fost în mâinile d-lor Elkin Mathews & 
John Lane, care cu câtva timp înainte anunţase că 
va apărea. In ziua arestării lui Oscar Wilde, manu
scrisul îi fusese trimis acasă. Nimic nu s'a mai auzit 
de atunci incoace despre el. De sigur după ares
tarea lui Oscar Wilde nu s'a mai vorbit despre o 
operă care avea să arate că sub influenţa unei mari 
adoraţii pentru d. W. H. a scris Shakespeare sone
tele lui. Acesta'i singurul lucru pe care Oscar l'a 
scris vreodată şi'n care el 'se juca cu lucrurile a-
normale ; şi, poate, că a fost mai bine pentru re
putaţia lui că o asemenea lucrare în loc de a vedea 
lumina zilei a rămas în Dulapul cu otrăvuri al vre
unui bogat diletant literar. In Blackwood's Edin
burgh Magazine din Iulie 1889 a apărut un articol al 
Iui Oscar Wilde întitulat „The Portrait of Mr W. H.ff. 
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In care în mod foarte uşor arată teoria căreia avea 
să-T dea o desvoltare mare în scrierea lui pierdută, 
Era o bucată de evidenţă documentară în sprijinu 
susţinerii lui a demnităţii, frumuseţii şi avantagiile 
acelor calde prietenii între bărbaţi, pe cari le apă
rase în faţa justiţiei la Old Bailey în mijlocul miş
cătoarei lăceri- chiar a duşmanilor săi. 

Vânzarea din Tite Street n'a fost o vânzare, a fost 
jefuirea unei case fără apărare. Lumea a furat cu ne
ruşinare. Preţurile obţinute pentru diferitele lucruril 
cărora le" venea rândul sub ciocanul vânzătorului pu
blic au fost ridicul de joase. „Era acolo un minunat 
tablou de Whistler, zice Irlandezul de mai sus, por
tretul unei fete, semnat Doream să-1 cumpăr. Insă 
mulţimea din cameră era atât de deasă încât nu te 
puteai mişca, şi h'am fost în stare s'o fac. S'a vân
dut cu şase lire sterline". 

Deb piesele lui teatrale nu se mai putea aştepta 
nimic. Numele Iui, îndată după arestare, a fost şters 
şi de pe afişe şi de pe programe; retragerea pie
selor a.fost doar o chestie de timp necesar direc
torilor de teatre ca să-'şi împace interesele cu sen
timentele lor ultragiate. De ,altfel el îşi ipotecase 
prea mult interesele lui în aceste reprezentaţii. De la 
scrierile lui nu era nimic de primit. Singurul venit ce 
avea era piesa „Salome", pe care o scrisese în fran
ţuzeşte în 1892, şi care fusese primită spre repre
zentare de câtre M-me Sarah Bernhardt. Planul ei 
era s'o reprezinte la Londra, însă the Lord Cham
berlain's Licenser of Plajs *) n'a voit să permită re
prezentarea ei. Era o piesă biblică, iar în zilele a-
celea d. George Alexander şi d. Hali Câine nu de-

i) Funcţionarul însărcinat cu cenzurarea pieselor teatrale. Tr. 
14 
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monstraseră încă utilitatea scenei pentru a aduce pu
blicul „mai aproape de Great White Throne", (Ma
rele Tron «Alb). Indignarea lui Oscar Wilde faţă de 
acest refuz a fost foane mare, încât spunea pe vre
mea ceea că avea de gând să părăsească Anglia şi 
s i se naturalizeze Francez. Dacă rşi-ar fi realizat a-

.cest plan el ar fi trăit şi azi. 
Pe când era la Holloway, ne-avâr>d bani cu cari 

să se apere, se puse în comunicare prin mijlocirea 
unui pri(eten cu M-me Bernhardt, oferindu-i să-'i vândă 
drepturile piesei „Salome> pentru o sumă totală. Ţi-
fra menţionată era cam a şasea parte din ceeace acea 
piesă poetică produsese în regatele Germaniei numai, 
fără să ţină seama de sumele ce ea produce acum' 
ca' libret în' opera lui Strauss. M-me Bernhardt a 
scăpat această ocazie, care, de oarece planurile sale-
în materie de teatru erau.pe de-a'ntregul conduse de 
consideraţii băneşti,, trebue să fie pentru dânsa . azi 
o însemnată părere de rău. N'am exagera venitul 
„Salomeei" dacă am spune că acel care ar fi cum
părat-o în 1895 cu două sau trei mii de lire ster
line şi-ar fi plasat banii cu o mie la sută. Insă, 
fireşte, M-me Bernhardt nu putea prevedea aceasta^ 
I-a şters lacrimile nenorocitului poet'l'a asigurat de 
simpatia el, dar a refuzat să-1 ajute băneşte în vre
un mod oarecare. Şi dacS nu era generozjtatea lui 
Sir Edward Clarke ca să-1 apere la Old Bailey fără 
plată, se pare lucru sigur că Oscar Wilde ar fi fost 
lăsat mijloacelor obişnuite ale prizonierilor săraci. 
Simpatia lui Sir Edward Clarke pentru artişti nu e 
cunoscută ca fiind prea adâncă; el A fost singurul 
om Io Londra care n'a primit să semneze petiţia prin 
care se cerea ca marele Sir Henry Irving să fie în
mormântat în Westminster Abbey: şi aceasta cu toate 
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«â ei fuseseră colegi de şcoală. Principiile şi con
vingerile lui au trebuit să fie ultragiate de princi
piile şi teori le lui Oscar Wilde (care, fireşte, nu 
?tvea convingeri), totuşi, foarte generos'şi-a luatsar-

a de a'l apăra fără plată. 
Prietenii lui, neapărat, îl părăsiseră, ca de obicei, 
o prostie să'te aştepţi la o purtare excepţională, 

început negările obişnuite. 
Cablul Atlantic era întrebuinţat de o persoană în 
rea ei grabă de a se lepăda de bietul om şi de 
ltele obligaţii către el. I se închiseră toate uşile 
easta fu ceeace 1-a amărât mai mult. In aştep-
ea Ud grozavă, ceeace l'a surprins şi 1-a mâhnit 
i-mult a fost faptul că „lumea către care el fusese 

datoritor, îi întorsese spatele". Erau, de asemenea 
Puţini courtesans dela derniere heure. Un om care avea 

1 Mâţa farmec, atâta dărnicie şi bunătate nu putea avea 
ât prieteni cari să-1 prefere pe el în disgraţie, 

I ruşine şi pericol, lumei care'i întorsese spatele. Erau 
[ câţiva cari s'ar fi dus cu plăcere la închisoare în 
• p u r lui, cari ar fi murit pentru el. Aceasta nu e o 
I 'Perbolă. Unii s'au sinucis pentru că nu voiau să mai 
1 Căiască după catastrofa lui. Alţii îşi duc o viaţă sfă-

^mată, neavând curaj să pună capăt suferinţelor 

1 Cărora timpul nu le poate aduce sfârşit. Nu e nevoe 
*â spunem că „R" din „De Profundis", căruia Oscar 
Wilde îi acordă multă atenţie în această scriere, i-a 
•Ost credincios ca totdeauna. Şi "au mai fost încă 
^oui sau trei. 

In timpul cât a stat în Oakley Street, liberat pe 
^uţiune, Oscar Wilde părea că'şi recăpătase sănă-
^tea minţii. Fiziceşte, însă, sta prost. Nervii '1 erau 
Hpădiţi. Avea friguri necontenit. îşi plătea datoria 
^tre Natură pentru anii de îngăduire. Era sfârşit. 
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de-o arzătoare sete. Unul dintre prietenii lui ie?e* 
toată ziua în oraş de'i aducea apă de sodă şi liwe-
nadă. Bea pe nemăsurate din acest lichid. Era ho
tărât să înfrunte evenimentele şi mai rele ce aveau 
să vie. I se dete sfatul de a fagi de către unul din
tre prietenii lui. Dar nu primi. Se pare că Lady 
Wilde ar fi zis că dacă el părăseşte ţara, ea nu ta 
mai vorbi niciodată cu el; dar e lucru sigur că fiul 
Speranzei niciodată n'a discutat serios planul d'aî*' 
toarce spatele unui Sassenach, judecător şi paznic-
Fratele său Willy era mai mult melodramatic în pf°' 
testările îui că un Wilde nu va fugi. „El este un ge |1' 
tleman irlandez, şi ştie să înfrunte pericolul", e r a 

fraza pe care o repeta cu oarecare plictisitoare î*" 
sistenţă. Intr'o zi el vesti că s'a hotărât să'şi vând» 
biblioteca pentru a'şi procura bani ca să trimită?11' 

'napoi în Franţa pe prtetenul său care era avocatul 
unei discrete dispariţii, căci el credea că motivul 
pentru care prietenul său nu se reîntoreea acasă era 
că nu avea r\x ce. Printr'o ciudată coincidenţă u f la 

dintre puţinele cărţi cari formau „biblioteca'' era u? 
exemplar din acele „Essais" de Montaigne, [a cărui 
observaţie. «Dacă î«ş fi învinuit că am furat turflU' 
rile bisericii Notre-Dame, cel dintâi lucru ce J'aş face 

ar fi sa pun frontiera între mine şi judecători", e r a 

citată ca sprijin de către prietenul lui. Este foane 

sigur că Willy Wilde credea că onoarea familiei 3 
fi fost compromisă prin fuga lui Oscar. Un tân* 
poet irlandez spune că ducându-se in Oakley Stfee 

pe vremea aceea cu Willy intră în mod teatral 
cameră şi zise. «Cine sunteţi dv. ? Ce doriţi ?»I"a 

spus cine sunt, zise el, şi' am adăogat că am o n° 
tiţă pentru Oscar Wilde. Atunci Willy mă întreb* : 
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«Ai venit să-1 îndemni Ia fugă ? Dacă e aşa să ştii 
că tiu te las să-i dai nota». 

«Cred,7 zicea mai apoi poetul irlandez, că întreaga 
familie, mândria irlandeză fiind mare, --socotea că 
laşitatea fugii ar fi fost o mult mai mare disgratje 

j decât disgratia condamnării şi a închisorii. La urma 
turmei, adăugă el, închisoarea nu pare o mare dis-

graţie în Irlanda, şi aceasta pentru amintiri istorice». 
Purtarea lui Oscar Wilde în noaptea dinaintea celei 

din urmă zile a celui de al doilea proces, în supre
mele momente ale libertăţii sale, umplu pe toţi aceia 

cari '1 văzură, de respect şi admiraţie. Seninătatea 
'i revenise. Blânda şi amabila demnitate ii învăluise 
din nou. Tragica groază a momentului deşteptase în 
el desăvârşita omenie pe care vremuri îndelungate 
o adormise într'o nesimţitoare linişte. îşi luă adio de 
Ia prieteni, făgădui fiecăruia câte un mic dar din 
«nicile lucruri ce'i mâi rămăseseră, pe care le des
tinase ca amintire în caz că nu s'ar mai reîntoarce 
acasă. E lucru foarte sigur că în acel moment sim
ţea că de va fi condamnat nu'şi va mai vedea prie
tenii niciodată ; că era judecat pentru viaţa lui şi că 
închisoarea îl va ucide curând.-Se retrase repede din 
mâhnită societate, sărutâ\nd cu multă demnitate mâna 
soţiei fratelui său, a cărei bunătate şi simpatie îl 
mişcase adânc. Şi înainte de a'şi căuta culcuşul fără 
somn, el petrecu o lungă oră cu mama lui, mult iu
bită şi mult onorată, pe care n'avea s'o mai vadă. 

Târziu, a doua zi după prânz, în ziua de sâmbătă 
25 Mai 1895, Oscar Wilde a fost găsit vinovatşi con
damnat la doui ani muncă silnică. Au fost şase capete 
4e acuzare în contra lui. După liberare, el fu întrebat 
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de către unui dintre vechii iui prieteni asupra judecă tji 
iar el răspunse : «Cinci dintre capetele de acuzare s'aa 
referit la fapte cu cari n'ara avut absolut nimic de-a 
face. Era o oarecare temeinicie în unul dintre cele şase 
capete de acuzare. «Dar de ce n'ai spus apărătorilor 
d-tale nimic ? îl întrebă prietenul său. «Asta ar 
fi însemnat să-mi trădez un prieten», zise Oscar. 
Nişte împrejurări cari de atunci s'au şoptit, au stabilit. 
—lucru despre care nu s'a îndoit nimeni niciodată 
întregul adevăr al celor spuse mai sus. 

Când s'a cunoscut verdictul în stradă, mulţimea 
neghioabă, crezând că a fost osândit un aristocrat, 
umplu închisoarea Old Bailey de strigăte de bucurie-
Bărbaţi şi femei s'au luat de mână, făcând un cerc 
nebun, şi au început să joace. Cruzimea, lascivia di 
sang ie, se sătura pe ea însăşi. Era o ironie ciuda" 
în această poftă sângeroasă care 'şi-a găsit expresif 
pretutindeni în Anglia, căci, precum afirmă patologii.' 
este o manifestare bolnavă foarte asemănătoare cu 
sminteala a cărei victimă căzuse osânditul. Din răo-
rău se naşte. Abyssus abyssum invocat. 

Următoarea întrebare s'a pus multora : Unde era 
stima noastră .naţională pentru Isus Christos pecari 
tresăream de bucurie la căderea şi mizeria omului 
pe care '1 pedepsiserăm? Clerul 'şi-a ţinut limba-
Biserica n'a avut nimic de spus. Medicii, oamenii de 
ştiinţă, patologii, erudiţii şi maeştrii psicholo ;i-" 
puteau dovedi că el nit era răspunzător: toţi aii f°3' 
uniţi. Pe înălţimi nu se auzea nici un sunet, nu ':S 

vedea nici o mişcare ; pe Jos bărbaţii şi femeile chi 
iau şi jucau d̂ . bucurie. 

Ce murmure de râs ironic trebue să vibreze pri" 
Olymp dacă cumva nepăsătorii zei din mândrele lof 
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tronuri catadixesc să'şi arunce privirea spre lume şi 
să vadă ce fel de oameni suntem şi ce fel de lucruri 
făptuim. 

CAP. XV 

Mai întâi în Wandswarth Prison şi după aceea în 
Reading Goal, desvoltarea mintală a lui Oscar Wilde 
a atins un punct de superioritate pe care niciodată 
în lumea noastră n'ar fi nădăjduit să'l atingă. I se 
impusese viata de închisoare care a ridicat pe mulţi 
oameni în istoria lumii în spre stele, dar care, poate, 
niciodată până la el nu 'şi-a dovedit puterile el re
formatoare într'un mod "-ai măreţ, mai deplin, mai 
triumfător. In tinereţe el încercase să imiteze pe 
Balzac în felui lui de viată; dar Societatea şi Plă
cerea au bătut la uşa celulei lui şi el n'a avat pu
terea de voinţă suficientă pentru a rezista Ia tenta
ţiile lor. Acum erau gratii de fier între el şi întin
sele plăceri ale lumei; o asuprire poate mai puţin 
aspră decât aceea ce o exercita Balzac asupra lui, 
îl tinea bine şi el avea vreme să cugete. El avea 
timp să cugete, şi cu creerul care «în cele din urmă 
îşi recâştigase minunata lui. putere normală. Regimul 
din închisoare, cumpătarea forţată în hrană, abţi
nerea nevoită dela orice fel de băutură, ceasurile 
regulate, exerciţii periodice : viaja simplă într'un cu
vânt, îi readusese minunata moştenire pe care o pri
mise dela Natură. Aceea ce era realul Oscar Wilde, 
şi despre ce era capabil, avea să fie acum recuno
scut. In „De Profundi's» şi-a dat sufletul pe faţă, şi 
cei nepărtinitori îşi vor da seama din acea carte de 
nouile Iui puteri, ca cugetător şi ca artist literar. 
Prietenii lui nu vi.r cere mai mult decât atât, păs-
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trându-şi pentru ei înalta plăcere de a se bucura de 
sublimele virtuţi ce le descoperă această scriere, 
blândeţea, răbdarea, resemnarea, uitarea păcatelor, 
atât de splendide în cât abia crezi că in arzătoarea 
lui meditaţie asupra lui Christ, a fost în stare să a-
ducă trupeasca înfăţişare a lui D-zeu care l'a învăţat 
aceste lucruri în celula lui şi să afle de pe buzele 
divine care'i adevăratul secret al fericirii omeneşti. 
In capitolul următor avem din partea unui om, care 
l'a văzut zilnic în închisoare, o descriere despre el, 
care ne dovedeşte că punea în practică lecţiile pe 
cari ie învăţase. Criticii străini au zis că «e prea 
mult despre Christos» în «De Profundis», trecân i cu 
vederea faptul că această carte dela primele pagini 
este inspirată de Christos, că nici un om care nu 
iubeşte pe Christos n'ar fi putut-o scrie, nici să tră
iască ca acela care a scris-o. In Anglia se auzc-a 
spunându-se că e absurd a crede că un agnostic, un 
sensualist'se poate întoarce la religie, şi s-a făcut 
blestemata afirmare că această carte în felul ei nu 
e mai sinceră decât spovedania multor puşcăriaşi, 
şi decât acea întina-tă mărturisire pe care duhovnicii 
o smulg dela umiliţii puşcăriaşi ! S'a auzit prortun-
ţându-se cuvântul de Hipocrizie. E de o mie de ori 
păcat că lumea printr'un consimţimânt comun se 
pune în locul autorităţii şi'şi permite să rostească 
păreri, căci, printr'o totală lipsă de disciplină ştiin
ţifică, ea este cu desăvârşire necompetentă de a'şi 
da părerea şi de a se pronunţa în mod nedemn. E 
un fapt elementar ca atunci când mintea unui om, 
fie prin voinţă proprie, fie forţat de împrejurări din 
afară, se concentrează asupra faptelor simple, ea de
vine religioasă. 

«E de asemenea demn de notat, scrie d. Ernest 
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Crawley, în însemnatul şi foarte interesantul săa 
studiu asupra religiei «The Tree of Life» (Arborele 
Vieţii), că pe când omul bine instruit şi cugetătorul 
abstract înlătură atât de des religia, sufletele simple 
şi mult mai desăvârşite în realitate se lipesc de ea 
cu o credinţă instinctivă. Insă fiecare om, când se 
întâmplă să stea fată în faţă cu eternele realităţi ale 
existenţii, „devine, ipso facto, un credincios". 

In „De Profundis" Oscar Wilde descrie calea pe 
care pornind dela o cultură foarte înaltă şi o cuge
tare abstractă la o simplicitate şi o desăvârşire a 
sufletului. \ 

In aceiaşi carte putem găsi multe dintre groazni
cele amănunte din viata lui de închisoare. Nici-o u-
milintă, nici o suferinţă orânduite de către regula
mentele închisorilor noastre nu 'i-a fost cruţată: de 
altfel, el ar fi fost cel din urmă care ar fi fost dorit 
să se facă vre-o excepţie cu el. Cele dintâi trei luni 
ale închisorii lui în Wandsworth Gaol au fost luni 
de îngrozitoare mâhnire. El spune că ideia sinuci-
derei îi venea mereu; numai lipsa mijlocului de a'şi 
pune planul în practică i-a scăpat vfata. La sfârşitul 
acestei *epoce el fu văzut de către un prieten, care 
'1 găsi „foarte abătut", s-ata să plângă. Mâinile lui 
erau schimonosite, unghiile erau rupte şi sângerânde, 
chipul slăbit şi de nerecunoscut. 

In luna următoare, adică la 21 Sept. 1895, el fu 
vizitat în închisoare de către şotia Iui, printr'o în
găduinţă specială dată de Home Office. înfăţişarea 
lui produse asupra nenorocitei femei o Impresie de 
,a cărei lovitură nu 'şi-a putut reveni niciodată. După 
ee părăsi închisoarea ea scrise prietenului, care o 
s âtuise să ducă osânditului uşurarea iertării şi a iu
birii ei, o scrisoare caldă în care fără să'şi dea 



218 

seama mărturiseşte cât de mare 'i era încă afecţiu-
aea pentru bărbatul ei... Eram într'adevăr îngrozită, 
scrise ea, mai mult de cât mi-aş fi închipuit. Nu pu
team să mă uit le el, şi nu mă puteam apropia dfr 
el, şi abia puteam vorbi. In cuvintele acestea „mi 
mă puteam apropia de el" se poate citi iubirea ce 
încă era în ea ; căci apropierea scumpă e totdeauna 
© pornire instinctivă Biata femee '1 părăsi, luând 
hotărârea, după cum spunea aceluiaş prieten, de a'l 
lua cu sine iarăşi după ce'şi va isprăvi osânda. 

In primăvara anului următor, după cum cu atâta 
recunoştinţă o mărturiseşte Oscar WJlde în „De Pro
fundi's*, a călătorit întregul drum dela Genua la 
Londra ca să'i aducă vestea sfâşiitoare a morţii mamii 
lui. Aceasta a fost cea din urmă dată când s'au vă
zut: După liberarea lui Oscar Wilde, au venit oare-
cari împrejurări cari au amânat împăcarea lor desă
vârşită, şî apoi veni aceea care desparte pe cei mai 
îndrâgosii{i soţi. Constance Wilde, care fusese multă 
vreme suferindă, şi care nu'şi revenise din groaznica 
lovitură a Catastrofei care'i zguduise căminul, fu scă
pată de lumea atât de plină de surprinderi crude 
pentru cei simpli ş,i buni, de către moarte. Ea muri 
la Genua cam la un an după ce bărbatul său eşise 
din închisoare. A fost o femee simplă, irumoasî, prea 
blândă şi bună pentru rolul ce 'i-a fost dat să joace 
în viiiţâ. A fost o femee de inimă pe care nişte zei 
mai buni n'ar fi aruncat-o în turburarea şi în zgu
duirea unei existente care a fost toată o luptă. 

Moartea ei fu pentru inima îndurerată a lui Oscar 
Wilde o amărăciune care 'i-a sporit desnădejdea. Iu
birea îui pentru ea, pentru motivul că niciodată ea 
«'a fost o legătură fizică, a fost curată, adâncă şi 
respectoasă. „Din partea unui poet unei poeme", este 
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ceeace a scris el odatt în albumul ei. Acest cinic 
apirent era, de fapt, înzestrat cu toate virtuţile fa
miliale. Purtarea lui faţă de mamă-sa e cunoscuta ; 
iar ca soţ el era ceeace fusese ca fiu. Aceşti Irlan-
dezi sunt foarte minunaţi în lealitatea lor faţa de 
rude. El n'a fost prieten cu fratele său în timpul 
vieţii lui, dar n'a îngăduit niciodată nimănui să zică 
în faţa lui o singură vorbă de defăimare către ek 
S'a certat cu mulţi prieteni cari se încumetaseră sâ 
vorbească cu dispreţ despre Willy: acea ceartă de 
zece ani cu un vestit scriitor irlandez, despre care 
am pomenit mai sus, n'a avut aită priună. După 
moaitea Jui Willy, memoria lui a avut un apă ător 
în Oscar Wilde. Pentru copiii lui el a simţit o a-
dâncă afecţie. Ernest La Jeunesse în acel măestrit 
articol pe care ' la scris după moartea lui Wilde ne 
spune ce revelaţie a fost pentru el când i'a auzit pe 
Oicar vorbind despre fiii lui. 1 se nfâţişă ca un om 
nou, un Oscar Wjl1 Je pe care nu-1 cunoscuse, despre 
a cărui existenţă el nu avusese niciodată pătrunderea 
plăcută. Vorbea atât de simplu, întocmai ca un buri 

ie, şi cu atâta bucurie şi mulţumire. Pasagiul 
acela este unul care, — pe lângă plăcerea ce'ţi pre
cară frumuseţea lui,—stoarce lacrimi chiar şi acelora 
cari sunt tari de inimă faţă de asemenea emoţii în 
mijlocul celei mai înalte plăceri spirituale. Multora 
cari au cunoscut bine pe Oscar Wilde, confirmarea 
virtuţilor lui domestice va părea nesigură. Vom a-
rninti, însă, despre el că şi-a dat multă osteneala sâ 
ascundă acele calităţi c-m '1 puteau compara cu cei 
de rând. O trăsătură însemnată a caracterului său 
era că deşi el confirma sus şi tare principiile sale 
lit .'rare, artistice şi etice, nu vorbea însă niciodată 
despre el ca om. Avea groază despre orice semăna 
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a prea mărire de sine; şi nu poate fi îndoială că el 
s'a luptat din toate puterile în contra obiceiului a-
celuia de a se învinui pe sine, care pe vremuri era 
o formă patetică a convorbirii lui; pentru că a vorbi 
rău de sine însuşi adesea apare pentru cei aspri în 
critică şi nemiloşi o delicată formă de iubire de sine. 

Cu toate asprele regulamente ale închisorii se pare 
că a avut multe împrejurări de a convorbi, şi amin
tiri despre asemenea convorbiri au fost păstrate cu 
sfinţenie. Pe vremea când scria „De Profundis" el 
a avut într'o după prânz o lungă convorbire cu un 
om în Reading Qaol, care, scriind din amintire, ne 
povesteşte : 

«Vorbisem despre Robert Emmet, ,când în mod in
cidental am observat că era ciudat ca el un ateu să 
fi făcut atiit de multe aluzii la Suprema Fiinţă. 

„Asta nu mai încape îndoială că se datoreştetem
peramentului său celtic", zise Oscar Wilde. «Acei cari 
sunt stăpâniţi de emoţiile lor surit mult mai deprinşi 
cu divinizarea eroilor şi cu adoraţiunea zeilor decât 
lumea practică care crede în logică şi sunt conduşi 
de ceeace numesc ei judecată. Lumea de imaginaţie 
ya fi invariabil religioasă pentru simplul motiv că 
religia a răsărit din imaginaţie». 

«Ii, semnalai că Shelley şi Voltaire au fost oameni 
de înaltă imaginaţie şi erau sceptici. 

«Fireşte, răspunse el, trebue să îngăduim şi ex
cepţii. Eu însumi sunt o excepţie, însă e încă de în
trebat dică cei doui poeţi despre cari vorbeşti au 
fost necredincioşi sau numai agnostici. Mai mult, 
părerile religioase ale cuiva sunt adesea foarte in
fluenţate ds către întâmplări private şi locale sau 
naţionale. Pot zice că asuprirea Bisericii şi a Sta-
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tului contra săracilor din Franţa, a fost cauză directa 
a apostaziei Iui Voltaire. 

„Şi poate că ne-a condus pe noi la a noastră', 
mă încumetai să zic. 

cEl rămase tăcut pentru câtva timp, apoi se dete 
la oparte ca să lase să intre o muscă ce se învâitea 
în jurul uşii celulii lui. „Vezi, zise el, pândindu-i 
mişcările, uite tovarăşa care o să'mi ţie de urât după 
ce vei pleca. Am râs şi am repetat întrebarea. 

„Care,-zise el, a fost cauza că'eu am devenit băr
bat. Mi-aduc aminte câ odată am fost copil. 

«Păi, zisei eu cu şovăire, cred că aceasta a fost 
dezvoltarea d-tale naturală. 

„Tocmai aşa, răspuns- el, iar cauza apostaziei melfc 
este dezvoltarea spirituală, sau evoluţia firea: că a 
minţii. Să observi că diferitele rase ale lumii au di
ferite forme de credinţă supranaturală, şi dacă cer
cetezi bine acele forme vei afla că ele se acordă 
mai mult sau mai puţin cu caracterul de rasă al po
porului care le are. Şi ceea ce'i adevărat cu privire 
la rase este tot atât de adevărat cu privire la indi
vizi, vreau să vorbesc despre indivizii cari pretind 
individualitate,—fiecare îşi face pe D-zeul lui şi eu 
mi-am făurit pe al meu. D-zeul meu poate că nu-ţi* 
convine d-tale, nici al d-tale mie, cum însă D-zeul 
meu fmi convine mie, doresc sâ'l păstrez, şi când 
mă simţ cu o asem nea pornire să'l ador". 
„Care e D-zeul d-tale, atunci ? îl Întrebai. Arta ? «Nu, 
zise el, Arta nu e decât discipolul lui, sau, poate, ar 
trebui să zic apostolul. Prin mijlocul Artei am des
coperit pe D-zeu, şi prin mijlocul Artei îl ador pe 
El. Christos, pentru mine, este cel mai înalt Artist) 
şi nu unul de pensulă sau de condei, ci, ceeace 
e mai rar, el a fost un Artist al cuvântului. Cu aju-
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torul graiului el îşi găsi expresie,— şi pentru acea
sta este graiul, dar puţin o găsesc prin mijlocul el, 
şi nimeni în felul lui Christos". 

«Dacă pătrundem divinitatea lui Christos, zisei eu, 
nici cuvintele, nici cărţile lui, nici posturile, nici chi
nurile lui din uimă nu ne-ar fţâţa admiraţia noastră 
mai mult ca puterea elefantului sau repeziciunea cer
bului. Dacă admitem că el a fost o fiinţă suprana
turală, înzestrat cu putere miraculoasă, suferinţele 
lui -ne apar ca o farsă, ele seamănă cu un* milionar 
preferind să îndure chinurile foamei în mijlocul bel
şugului, sau cu un fanatic care de bună voe îşi chi-
nueşte trupul pentru purificarea sufletului". 

«Divinitatea lui Christos, zise el, în înţelesul ei ac
ceptat în-general, eu fireşte n'o cred, dar nu văd 
vre-o greutate oarecare crezând că ti a fost tot atât 
de sus deasupra lumii ce'l înconjura ca şi cum ar fi 

fost un înger stând pe nori". Aci urmă un panegiric 
al lui Christos asemănător oarecum cu acela din «De 
Profundis». 

„Cu altă împrejurare, pe când vorbeam asupra a-
celuiaş subiect doream să ştiu ce tabelă i-aş putea 
^prezenta, presupunând că am o listă conţinând nu
mele religiilor şi nereligiilor lumii, şi să'i zic: Ia-o 
p'asta, îţi convine-, 

„El surâse şi zise că n'ar primi nici una din ele. 
Asta, zise, pe când atingea cu mâna bucata rotundă 
de carton agăţată pe haina lui, arată adresa mea, 
sau mai bine numărul camerii mele, şi o face atât 
de corect, cred. Dar nu vei putea găsi o cartă în 
presupusa d-tale tabelă care să corespundă cu re
ligia mea". 

«Credinţa d-tale este unică, atunci, îi răspunsei, 
de ce să nu'i lămureşti principiile, ai putea face un 
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adept. «N'am nevoe de adepţi, zise el; în clipa când 
aş descoperi că cintvi împărtăşeşte credinţa mea( 

eu aş părăsi-o, sau o am întreagă pentru mine, sau 
de loc». 

«Ce individualist! spusei eu. 
„Pentru a fi un Artist suprem, zise el, trebue mai 

întâi să fii un suprem individualist*'. 
„Vorbiţi despre Artă, zisei eu, ca şi cum n'ar fi 

nimic alt pe lume pentru care să trâeşti". 
„Pentru mine, zise el trist, nu a nimic altceva"'. 
Ştiţi, zise el deodată, că Bibjia este o carte minu-

- nată. Ce frumoase poveşti artistice cuprinde ! Adara 
; şi soţia lui singuri în măreaţa grădină, unde se pu
neau bucura de toate plăcerile supunându-se numai 

poruncii. Dar el n'a voit să fie o maşină, şi astfel 
a mâncat mărul,— şi eu l'aş fi mâncat, —pe urmă a 
[ost isgonit». 

„După aceea tânărul Iosef vândut în Egipt ca rob, 
pe când înfloreşte ca guvernator al unui regat, şi 
subterfugiul lui de a'şi dobândi fratele. Aproape în 
iiecare capitol puteţi găsi ceva atât de interesant în 
cât te opreşti să te miri cum au putut fi scrise toate 
acestea Psalmii lui David; Cântarea lui Solomon, ce 
măreţ! Şi istoria lui Daniel, toate intră în gustul 
meu ca iubitor al limbagiului şi ca iubitor de Artă. 
Şi dacă 'mi place fantezia din Vechiul Testament sunt 
încântat şi de Noul Testament. Christos, Paul, şi 
mulţi dintre ceilalţi au pentru mine un farmec ciudat. 
Consideraţi apoi cea din urmă carte dintre toate. Cât 
de puternică a trebuit să fie închipuirea scriitorului I 
Nu cunosc nimic în întreaga lume a Artei care să-'l 
poată semăna, mai cu seamă capitolul al zecelea, al 
Unsprezecelea şi al doisprezecelea. Drept vorbind. 
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au'mi plac oamenii cari nu pot admira o carfe cât 
timp nu cred în adevărul ei literar». 

«I am amintit că cei mai de seamă agnostici al 
secolului au fost admiratori ai frumuseţii scripturilor, 
pomenind pe Renan, Huxley şi Ingersoll. 

«Eu admir foarte mult, zise el, scrierea „Viata Iu» 
Iisus", de Renan, iar Huxley are un stil atrăgător, 
care se vede adesea la oamenii de ştiinţă, de pildă, 
mUaduc aminte unde spune „câ cineva nu poate fi 
un adevărat soldat al ştiinţei şi un soldat al Crucii", 
şi o consideram ca o foarte frumoasă cugetare, cu 
toate că nu o credeam, căci între materia faptelor 
şi materia credinţii este o largă prăpastie peste care 
ştiinţa nu poate trece". 

«Când voi ieşi de aci, mi-ar plăcea să găsesc o 
mică şi liniştită biserică, şi nu m'aş sinchisi ce nume 
ar avea cât timp va avea un preot blajin, simplu şi 
bun la inimă, unul care să aibă religia în el însuşi 
şi care să nu predice părerile altuia şi să practice 
formulele altuia, un om care să se gândească la pă
cătos mai mult ca la leafă. Nu pot niciodată să a-
parţin Ia vreuna din formele convenţionale ale reli
giei, dar. aş dori să pot scoate binele ce este m toate". 

In „De Profundis" avem propria povestire a lui 
Wilde asupra vieţii lui din închisoare şi asupra în
ţelesului ce-1 avea ea pentru ol. In capitolul următor 
avem o descriere obiectivă a vieţii lui de acolo. P°" 
vestirea paznicului asupra caracterului lui cum 6>a 

manifestat singur în închisoare este confirmată de 
mulţi martori. Ei apărea tuturor cari '1 vedeau ca 
un tip ideal de gentleman creştin. Se ştie că în noap' 
tea plecării lui mulţi dintre nenorociţii puşcăriaş» 
din Reading Gaol au fost mustraţi şi chiar pedep
siţi pentru jelaniile lor. Unul dintre aceştia spune* 
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după liberarea lui, că atunci când C. 3. 3. a plecat 
i s'a părut că cea din urmă speranţă îl părăsise. Sim
patia lui pentru tovarăşii de închisoare era atât de 
mare încât adesea risca pedepse aspre alunei când 
întărea pe unul sau pe altul cu mângâerile lui. Câte
va din biletele lui scrise în închisoare tovarăşilor se 
păstrează încă, şi unele au fost puse în vânzare ca 
curiozităţi. Observaţia lui Montaigne se aplică aci 
odată mai mult. S'au găsit unii cari au văzut în a-
ceste bilete, în cea mai mare parte cuvinte de încu
rajare, cele mai ticăloase înţelesuri. Simpatia lui se 
arăta în cuvinte simple. Prin mijlocul prietenilor săi 
el a putut ajuta băneşte pe mulţi dintre tovarăşii lui 
de închisoare, cari părăsind închisoarea săraci, ar fi 
căzut iarăşi în păcatul crimei. Pe când era la Rea
ding Gaol, câţiva tineri, aproape copii, au fost în
chişi pentru că prinseseră în cursă.. epuri de casă. 
Judecătorul îi condamnase la amendă bănească în 
schimbul închisorii, şi numai cu banii lui Oscar Wilde 
ei şi-au recăpătat libertatea. După liberarea lui a pă
strat prietenie multora din cei pe cari M cunoscuse 
în închisoare. Cu toate că vorbea despre el însuşi 
ea despre un agnostic în închisoare, el a arătat prin 
purtarea lui că creştinismul pusese stăpânire pe el. 
Ciudata blândeţe şi farmec ale purtărilor lui după 
ce a ieşit din închisoare, îngăduinţa, bunătatea şi 
modestia lui, au impresionat pe toţi acei cari l'au 
văzut. Paznicul, a căruijpovestire urmează acum, zice 
despre Oscar Wilde că el în închisoare avea înfă
ţişarea unui sfânt, in acelaş fel mai apăru el multora 
cari l'au văzut în timpul celor câteva luni după li
berarea lui, până când fatalitatea Pa întors iarăşi spre 
tovărăşia în atmosfera căreia nimic din ceeace era 
bun şi nobil nu putea subsista. 

16 
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CAP. XVI 

Poetul în închisoare ') 
Povestirea unui paznic de Ia Reading Gaol 

Sunt momente supreme în viata oamenilor, după 
cum sunt întâmplări în istoria naţiunilor, cari în
seamnă epoce şi se ridică deasupra tuturor celor
lalte cari în totalul lor formează viaţa. Acele clipe 
in viaja d-lui Wilde au fost atunci când a ieşit de 
pe banca acuzaţilor dela Old Bailey, un om ruinat 
şi cu o sentinţă de doi ani închisoare deasupra ca
pului său. 

Sunt zile, luni şi ani în viata unor oameni cari pen
tru ei sunt o veşnicie, pentru ei mâna Timpului a în
cetat de a se mişca, ceasornicul nu'şi mai bate orele 
lui de reîntoarcere, pentru ei nu există revărsat de 
zori, nu este ziuă, ci poate numai un amurg, căci 
cum spune adagiul «Speranţa tresare veşnic în su
fletul omenesc", ei trăesc într'o rătăcitoare noapte 
lungă, o noapte de groază, o noapte de înspăimân
tător întuneric, neuşurată de nici o stea; o noapte 
de mizerie, o noapte de desnădejde. 

Doi ani de închisoare au însemnat pentru poet o 
noapte lungă îngrozitoare, — o noapte petrecută în 
Infern, o noapte fără variaţii, o noapte fără visuri: 
nu visuri, ci coşmaruri cu atât mai înspăimântătoare 
cu cât erau mai reale. Nici o deşteptare n'a avut din 
ele. Coşmaruri în cari oameni au fost biciuiţi, î° 
cari oameni au fost executaţii 

Aljii, fără îndoială, au fost la închisoare înaintea 

i) Acest capitol scris (n int regime de un paznic al Închi
sorii e reprodus aci Întocmai cum a fost scris. 
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Poetului; alţii de atunci încoace, iar alţii acum. O. da t 
dar ei n'au fost poeţi, ei nu sunt poeţi, aşa cum a 
fost el. Suferinţele lor, de sigur, sunt mari, dar ale 
Iui au fost şi mai mari. Crescut în moliciunea lu
xului, trăind într'o atmosferă de cultură şl lucruri 
fine, el, Apostolul Esteticismului, fu deodată prăbuşit 
de pe măreaţa culme pe care '1 urcase geniul lui, şi, 
fără a trece printr'o stare mijlocie, se văzu deodată 
închis între ziduri de fier şi împrejmuit cu zăbrele 
de otel. El care mai 'nainte se devotase productiunii 
celor mai înalte opere de Artă. 

El, cu o slăbiciune de poet pentru împodobire, 
era învestmântat în tunica posomorâtă de puşcăriaş. 
El, a cărui expresie era viata, — acum, mai mult ca 
via{a însăşi— fu redus deodată la o tăcere mai a-
dâncâ decât mormântul; şi el care crease un nume 
glorios în lumea literară, avea acum numai un nu
măr. A fost mai mult decât o suferinţă, a fost o tra
gedie şi una dintre cele mai mari ale secolului al 
nouăsprezecelea. 

In cele dintâi optsprezece luni de închisoare toate 
asprimile regimului i-au fost aplicate fără milă. Tre
buia să'şi cureje cantitatea fixată de câlti, sau să în
dure pedeapsa sigură; să învârtească la manivelă, 
împreună cu tovarăşii lui, cu ajutorul căreia se în
destula cu apă arestaţii; să citească plictisitoarele 
cărţi din bibliotecă sau să se plimbe de colo-colo 
prin celulă, pradă propriilor lui gânduri triste, până 
când sănătatea i se sdruncină sub încordări nefireşti, 
şi, ca să previe trimiterea lui la casa de nebuni, 
r-s'a îngăduit favoarea de a avea un număr mărginit 
d« cărţi, trimise de prietenii lui, şi cari mai târziu 
au găsit loc printre altele mai puţin întunecate din 
rafturile bibliotecii închisorii. 
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Mai târziu i s'a îngăduit un alt privilegiu mai în
semnat,—acela de a scrie, — şi acestei concesii da~ 
toreşte lumea scrierea lui «De Profundis». El scria 
mai cu seamă seara când ştia că nu va fi turburat 
In celula lui erau două capre de lemn pe care 'si 
aşeza patul de scânduri. Aceasta era masa lui şi, 
precum zicea el însuşi : «Era o masă foarte bună»-

Blidurile lui de tinichea le păstra foarte curate ; 
iar dimineaţa, după ce le orânduia la locul lor, făcea 
un pas înapoi şi se uita la ele cu mulţumire copi
lărească. 

Era foarte amărât că nu putea să'şi lustruiasrifc 
ghetele şi să'şi perie părul. ,Dacă aş putea fi curat, 
zicea el, nu m'aş simţi atât de nenorocit. Ţepii ăşti* 
din barbă sunt îngrozitori*. înainte de a'şi părăsi ce
lula pentru ca să vadă pe vre-un vizitator, avea tot
deauna grijă să-şi ascundă pe cât era cu putinţă, 
bărbia lui nerasă cu ajutorul unei batiste roşii. Părea 
foarte neliniştit când i se anunţa vre-un vizitator». 
«Căci niciodată nu ştiu, zicea el, ce întristare proas
pătă ar putea să'mi intre în viaţă, şi care-mi este 
sortită, aşa ca s'o duc în celula mea şi s'o aşez în> 
depozitul prea încărcat, care este inima mea. Inlm» 
mea este depozitul meu de întristare I* 

In timpul celei din urmă părţi din închisoarea Poe
tului s'a dat ordinul pentru „cei dintâi ofensatori* 
de a fi pjşi la oparte rde ceilalţi puşcăriaşi. Ei se 
deosibeau prin aceea că purtau două stele roşii, una 
pe jachetă şi cealaltă pe şapcă, şi astfel erau cunos
cuţi ca „clasa oamenilor cu stea". Ordinul, nefiinfiL 
retrospectiv, nu s'a aplicat poetului, şi, prin urmare,, 
ca şi ceilalţi rămaşi, trebuia să stea cu faţa la pe
rete când vre-unul din .clasa celor cu stea", avea 
să treacă prin faţa lui. Născocitorii ordinului, eraUr-
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fără 'ndoială, împinşi de cele mai bune motive, însă 
interpretarea lui prea strictă îl făcea de râs. Am văzut 
pe poet nevoit să stea cu faţa spre perete, pe când 
un ticălos de şnapan, care fusese osândit că aproape 
'şi omorâse pe biata lui nevastă, trecea pe lângă el. 
De fapt, aproape în fiecare zi era obligat să ia a-
ceastă nedemnă poziţie, care putea fi preîntâmpinaţi 
cel puţin pentru stupiditatea oficialităţii!. 

Jn biserică poetul părea că suferă de plictiseală. 
El sta într'o atitudine nepăsătoare, cu cotul sprijinit 
pe spatele scaunului, cu membrele încrucişate, şi se 
uita visător în jurul şi înaintea lui. 

Uneori uita atât de mult pe cei ce'l înconjurau 
-atât de pierdut în visare, încât avea nevoe de a fi 
izbit cu cotul de către una din „oile rătăcite* de 
dinapoia lui spre a-i aminti că s'a cântat un imn şi 
că trebue să se ridice şi să cânte, sau să pară cel 
puţin a cânta laude lui D-zeu. 

Când Capelanul se adresa turmei sale tunse şi îm
brăcate în cenuşiu, spunându-i cât de păcătoşi erau 
toţi, şi cât de mulţumiţi trebuiau să fie că trăesc 
intr'o ţară creştină în care un guvern părintesc se 
îngijea de fericirea sufletului lor ca şi de hrana mi
zerabilelor lor trupuri, că societatea nu dorea să-i pe
depsească, cu toate că au greşit şi au păcătuit în 
contra societăţii, că treceau printr'un proces de pu
rificare, qă închisoarea lor era un purgatoriu din care 
ei puteau eşi tot atât de curaţi şi nepătaţi ca şi cum 
«'ar fi păcătuit niciodată, că dacă s'ar purta astfel 
societatea i-ar întâmpina cu braţele deschise, că erau 
fiii risipitori ai comunităţii, şi că aceasta împotriva 
căreia ei păcătuiseră, îngraşă viţei ca să'i hrănească 
dacă ei s'ar fi înduplecat sâ se întoarcă la staul şi 
s i devină buni cetăţeni,—Poetul surâdea. Dar nu su-
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râsul lui obişnuit: era un surâs cinic, un surâs de 
necredinţă, care adesea adăpostea disperarea. „îmi 
venea să sar dela locul meu şi să strig, zicea el, să
racilor şi desmoştenitilor din jurul meu că nu'i aşa, 
să le spun că ei sunt victimele societăţii şi că socie
tatea nu le va da de cât mizeria străzii, sau foamea 
şi cruzimea din închisoare". 

Adesea mă mirarn de ce niciodată na strigat de 
ce şi cum a fost în stare să continue, zi cu zi, stu
pida viaţă pe care o ducea, o viaţă de întristare r 
întristare amorţită de grozava ei monotonie, o exis
tenţă de chin, o existenţă de moarte. 

Dar el asculta cu supunere de legi, şi observa în 
conştiinţă regulamentele prescrise de societate ace
lora pe care ea'i destină întristării. Am aflat că o-
dată a fost pedepsit pentru că a vorbit cum nu tre
buia. N'am o ştire personală despre acest fapt, dar 
ştiu că e aproape o minune ca cineva să stea doui 
ani în închisoare fără ca să fie mustrat o singură 
dată. Unele regulamente nu sunt făcute decât cu sco
pul de a fi înfrânte, aşa că se poate găsi o scuză 
pentru cei ce suferă pedepse. *) Totuşi, nu se putea 
să fie pedepsit cu închiderea în celulă pentru cinci
sprezece zile, precum s'a susţinut. Un director de 
închisoare nu e împuternicit să dea o pedeapsă mai 
mare de trei zile, iar pâine şi apă timp de douăzeci 
şi patru de ore este pedeapsa obişnuită pentru vor
bire, şi dacă e pentru prima oară, deliquentul e lăsat 
în pace, însă avertizat. 

In timpul închisorii sănătatea poetului a fost zdrun
cinată, lucru de care se plângea adeseaori docto-

i) Amintim că scriitorul acestui capitol est6 un paznie al 
închisorii. 



231 

rului. li era teamă să nu fie trimis la infirmerie. Pre
fera să rămână în celula Iui. Acolo el putea cugeta 
în plină voe fără să atragă privirile mărginaşilor. 
Acolo putea fi singur,—singur cu spectrul trecutului 
său, singur cu cărţile lui, singur cu D-zeul lui! 

Când am intrat în celula lui într'o dimineaţă rece 
şi posomorâtă din primele ,:le ale lui Martie l'am 
găsit încă în pat. Era lucru nechişnuit, aşa că mă mir?i 
«Am petrecut o noapte ur&ij, zise el. Dureri interim 
cari cred că sunt crampe, şi părea că'mi plesneşte 
capiii». L'am întrebat dacă n'ar fi mai bine să raporteze 
că e bolnav. „Nu, zise el, nu pentru atât de puţin lucru. 
O să mă fac bine, poate, pe zi ce trece. Vino peste 
câteva clipe, după ce mă voi fi sculat». M'am re
întors peste câteva clipe şi l'am găsit sculat, dar 
părea atât de bolnav încât iar l'am sfătuit să se arate 
la doctor. N'a vrut, totuşi, zicând că se va face bine 
dacă i se va da ceva cald să bea. 

Ştiu că după cursul obişnuit al evenimentelor nu 
i s'ar fi dat ce cerea cel puţin un ceas, aşa. că mă 
hotărâi să'i aduc eu însumi ceeace dorea. Am ieşit 
în grabă, am încălzit putină zeamă de carne, am tur
nat-o într'o sticlă, am ascuns sticla pe sub haină, 
şi m'am înapoiat în celula lui. Pe când urcam scă
rile sticla a alunecat între cămaşă şi piele. Era fier
binte. Ştiam că aproape se găsea o celulă goală. 
Atunci mă hotărâi să intru acolo şi să schimb sticla 
dela locul ei. Dar în clipa aceea o voce mă chema 
din mijlocul sălii de jos. Mă uitai şi văzui pe şeful 
paznicilor. îmi făcu semn să mă scobor la el. Mă 
înapoiai. Dorea să-mi vorbească cu privire la un 
lucru nelămurit în raportul din noaptea trecută. Mă 
căznii să-1 lămuresc pe cât putui. Mi-e teamă că am 
aruncat prea putină lumină asupra misterului. Eram 
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într'un chin îngrozitor. Sticla fierbinte îmi ardea 
pieptul ca nişte plumb topit. Am zis că „sunt clipe 
supreme în viaţa oamenilor". Acele clipe erau su
preme pentru mine. Aş fi putut striga în durerea 
mea, dar nu îndrăzneam. Picături reci de sudoare 
îmi curgeau pe fată; mă răsuceam şi mă svârcoleam 
în toate felurile ca să scap de îngrozitoarea arsură, 
dar în zadar Nu puteam muta din loc sticla îndră
cită, oricât m'aş fi căsnit. Stetea acolo în sân ca o 
cataplasmă fierbinte, dar cu mult mai caldă de cât 
orice cataplasmă ce va fi făcut vre-odată o mamă 
arţăgoasă sau o îngrijitoare răutăcioasă. Şi lucru stra
niu era, că cu cât stătea acolo mai mult cu atât se 
încălzea mai tare. Şeful meu se uita la mine foarte 
mirat. Mi-se pare, credea că sunt beat. Ştiu că eram 
destul de încurcat. In cele din urmă el plecă şi mă 
lăsă în pace, lucru de care eram foarte mulţumit. Am 
sărit treptele înapoi, am intrat în celula poetului, şi, 
scoţând sticla arzătoare, i-am povestit, gâfâind şi 
blestemând, păţania mea îngrozitoare. 

Poetul surâdea pe când îi istoriseam întâmplarea, 
apoi râse din toată inima. v ici odată nu'l văzusem 
râzând cu poftă ca până atunci şi niciodată nu l-am 
mai văzut râzând în acelaş fel. 

Mi-era necaz că râdea. Şi i-am spus-o zicându-i 
că era o răsplată nemeritată pentru ceeace îndurasem, 
apoi după acestea am ieşit afară trântind uşa. 

Când i-am adus de mâncare el părea că se căeşte. 
Şi'mi spuse că nu s'atinge de mâncare până nu'l voi 
ierta. 

„Nici de cacao ? îl întrebai eu. 
„Nici I răspunse el şi se uită la ea cu poftă. 
,Ei bine, de cât să te fac să mori de foame mai 

bine te iert. 
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„Dar dacă râd iar ? zise el cu un surâs. 
„Atunci nu te mai ert, îi zisei eu. 
In dimineaţa următoare îmi dete o bucată de hâr

tie albastră. „Ţine asta, îmi zise el, acum nu preţu-
eşte mult; dar mai târziu dacă o păstrezi poate să 
însemne ceva*. 

N'am putut s'o citesc atunci, dar când am citit-o 
am fost izbit de puterea şi frumuseţea expresiilor. 
Era intitulată : „O Apologie", şi era scrisă în stilul 
lui obişnuit, original şi parfumat. Revărsarea de humor 
rafinat, spiritul şi farmecul atâtor epigrame, naivi
tatea cuprinsă într'unele din aluziile personale erau 
fermecătoare. Ca un iubitor de stil, eram robit, şi 
i-am spus-o. 

„Ah 1 zise el, niciodată nu credeam că voi relua 
acelaş stil. 11 lăsasem în urma mea ca un lucru al 
trecutului, însă eri dimineaţă am râs, ceeace denota 
perversitatea mea, căci de fapt îmi părea rău de 
ceeace ţi se întâmplase. N'aveam gândul să râd, căci 
mă jurasem să nu mai râd. Atunci am crezut nimerit 
când am rupt un jurământ să'l rup şi pe celălalt. 
Făcusem două, şi le-am rupt pe amândouă, dar acum 
le-am făcut iarăşi. N'am de gând să mai râd vre-o-
dată. nici n'am de gând să mai scriu ceva înadins 
ca să produc râsul la alţii. Nu mai sunt Sirius al 
Comediei. M'am jurat să'mi închin viaţa Tragediei. 
Dacă mai scriu cărţi, va fi pentru ca să formez o 
bibliotecă de plângeri. Ele vor fi scrise într'un stil 
producător de întristare, şi în fraze compuse în sin
gurătate, şi punctuate cu lacrimi. Ele vor fi scrise 
numai pentru acei cari au suferit sau cari suferă. Eu 
îi înţeleg pe ei şi ei mă vor înţelege pe mine. Voi 
fi o enigmă pentru lumea Plăcerii, dar o îmbucă
tură pentru lumea Durerii». 
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In convorbire Poetul era totdeauna cumpănit. Fie 
care faptă a lui din timpul zilei era cumpănită, însă 
când rămânea cu el însuşi, seara, îndura o trans
formare, sau, ca să ne exprimăm mai bine, o trans
figurare, Era atunci când se găsea singur în celulă, 
când uşile erau încuiate, când lumina fâlfâia spre 
stingere, când umbrele nopţii se lăsau, când totul 
dormea, când totul păr^a mort. Posomorâtul şi vi
gilentul paznic se mişct. pe săli cu pasul lui de pi
sică. E o tăcere liniştită şi îngrozitoare,— tăcere în 
paşii paznicului, tăcere în celule, tăcere în aer. în
tunecata şi posomorâta umbră se opreşte la uşa fie
cărui mormAnt viu şi spionează cu privirea, îşi a-
runcă ochii pe deschizătura tereştrii, pentru a se în
credinţa pe el însuşi că mormântul n'a devenit prea 
real, că el conţine încă viaţă, că nici unul n'a în
drăznit să calce legea,—n'a îndrăznit să înşele justiţia. 

Înfăţişarea este aproape aceiaşi la fiecare : un trup 
însufleţit stând pe un scaun, isprăvind munca zilei, 
care va fi strânsă la ora opt, sau, dacă şi-a isprăvit 
deja munca, el stă cu privirea goală uitându-se în 
vid, sau se uită spre mângâere în Cartea de Rugăciuni. 

Chipul iscoditor aci se strecoară, aci se opreşte, 
şi se uită în altă celulă aproape de capătul corido
rului. Celula are numărul C. 3. 3.,—este celula Poe
tului. In întregul cerc al mormintelor vii nici o pri
velişte ca aceasta! Nici o privelişte mai dureroasă! 
Nici o privelişte mai înfiorătoare. Poetul e acum sin
gur! Singur cu D-zeul Singur cu Muza! 

El se mişcă prin celulă cu paşii rari, — unu, doi, 
trei. Trei paşi, apoi trebue să se întoarcă iarăşi. Cu 
mâinile la spate, un pumn prins de cealaltă mână, 
şi astfel înapoi şi înainte, de colo colo, el păşeşte 
cu capul plecat, surâzând, dar, Doamne, ce surâs! 
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Ochii lui, — acei ochi minunaţi — joacă în orbite. 
Acum spre tavan, dar cu mult mai departe de tavan, 
privind chiar dincolo de adâncimile spaţiului, privind 
în infinit. Acum râde ! Ce râs 1 Pătrunzător, sfâşiitor, 
amar, atât de multe sunt împreunate în acel râs în
fiorător. Puternica lui închipuire e la lucru. Cu toate 
că picioarele'i sunt în lanţuri, sufletul i-e liber, — 
căci cine poate înlănţui sufletul u iui poet El ră
tăceşte pe puternicele înălţimi, cu mult m* sus de 
locuinţele omeneşti. Apoi şi mai sus, peste norii de 
argint, se înalţă, şi'şi găseşte odihna la adăpostul 
palidei umbre a lunei. 

Apoi» îndărăt pe pământ vine căzând repede, ca 
un fulger din cer, înapoi prin zăbrelele de fier ale 
ferestrei, înapoi în celulă. Tăcere !... Vorbeşte !... El 
murmură numele sfânt al mamei lui, şi'şi chiamâ 
soţia pe nume I îşi şterge o'Jacrimă care alunecă pe 
obraz, când, iată! un înger soseşte şi lacrima se u-
sucă. Şi astfel viaţa lui, orice ar fi putut face, fu cu
răţită de păcat printr'o lacrimă caldă picurată dintr'o 
inimă izbăvită şi purificată prin suferinţă. Dar, as
cultaţi. El vorbeşte iarăşi. Se adresează unui oaspete 
închipuit, cu mâinile deschise spre micul lui scaun: 

„De mult, foarte de mult, pe când eram copil, aveam 
o mare ambiţie : Voiam să reformez lumea şi să'i 
schimb felul ei de a fi. 

M'am ridicat pe mine însumi,—numai prin Artă,— 
la o înaltă culme. 

Iar acum, prietenul meu, mă vezi, sunt o biată vic
timă a căinţii". 

El râde iarăşi, şi repetă cele din urmă cuvinte : 
«O victimă a căinţii. Căinţă fără milă». Se întoarce 
şi se opreşte din rătăcirea Iui tristă; apoi se opreşte 
încă odată în faţa oaspetelui închipuit, şi ridică de-



236 

getul: „Lumea, zice el cu oarecare egoism, nu e atât 
de puternică la urma urmei. Pot s'o zgudui cu o e-
pigramă şi s'o răstorni cu un cântec". 

El râde încă odată, apoi se scufundă în scaunul 
închisorii şi'şi pleacă capul. Şi aci îl lăsăm ca să-şi 
rumege gândurile singur.—Singur! 

Nimeni să nu râdă de aceste scene nocturne, şi 
rsă spună că Poetul n'a fost sincer. In închisoare el 
a fost sufletul sincerităţii,—şi să ne amintim că ni
meni nu poate purta o mască în închisoare. Poţi pă
căli pe directori, pcţi înşela pe capelan, poţi încurca 
pe doctor, dar nu potj amăgi pe paznic. Ochiul lui 
stă asupra ta atunci când nici uu alt ochiu nu te 
vede, în timpul ceasurilor de somn ca şi în timpul 
•ceasurilor de veghe. 

Ce a fost Poetul mai 'nainte de a intra în închi
soare nu vreau să ştiu. Ce a putut fi după ce a eşit 
din închisoare nu ştiu. Un lucru ştiu, însă, că pe 
când era în închisoare el a dus o viată de sfânt, 
atât cât poate un muritor s'o facă. 

Surâsul lui blând de o dulce seninătate nu se poate 
uita. Trebue să fi fost un asemenea surâs acela pe 
cere'l avea Bunyan în Bedford Gaol pe când îşi 
făurea minunatele lui visuri. Trebue să fi fost un 
Surâs asemănător acelui care ilumina faţa nobilă a 
lui Frangois D'Assise când vorbea despre „fratele lui 
vântul şi sora lui ploaia". 

Dacă Huo;o ar fi fost un artist al penelului pe cât 
a fost un artist al condeiului el ar fi zugrăvit un 
asemenea surâs ce strălucea pe chipul bunului e-
piscop când îşi povestea marea lui minciună nevi
novată ca să salveze pe bietul Jean Valjean. Şi cine 
poate spune că Domnul Păcii el însuşi n'ar fi privit 
un asemenea surâs ca demn de mila lui pe când pro-
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•unţa blândele lui cuvinte de chemare micilor copil 
pe cari discipolii lui căutau să'i dea la o parte. Se 
poate aminti un asemenea surâs cu toate că conde
iul nu e în stare să'i descrie blândeţea, cum nu e 
în stare să descrie mirosul unui trandafir. Era uvt 
surâs de rezemnare, un surâs de bunăvoinţă, un surâs-
de nevinovăţie, un surâs de iubire. 

Călătorie bună, suflet bun ! Să'ţi fie somnul lini
ştit ca surâsul tău. Îngerii să zboare pe deasupra 
mormântului tău în moarte precum au zburat peste 
mormântul tău îh viaţă. Şi dacă n'ai avut nici un dar 
care face pe om perfect, acel surâs singur a fost des-
tel ca să-ţi slujească la trecerea ta prin porţile Pa
radisului spre Marele Tron Alb. 

Călătorie bună! Mi-am ţinut făgăduinţa. Mi-arn 
adus aminte de tine în toţi anii ce s'au strecurat din 
acea memorabilă zi în care ne-am dat mâna şi ne-ara 
despărţit în celula ta rece şi posomorâtă. Mi-ai spus 
să mă gândesc la tine câteodată. M'am gândit la tine 
totdeauna; poate o singură zi a trecut fără să mă 
gândesc la tine,—tu care ai fost prizonier şi prie
tenul meu. 

CAP. XVII 

După liberarea lui din Reading Gaol, — refuzând 
oferta unor ziarişti americani cari i-ar fi plătit o mare 
sumă pentru istorisirea vieţei lui din închisoare, cu 
observaţia că nu putea pricepe ca o asemenea ofertă 
să fie făcută unui gentleman—porni numai decât în 
Franţa. Respectul ei pentru societatea engleză era 
astfel în cât a crezut de cuviinţă că jicnindu-şi ţara 
<el trebue să se supună de bună voe unui perpetuu 
exil din Anglia. La urma urmei av«ia dreptate să s t 
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aştepte la simpatie şi bună primire în Franţa, unde 
cazul lui pe vremea căderei fusese pe larg discutat, 
cu o milă generală. Toţi susţineau că artistul a fost 
prea aspru pedepsit. Mulţi oameni de seamă au scris 
despre el. Henri de Regnier şi Paul Adam, cari încă 
de pe atunci aveau o înaltă situaţie în literatura fran
ceză şi cari azi trec drept maeştri, au publicat ar
ticole descriind marile lui calităţi bune şi arătând 
respectuos omagiu osânditului dela Wandsworth Gaol* 
Henri Bauer, un critic influent, a publicat o dare de 
seamă asupra condamnărei lui Wilde şi tratamentul 
la care a fost supus, publicaţie care a înspăimântat 
de groază Franţa civilizată. S'a închiriat o casă pen
tru el Intr'un sat numit Berneval, pe marginea mării 
la N. E, de Dieppe. El îşi luase numele de Sebastian 
Melmoth, iar ţinta lui era să ducă acolo o viaţă re
trasă dedându-se cu totul lucrului. Acei dintre prie
tenii lui cari aveau mijloace subscriseră o sumă care 
Ii fu înmânată la ieşirea din închisoare şi s'a mai 
plătit pentru el o rata de o mie de lire sterline ce 
fusese cheltuite pentru scopurile lui pe timpul cât a 
fost în închisoare. 

Nu e altă şcoală mai rea pentru economie decât 
un loc unde moneda n'are nici o întrebuinţare. Ade
vărul acestui fapt se vede din invariabila nepăsare 
a marinarilor. Ocnaşii la liberare dau dovezi de o 
•extravaganţă mare. Vaporul ca şi închisoarea, şterge 
orice noţiune a valorii banului. In cazul lui Oscar 
Wilde, cauze cari au contribuit la aceasta au fost 
generozitatea lui din naştere şi noul sentiment de 
milă care îi umplea inima blândă. Izvoarele lui bă
neşti îi alunecau printre degete, a trimis în dar mulţi 
bani foştilor Iui tovarăşi de închisoare, întreţinea la 
Dieppe o întreagă şleahtă de poeţi din Montmartre 
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iar la Berneval, cu ocazia jubileului Reginei, întreaga 
şcoală a satului; tot el a scăpat dintr'o mare în
curcătură pe poetul Ernest Dowson dela hotelul Ar-
ques. A cheltuit bani cu nepăsarea marinarilor de pe 
bord ş; a liberaţilor din puşcărie. Fireşte că-i plăcea 
—nici nu se putea altfel, în urma lungei lui umilinţe— 
să se bucure de puterea ce o dau banii când sunt 
eheltuiti. Şi doar'era om, Ia urma urmei, cu slăbi
ciune omenească. Că a simţit umilinţa s'a văzut alt
cum. Există câteva scrisori pe care le-a scris pazni
cului care a avut prietenie pentru el. Intr'una din ele îşi 
făcu plăcerea dea mustra, Ia rândul Iui, una din clasele 
sub a cărui stăpânire şi mustrare trăise atâtea luni. 
Omul acela îi scrisese pe adresa «Oscar Wilde"' zis 
şi «Sebastian Melmoth» şi iată cum îl ceartă Oscar 
Wilde: „Trebue să încep a te mustra pe de-antregul 
pentru o nebăgare de seamă din partea d-tale. Ţi-am 
spus că mi-am schimbat numele şi ti-am comunicat 
cu grijă mare noul meu nume şi noua mea adresă. 
Cu toate astea d-ta scrii pe^lic Oscar Wilde, Esqre. 
Care of Sebastian Melmoth. Neplăcut lucru din par-
tea d-tale. Mi-am schimbat numele ca să nu mai fiu 
supărat, iar d-ta îi dai zor cu Oscar Wilde. Trebue 
să fii mai cu băgare de seamă asupra lucrurilor. Tot 
atât de mare necaz se poate produce prin nepăsare 
ca şi prin crimă, dragul meu». Ceva mai jos el spune 
acelui om care era nerăbdător să părăsească servi
ciul dela închisoare, că 1-a recomandat pentru un post 
şi adaogă : „Am vorbit cu mândrie despre caracterul 
şi inteligenta d-tale. Lasă-mă să fiu demn de ceea 
ce am spus despre d-ta. Cred că vei avea norocul 
unui bun post, aşa că trebue să fii tare şi drept şi 
bun prieten pe cât e cu putinţă». 
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El tinea foarte mult la respectabilitate. Când îşfi 
poftea prietenii ca să-1 viziteze la Berneval, spunea 
prietenilor însuraţi să-şi aducă soţiile cu ei, ca şi 
cum simjea că prezenta femeilor sub acoperemântul 
tui îi asigura respectul în ochii lui proprii. îşi închi
puia că închisoarea îl pătase. Ar fi fost foarte greu 
pentru el să mărturisească un asemenea sentiment» 
In aceste împrejurări nici odată n'a spus o vorbă,. 
aici odată n'a făcut un lucru, n-ici o privire, nici ura 
gest, nici umbra vre-unei gândiri, care s"ă fi trădat 
«elui mai bun observator, care nu cunoştea faptul., 
«ă acest om îşi petrecuse doui ani ca puşcăriaş or
dinar într'o puşcărie comună. Degradarea nu reuşise 
să-1 degradeze. Prietenii lui ohservaseră doar cât de-
schimbat îi era fizicul, nervii şi corpul, energia şi cu-
ragiul lui; cum toată fiinţa lui părea întinerită, întregul 
caracter îmblânzit. Ei atribuiau schimbarea asta re
gimului închisorii, căci pe vremea aceea nu ştiau cum 
ki singuratica meditare a celulei, aflase el adevăratul 
secret al vieţii. Se înfăţişa acelora, cari aveau no
rocul să-1 vadă în timpul săptămânilor pe cari Ie-a 
petrecut la Berneval, ca nn gentleman, un erou, u* 
creştin. 

Acesta e privilegiul şi distincţia acelora cari iau; 
pe Cristos ca pildă în viată, care îl urmează în umi
linţă, în rezemnare şi blândeţe, să primească din mâi
nile oamenilor nu altă îngrijire decât aceea ce i-a 
fost dată şi lui Crist. Nu ne putem îndoi că un om 
«u o inteligentă pătrunzătoare că Oscar Wilde, a pre-
Vâzut bine când şi-a luat acea hotărâre pe care a. 
stabilit-o cu atâta eloquentă în «De Profundis» ce 
păstrează lumea aceluia care opune cruzimii, blân
deţea; insultei, îndurarea; urei, iertarea; duşmăniei» 
sublima milă pe care o inspiră caritatea. El a fost 
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astfel minunat călit de eătre societate, era cu deo
sebire ora de lume. Putea da, în primile vremuri cel 
mai folosiror sfat cum să se conducă cineva în sen
sul lumesc. 

Un prieten povesteşte că spunea odată, despre si
nucidere că-i nedreaptă, pentru că era cel mai mare 
compliment pe care un individ îl putea aduce socie
tăţii. Fireşte, ştia când a părăsit închisoarea, în acea 
stare de spirit în care se instruise el însuşi, ştia exact 
la ce avea să se aştepte din partea lumei. EI a ac
ceptat dinainte toate ultragiile cari aveau să se gră
mădească asupra lui, cu deplină conştiinţă el intrase 
într'un martiriu pentru care lumea avea să-i refuze 
orice coroană. Cu marile Iui puteri şi cu vigoarea 
întinerită a trupului său ar fi putut stăpâni lumea. 
Pentru a reuşi, precum vedem azi dacă ne îndreptăm 
ochii spre Germania, el n'avea decât să se lase să 
trăiască. Dar era stăpânit de creştinism, el lăsase la 
o parte orice luptă şi şi-a îngăduit singur moartea. 

Nobilul lui scop 'şi 1-a menţinut în timpul celor 
dintâi luni cu un curaj care surprindea pe prieteni 
Numai în împrejurări foarte rare o licărire de părere, 
de rău pentru ceea ce pierduse, descoperea o urmă 
de amărăciune în inima lui. Erau foarte rare clipele 
când vorbea cu supărare şi cauza lor era uşor pentru 
prietenii săi ca s'o descopere. 

Chiar dela început a avut durerea să constate că, 
în noile împrejurări ale vieţii, munca îi va fi foarte 
grea. Adică, el recunoştea dela început că ne mai pu
tând seri sub numele lui propriu, nu va mai fi în 
stare să producă o operă demnă de el. Era unul din
tre acei artişti care scria pentru faimă, pentru care 
banii nu însemnau nimic. El n'ar fi putut să se oblige 
a seri pe tocmeală bănească: masca neagră a ano-

16 
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nimatului îi întunecase creerul. Avea nevoe de aplauze, 
era însetat de triumf personal, aceştia erau factorii 
esenţiali ai temparamentului său artistic. Astfel cu 
toate că nici odată n'a vorbit mai strălucit de cât 
în anii din urmă ai vieţii lui, pentru că în acest fel 
îşi avea răsplata imediată prin aplauzele auditorilor 
uimiţi, el n'a scris nimic, lipsindu-i orice stimulent. 

Avem într'o scrisoare pt care a adresat-o unui 
muncitor dela Reading, după ce scrisoarea «The Case 
of Warder Martin» a apărut în „The Daily Chro
nicle* (28 Mai 1897), dovada patetică a setei lui fi
reşti de aplauze, care produce artiştilor literari cel 
mai grozav chin. 

«Ce zice Reading despre aceasta? întreabă el. Ai 
văzut vreunul dintre paznici? Cred că nu». Apoi trece 
asupra altor lucruri, dar îndată se reîntoarce la su
biectul curiozităţii faimei lui.,„Ai auzit vorbindu-se 
ceva despre mine, cu privire la scrisoarea mea? Ceva 
frumos? In multe dintre scrisorile lui patetice care 
există, nu se poate găsi un pasaj mai mişcător ca 
acesta. Şi trebue să ne amintim că omul care era aşa 
de nerăbdător să audă vorbindu-se despre el ca ar
tist literar numai cu câteva zile înainte refuzase cu 
indignare să se angajeze într'o vastă publicitate ofe
rită de corespondenţi americani. Nu după notorietate 
suspina el, ci după recunoaşterea puterilor lui li
terare. 

„Cazul paznicului Martin", care a fost de mai multe 
ori publicat dela moartea lui, era o apărare a unui 
tratament mai bun pentru copiii din închisoare, în 
particular, şi pentru o mai omenească aplicare a drep
tului de pedepsire, în general. Este o nobilă apărare, 
scrisă într'o limbă nobilă şi cea mai bună evidenţă 
documentară pe care cel mai pretenţios o poate cere 
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pla o desăvârşită vindecare mintală şi o minunată 
|transformare psichică a autorului ei. Să citească ci-

Jpva mai întâi „The Importance of being Earnest*, 
pre a fost cea din urmă operă ce a scris mai înainte 
5 !f a intra în închisoare şi apoi acea scrisoare în 

hronicle şi în urmă să spună, dacă îndrăzneşte, că 
lfistirea lui Oscar Wilde în „De Profundis", că me-
"tarea a făcut din el un om nou şi deosebit, era o 

^emenire şi o decepţie. 
El a revenit asupra subiectului tratamentului din 

închisoare într'o scrisoare întitulată: «Nu citi aceasta 
l*câ vrei să fii fericit azi», care a apărut în Chro-
fte/e dela 24 Martie 1898. Ambele aceste scrisori, 
^m şi „Ballad of Reading Gaol« a 1 cărei leit-motiv 
ţ* e deosebit, sunt tot ce a scris el după ce a eşit 

M închisoare. Se interesa foarte mult de reforma 
Închisorii. Printre cărţile găsite în camera lui din ho-

)
|*lul în care a murit, se aflau multe în care se trata 

l«est subiect. Avea cartea «Prisons» a lui Iohn Ho-
\<\ şi câteva reviste conţinând articole asupra vieţei 

1% închisoare. 
»«The BaUad of Reading Gaol» a fost considerată 
r* către oarecari autorităţi drept cea mai frumoasă 
Ptladă din limba engleză. In Iulie 1904 a apărut în 
\\he Nineteenth Century, într'unarticol al d-nei Currie, 
Pitulat „Copiii găsiţi ai Ltteraturii", o notiţă critică 
* acestei poeme. Numele revistei în care a apărut 
ţeasta are însemnătate, dacă ne amintim ce a zis 

p c a r WUde, într'una din convorbirile Iui din închi
nare, despre felul cum va fi privit numele lui în acel 
^rtier. D-na Currie scrie despre „teribila Ballad of 
fading Gaol", cu splendorile şi inegalităţile ei, ames-
*cul ei de forţă poetică, realism crud şi sentiment 
"e netăgăduit. Scriitoarea adaogă ceva mai jos: «To-
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tul e o înspăimântătoare tragedie strânsă dela început 
până Ia sfârşit. Un prieten al meu, urmează ea, cari 
trece dreot un judecător în asemenea materie, mi-a 

spus că ar fi dorit să pună câteva pasagii din'̂ acest 
poem, din cauza groaznicei, tragicei sale intensităţi, -
pe aceiaş picior cu unele descrieri din Infernul Iui 
Dante, dacă «The Ballad of Reading Gaol» n'ar fi 
cu mult mai omenească. 

In prefaţa traducerii lui Andre Gide a vătămăto
rului memoriu al lui Oscar Wilde e citat următorul 
extras dintr'o revistă însemnată din Londra : 

„Bucata aceasta întreagă e teribilă ca paginile Iu1 

Sofocle . Că a redat cu o frumoasă artă atât de mult 
esenţa vieţei lui şi a altora din acel infern pentru 
sensibili este un lucru memorabil pentru sociolog, 
dar un lucru mult mai însemnat pentru literatură, 
Este o baladă simplă, sfâşiitoare, o mare baladă, 
una dintre cele mai mari din limba engleză". 

De sigur, nu-i nimic mai puternic, mai zguduit*"-

în literatura lumii ca descriere practică, decât poves' 
tirea ce o face Oscar Wilde asupra nopţii fără somfl 
petrecută în ajunul condamnării în versurile car» 
sfârşesc: 

In cele din urmă văzui întunecaţii drugi, 
Ca o gratie împletită de plumb 
Mişcăndu-se peste zidul năruit 
Din fafa patului meu cu trei scânduri, 
Şi-am simţit că undeva in lume 
înfiorătoarele zori se roşiseră'. 

Natura adevărată a baladei cere o oarecare naivi'. 
tate în expresie, o oarecare slăbire în rime. Este t°' 
tuşi, curios cum un makeshift rhyme *) care e între' 

i) Versul sau rima de care te serveşti în lipsă de altceva 
mai bon. Tr. 
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buinţat într'un singur vers, pe când se adresează 
foarte mult acelora cari au spiritul bolnăvicios, ins
piră pe unii dintre amicii poetului cu sentimentul că 
el arată, în paguba splendidei lui renovaţii, că ne-
sinceritatea viziunei care a fost totdeauna unul din
tre marile lui defecte nu fusese înlăturată. 

Iată acele versuri: 

„ Totuşi orice om ucide lucrul pe care 7 iubeşte, 
S'o afle toţi, 

Unii o fac cu o privire amară, 
Alţii cu un cuvânt linguşitor, 
Fricosul o face cu un sărut, 
îndrăzneţul cu o sabie !> 

Faptul acesta nu-i adevărat, dacă ar fi aşa e rău 
exprimat şi ceeace e pus drept antiteză, degenerează 
Ia ,o cercetare în gradaţie de jos în sus. 

Totuşi mulţi găsesc că aceste rânduri sunt cele mai 
frumoase dintr'o baladă care e plină de frumuseţi. 
Să fi fost acest lucru cea din urmă dorinţă a lui de a 
„uimi pe proşti", sau a fost serios ? 

Balada a fost publicată pe la începutul lui 1898. 
Oscar Wilde a lucrat mult la această bucată. Ea a 
fost revăzută şi corectată cu mare băgare de seamă 
până'n cele mai mici amănunte, fapt despre care avem 
cunoştinţă din multe scrisori pe cari le-a scris edi
torului său, d. Leonard Smithers, pe când scrierea 
era sub presă. Aproape fiecare cuvânt din poemă 
a fost luat în cercetare. Schimba adesea punctuaţia. 
Lucrurile rudimentare îl prinseseră în cele din urmă. 

Aceleaşi scrisori ne fac dovada tristei situaţii în 
care se găsea. Ele sunt pline de descrierile sărăciei 
şi a nevoilor lui, pe de o parte, iar pe de alta, de 
plângeri contra prietenilor săi. Intr'o scrisoare citim : 
«Starea mea de acum e atât de păcătoasă încât am 
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început azi o comedie socială modernă,—şi aş dori, j 
prin urmare, să am o mare poftă de mâncare daci j 
aş avea ce». 

In altă parte el vorbeşte despre sinucidere: «Am 
s'o fac», zice el. 

Pe vremea ceea locuia la Neapole. Împrejurările 
în care a fost nevoit să plrăsească Berneval, si sS 
se reîntoarcă spre societatea cea mai puţin de dorit 
pe care lumea bărbaţilor l-o oferea, sunt arătate în 
următoarele rânduri de către autorul scrierii: «Doua 
zeci de ani în Paris». 

«Timpul sosi, totuşi, când, rămânând fără bani-
respins, desnădăjduit, el nu mai putea rezista rugă
minţilor care'i ofereau tovărăşie în locul teribilei sin
gurătăţi, prietenie în locul duşmăniei, omagii în loc 
de insulte, şi în loc de ameninţătoarea mizerie o î w 
belşugată şi elegantă ospitalitate». 

Ori cum, s'au luat măsuri numai decât de către 
alte persoane pentru a sfărâma această legătură, Ş* 
orice rugăminţi fiind refuzate, starea Iui Oscar Wilde 
la Neapole deveni primejdioasa existenţă pe care el 
o descrie în scrisorile către Smithers. Necazul la sur
parea hotărârilor lui, la răsturnarea lor de către fort''1 ţ 
lucrurilor, a fost aşa de mare în cât era înfuriat Pe 

toţi oamenii. Scrise scrisori insultătoare prietenilor» 
necruţând nici pe cel mai nobil dintre ei, Robert 
Ross, el care în „De Profundis" e atât de lăudat-
Acele cuvinte sunt scrisori nemuritoare, dar simp'* 
dreptate, nu generozitate d-zeiască, dete acel splen' 
did tribut. 

Purtarea acestui Robert Ross faţă de Oscar Wilde 
a fost şi este cel mai frumos lucru despre care va 
putea pomeni istoria nobilei prietenii. Că i-a dat ofl 
c« lucru ce avea poate că nu-i nimic; nimic iarăşi câ a 
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îndurat mustrări şi suferinţe pentru el; că l'a vizitat 
neîncetat în închisoare; că s'a luptat şi a lucrat ne
contenit pentru a păzi interesele prietenului său, ţi
nând piept în mijlocul neîncetatelor atacuri ale scor
piilor cari se năpustiseră asupra persoanei prăpădite a 
lui Oscar Wilde; că a veghiat asupra lui ca un bun 
frate pe timpul acelor grozave luni în Paris; ci a 
fost lângă el în cea din urmă boală a lui, îngrijin-
du-1 cu blândeţea unei surori de caritate; că el a 
fost acela care în cele din urmă a adus pe D-zeu 
în trista cameră dela hotel d'Alsace, şi a obţinut ast
fel ca omul care fusese blestemat de oameni să iasă 
din această lume cu sărutul iertării pe frunte, cu 
corpul sfinţit şi uns, sub umbra crucii; că a orân
duit cinstită înmormântare, şi a fost unul dintre rarii 
îndoliaţi cari l'au urmat la groapă. Toate aceste lu
cruri, din firea omului, pot să nu însemne nimic; 
dar ceeace e neobişnuit şi splendid, o dezamăgire 
pentru pesimişti, o plăcere pentru acei cari, oricum, 
gândesc bine despre omenire, este că, cu toate că 
au trecut cinci ani dela moartea lui Oscar Wilde, el 
urmăreşte încă liniştit calea nobilei lui prietenii. Este 
unul dintre putinii oameni pentru care mortul nu dis
pare curând. El merge mai departe rftmânând bun 
pentru Oscar Wilde. El îşi sacrifică mijloacele lui 
băneşti pentru plata creditorilor prietenului său. 
El apără cu străşnicie reputaţia literară a prietenului 
său. El supraveghează mormântul lui la Bagneux, 
privind departe la ziua când va fi în stare, cu pro
priile lui mijloace, să asigure un veşnic şi mai cum
secade loc de odihnă pentru cenuşa lui. O asemenea 
statornicie după moarte nu e o virtute la care se 
poate aştepta omenirea. Devotarea moare încetul cu 
încetul când fiinţa iubită nu mai este decât o amin-
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tire, un nume. Răul dă naştere răului, dar aci s'a năs
cut şi bine, şi în această tristă istorie prietenia'i lu
cru frumos si minunat. 

Oscar Wilde a trăit trei ani şi jumătate după e-
şirea din închisoare. După ce a părăsit Italia s'a re
întors la Paris. Aci a stat câtva timp la un hotel din 
strada Marsollier. A fost nevoit să plece de acolo 
pentru că nu'şi putea plăti nota. A fost lăsat în toată 
puterea cuvântului pe drumuri. Din această stare a 
fost scos de către proprietarul unui mic hotel din 
strada Des Beaux-Arts, d. Dupoirier, care'l cunos
cuse în vremurile lui de prosperitate. Dupoirier îi 
dete odăi, în hotelul său, şi se duse Ia hotelul din 
str. Marsollier, plătind nota, şi luând obiectele lui 
Wilde. Din acel timp Oscar Wilde a locuit Ia No. 13 
Rue des Beaux-Arts, care e la cinci minute distanţa 
de Hotel Voltaire din zilele lui împărăteşti. 

El nu era superstiţios curprivire la numărul ho
telului, care a fost să fie cea din urmă locuinţă a Iui, 
cu toate că, asemenea tuturor spiritelor mari, el avea 
multe superstiţii. Se înţelege dela sine. Spiritele mari 
recunosc, ceeace proştii nu pot pricepe, că sunt pu
teri în univers cari nu se pot cunoaşte, cu toate că 
ele zăresc manifestările lor. Oscar Wilde era super
stiţios. De pildă, el credea că nu'i bine să mergi 
într'o trăsură trasă de un cal alb. 

Despre hotel d'AIsace nu se cade să spunem că 
ei a murdar. Se spune că d. Dupoirier a observat, 
după moartea lui Oscar Wilde, că nu era frumos din 
p:irtea ziariştilor să spună că hotelul lui era de mâna 
douăzecea, pe când de fapt era o casă de categoria 
cin cea. 

Era una din acele case în care chiriaşii regulaţi 
sunt puţini, şi unde folosul se trage dela călătorii 
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streini. In spatele casei era o mică curte sau gră
dină, Unde Oscar obişnuia adesea să stea după masă, 
citind căr{i şi sorbind absint. 

S'a susţinut că viata lui la Paris în acest timp a 
fost de o ruşinoasă recădere. Calomnia e încă pe lucru 
cu privire la memoria lui. Trebue să spunem, însă, 
că a fost neîncetat sub supravegherea de aproape 
a politiei. Un prieten influent al lui a rugat pe Henri 
Bauer ca să intervină pe lângă Ministrul Artelor Fru
moase ca să sprijine pe Oscar Wilde. Henri Bauer 
a comunicat după aceea că Ministrul a zis că nu face 
nimic pentru un om care a frecventat asemenea so
cietăţi ca acelea frecventate de Wilde, de-1 supra
veghea politia, şi că, la cea mai mică provocare el 
va fi arestat. De altfel până la moartea lui nimeni 
nu l'a turburat cu nimic, ceeace dovedeşte că era 
mai mult o calomnie. 

Era curios de aflat cine au fost acei tovarăşi des
pre cari vorbeşte politia în raportul ei către Mini
stru. Lumea cu care el avea de obicei să fie în le
gături era destul de cumsecade fajă de toleranta mare 
din Paris. Bietul om nu'şi putea alege prieteni, şi cum 
îi plăcea să vorbească era uneori mulţumit în singu
rătatea lui, de a sta de vorbă cu oricine. 

Pare, cel putjn în ultimul an al vieţei, că i s'au în
lesnit mijloacele de trai. Nevindecata lui generozitate, 
fără îndoială, e pricina că, cu toată cheltuiala la ho
telul lui Dupoirier n'a fost nici odată mare, a murit 
datorind micului prieten aproape o mie de lire ster
line, şi că mai avea şi afte datorii la Paris. Datoria 
la Dupoirier, cum şi alte câteva, au fost plătite de 
atunci,—nu e nevoe să mai spunem de către cine. 

Despre înfiorătoarea tragedie a celor din urmă luni 
ale iui Wilde, Ernest La Jeunesse ne dă o puternică 
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povestire într'un articol din „Revue Blanche". Iată 
un scurt pasa] în care el descrie starea lui aproape 
de sfârşit : 

,A fost la ţară şi în Italia, lâncezea după Spania, 
dorea să se reîntoarcă pe coastele Mediteranei: tot 
ce a putut avea este Parisul, Parisul care 'i închide" uşă 
după uşă, un Paris care nu mai avea să'i dea decât 
tavernele în care putea să se strecoare ca să bea, 
un Paris care este surd, un înfometat, spasmodic 
Paris, roşcovan aci, palid dincolo, o cetate fără veş
nicie şi fără poveste. Fiecare zi 'i aduce suferinţe, 
el nu mai are nici trecere, nici un prieten bun, el cade 
în cea mai neagră neurastenie... E stăpânit de pre
simţirea morţii, care în cele din urmă îl va stinge. 

Câteva luni înainte de a muri el a suferit de du
reri de cap. In acelaş timp el îşi topea energia prin 
băutură. Dupoirier ne spune că scria toată noaptea, 
ţinându-şi puterile cu cognac. 

La sfârşit, durerile de cap deveniră atât de nesu
ferite incât doctorii spuneau că e nevoe de operaţie. 
Dar operata avea să fie foarte grea, căci era cu ne
putinţă de a localiza porţiunea asupra căreia opera
ţia avea să'i fie folositoare. Numai unul dintre marii 
chirurgi, putea fi autorizat să facă o asemenea ope
raţie, spuneau medicii. Dar i s'a spus că acel chirurg 
trebue plătit cu un foarte mare onorariu. „Ah ! zise 
Oscar, mi-se pare că am să mor sub mijloacele mele"-

' „Trebue să fi suferit îngrozitor, zice Dupoirier, căci 
îşi ţinea mâinile pe cap încercând să-şi uşureze tor
tura. El se văita într'una. Ii puneam ghiaţă la cap. 
Uneori îi făceam injecţii cu morfină". Robert Ross 
a fost lângă căpătâiul lui la sfârşit. Am spus aiurea 
că i-a adus un preot catolic sâ-1 spovedească recu
noscând bunătatea acestei fapte. Mai era şi un alt 
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prieten la capul lui. Dar soarta a voit ca nici unul 
din ei să nu fie lângă el când şi-a dat sfârşitul. Asta 
s'a petrecut la ora două după amiază Ia 30 Noem-
brie 1900. Dupoirier Pa ţinut în braţe când şi-a dat 
sufletul. 

Prevăzuse că nu va trăi să vadă zorile noului secol. 
Un ziarist a povestit observaţia pe care a făcut-o 
Wilde în legătură cu aceasta. 

«Cea din urmă oară când Para văzut, scrie el, a 
fost cu trei luni înaintea morţii. L'am luat la masă 
la Grand Cafe. Era pe atunci foarte sănătos şi în 
foarte bune dispoziţii. Tot timpul mesei m'a distrat 
şi m'a încântat. Abia mai târziu, câteva clipe înainte 
de a ne despărţi, deveni cam abătut. Mi-a spus că 
nu crede că va mai trăi mult, avea o presimţire, spu
nea el. Am încercat să întorc lucrurile într'o glumă, 
dar el era foarte serios. «Oricum, zise el, nu cred că 
voi trăi să văd noul secol». După aceea o lungă 
pauză. «Dacă ar fi început un alt secol şi eu aş mai 
trăi, asta ar fi peste ce poate îndura un Englez». 

A fost înmormântat la Cimitirul Bagneux la 3 De
cembrie 1900, unde zace în al 17-lea mormânt din 
a 8-a şosea a diviziei a 15-a. Iată inscripţia de pe 
mormântublui : 

OSCAR WILDE 
Oct. 16, 1854 Noemb. 30, 1900 

Verbis meis addere nihil audebant et 
super illos stillabat eloquium meum. 

Job XXIX. 22. 

R. I. P. 

După cuvântarea mea nimenea nu mal vorbea 
Şi asupra lor ca rouă picau cuvintele mele. 
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Chiria celor cinci ani a mormântului lui a fost re-
înoită in 1905 de către Robert Ross, care spera ca, 
mai 'nainte de expirarea acestui termen, să poată 
transporta rămăşiţele intr'un loc de odihnă veşnică 
la unul din cimitirile pariziene, unde prietenii şi ad
miratorii poetului să'i poată, dacă vor dori, ridica un 
monument funerar. 

„Moartea e potrivită pentru a fi tragică", este co
mentarea care s'a făcut asupra trecerii lui de către 
cineva care i-a descris cele din urmă ceasuri. Moartea 
lui, sosind când a sosit, de înlăturat aşa cum era, 
pustiitoare cum a fost cu mult mai crudă şi mai tra
gică decât a pomenit vre-odată istoria literară. Dacă 
s'ar fi îngrijit; dacă cel puţin ar fi fost cineva care 
să'i poarte de grijă I Vremea 'i pregătea un splendid 
triumf. Secerişul nu era departe. Anglia l'a lepădat, 
sacrificând pe artist pentru bolnavul mintal, alte ţări, 
însă, nepăsătoare faţă de orice afară de opera ar
tistului, erau gata să'i deschidă braţele. Dacă ar fi 
putut trăi numai vre-o trei sau patru ani mai mult. 
el ar fi găsit în aplauzele întregului continent vre-o 
mângâere pentru toate suferinţele grozave. In Ger
mania el e azi „Poetul Lumii», iar nSalomeea" este 
o «Piesă a Lumii». Şi n'avem să discutăm gustul li
terar al Germaniei. Oscar Wilde a fost pus sus în 
Walhalla a Germaniei. In Italia succesul lui nu e 
mai mic. 

Italienii nu se supără când se face comparaţia între 
el şi divinul Alighieri. Poate că e prea puţin serios, 
nedrept, dar e aşa. Un mare număr de Germani nu 
cunosc nimic despre omul Oscar Wilde, abia îi ştiu 
numele, şi totuşi sunt entuziaşti de opera lui. Unul 
dintre prietenii săi, călătorind prin Rusia pe Ia în
ceputul anului trecut, s'a dat in vorbă în tren cu un 
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bancher care se reîntorcea la Bromberg dintr'o au
dientă cu împăratul. Acel domn i-a spus că a petre
cut o seară la teatru, unde a văzut «Salomeea» lui 
Oscar Wilde, şi descria extraordinara impresie ce 
produsese asupra publicului. Se pare că acea im
presie a fost tot atât de mare pe cât a fost aceea 
produsă la Salonul din Paris de expoziţia tablou
rilor care formau ilustrarea lui Tissot a vieţii lui 
Christ. «Şi eu, spuse bancherul, cu toate că sunt un 
încăpăţânat om de afaceri, am simţit ca şi cum aş 
face lucruri extraordinare. Am simţit ca şi cum săl
tăm pe scaun, strigând, mişcând din mâini. O ase
menea turburare sufletească n'am simţit niciodată, şi 
nici nu cred să mai simt vreodată». 

Prietenul atunci începu să vorbească despre is
toria vieţii lui Oscar Wilde, şi a constatat că ban
cherul nici nu ştia numele autorului «Salomeei» şi nici 
n'auzise nimic despre viaţa lui 1 

Printre literaţii Germani, fireşte, această ignoranţă 
nu e răspândită. Acolo, graţie activităţii devotatului 
Doctor Meyerfeld din Berlin, unul dintre criticii de 
frunte germani, faima lui Wilde este clădită pe o pu
ternică expunere a lucrărilor lui literare. Meyerfeld 
a adus un mare serviciu memoriei lui, nu numai 
scriind asupra omului şi artistului, ci şi apărându-i 
memoria contra scorpiilor literare ale ţării sale care 
au căutat să smulgă profituri din interesul public. 
Orice scriitoraş german scrie câte ceva asupra lui 
Wilde prin reviste, dar Meyerfeld stă de pază şi go
neşte pe traficanţi în vizuinile lor. Da, moartea când 
a sosit, a fost fntr'adevăr tragică. Zola, vorbind de 
moartea unui erou'al romanelor lui, zice: 

«Mais la verite etait qu'il s'en allait de misere, des 
ordures et des fatigues de sa vie gâtee». 
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«Sa vie gâtee» (Viaţa lui stricată): asta a fost 
Aceste împrejurări pot satisface pe moralişti şi pe 
ignoranţi: acelora, însă, cari au cultul literaturii, şi 
acel patriotism care doreşte să vadă Anglia luând un 
loc de frunte şi în inteligenţa lumii, ele nu le pot pro
duce decât sfâşiitoare păreri de rău. Aceştia nu pot 
decât deplânge o pierdere, o inutilă, o păgubitoare, 
o nenorocită pierdere, care lipseşte Anglia de un 
geniu care ar fi putut restaura literatura şi scena 
noastră la rangul de supremaţie din care de câteva 
secole ei au scoborâtt. 

f^X %*2- fP 
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