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OСКАР ВАЈЛД

ПЕ СМЕ У ПРО ЗИ

УМЕТ НИК

Јед не ве че ри до шла је у ње го ву ду шу же ља да ство ри пред
ста ву „За до вољ ства ко је тра је Тре ну так”. И оти шао је та ко у свет 
да тра жи брон зу. Јер он је мо гао да ми сли са мо у брон зи.

Али сва брон за све та не ста ла је и ниг де у це лом све ту ни је 
би ло брон зе да се на ђе, сем брон зе у пред ста ви „Ту ге ко ја тра је 
За у век”.

И ову пред ста ву ко ју је сам, сво јим ру ка ма, био ство рио, по
ста вио је на гроб је ди не ства ри ко ју је у жи во ту био во лео. На гроб 
умр ле ства ри ко ју је био нај ви ше во лео, по ста вио је ову пред ста ву 
ко ју је сам ство рио, да би мо гла да слу жи као знак чо ве ко ве љу
ба ви ко ја не уми ре, и као сим бол чо ве ко ве ту ге ко ја тра је за у век. 
И у це лом све ту ни је би ло дру ге брон зе сем брон зе у овој пред
ста ви.

И узео је пред ста ву ко ју је био ство рио, и ста вио ју је у ве ли
ку пећ и пре дао ју је ва три.

И од брон зе пред ста ве „Ту ге ко ја тра је За у век” он је ство рио 
пред ста ву „За до вољ ства ко је тра је Тре ну так”.
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ДО БРО ЧИ НИ ТЕЉ

Би ла је ноћ и Он бе ше сам.
И Он ви де у да љи ни зи ди не окру глог гра да и кре не ка гра ду.

И кад Он при ђе бли же, Он чу бат ко ра ка ра до сти, и смех уса
на за до вољ ства и гла сан звук мно гих ла у та. И Он по ку ца на ка
пи ју и не ки чу ва ри му отво ри ше.

И Он ви де ку ћу ко ја бе ше од мер ме ра и има ше ис пред ле пе 
сту бо ве од мер ме ра. О сту бо ве бе ху ока че ни вен ци, а уну тра и 
из ван ста ја ше ба кље од ке дра. И Он уђе у ку ћу.

И кад Он про ђе кроз дво ра ну од кал це до на и дво ра ну од ја
спи са, и сти же до ве ли ке дво ра не за го збе, Он ви де оног ко ји ле
жа ше на ле жа ју рас ко шнољу би ча стом чи ја ко са бе ше окру ње на 
цр ве ним ру жа ма и чи је усне бе ху цр ве не од ви на.

И Он до ђе иза ње га и до дир ну га по ра ме ну и ре че му: „За што 
жи виш ова ко?”

И мла дић се окре ну и пре по зна Га и од го во ри ре кав ши: „Али 
ја не кад бех гу ба вац, а ти ме из ле чи. Ка ко дру га чи је да жи вим?”

И Он иза ђе из ку ће и по но во оде на ули цу.

И ма ло за тим Он ви де ону чи је ли це и оде ћа бе ху осли ка ни 
и чи ја сто па ла бе ху обу ве на у би се ре. А иза ње до ђе, по ла ко као 
ло вац, мла дић об у чен у огр тач у две бо је. И ли це же не бе ше ле по 
као ли це идо ла, и очи мла ди ћа си ја ше од по жу де.

И Он при ђе жур но и до дир ну ру ку мла ди ћа и ре че му: „За што 
гле даш ову же ну и за што та ко?”

И мла дић се окре ну и пре по зна га и од го во ри ре кав ши: „Али 
ја не кад бех слеп, а ти ми да де вид. У шта дру го да гле дам?”

И Он по тр ча на пред и до дир ну осли ка ну оде ћу же не и ре че 
јој: „Зар не ма дру гог на чи на да се хо да, осим на чи на гре шног?”

И же на се окре ну и пре по зна га, и на сме ја се и ре че: „Али ти 
ми опро сти мо је гре хе, и овај на чин је при ја тан на чин.”
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И Он иза ђе из гра да.

И кад Он бе ше иза шао из гра да, ви де мла ди ћа ко ји пла ка ше 
се де ћи по ред пу та.

И Он му при ђе и до дир ну ду ге увој ке ње го ве ко се и ре че му: 
„За што пла чеш?”

И мла дић по ди же по глед и пре по зна Га и од го во ри: „Али ја 
не кад бех мр тав, а ти ме по ди же из мр твих. Шта дру го да чи ним 
не го да пла чем?”
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УЧЕ НИК

Кад је Нар цис умро је зе ро ње го вог задoвољства пре тво ри ло 
се из по су де слат ких во да у по су ду сла них су за, и Оре а де су пла
чу ћи до шле кроз шу му да би мо гле пе ва ти је зе ру и пру жи ти му 
уте ху.

И кад су ви де ле да се је зе ро пре тво ри ло из по су де слат ких 
во да у по су ду сла них су за, рас пу сти ле су сво ју ду гу зе ле ну ко су 
и пла ка ле је зе ру и ре кле: „Нас не чу ди да ти ова ко жа лиш за Нар
ци сом, та ко леп бе ше он.”

„Зар Нар цис бе ше леп?”, ре кло је је зе ро.

„Ко би то знао бо ље од те бе?”, од го во ри ле су Оре а де. „Нас 
је увек за о би ла зио, а те бе је тра жио, и ле жао би на тво јим оба ла
ма и гле дао би до ле у те бе, и у огле да лу тво јих во да гле дао је сво
је ле по те од раз.”

И је зе ро је од го во ри ло: „Али ја во лех Нар ци са јер, док је ле
жао на мо јим оба ла ма и гле дао до ле у ме не, у огле да лу ње го вих 
очи ју, ја увек гле дах сво је соп стве не ле по те од раз.”
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УЧИ ТЕЉ

И кад је та ма пре кри ла зе мљу Јо сиф из Ари ма те је, упа лив ши 
ба кљу од бо ро ви не, спу стио се са бр да у до ли ну. Јер ра дио је у 
свом до му.

И кле че ћи на кре мен ка ме њу До ли не Пу сто ши ви де мла ди ћа 
ко ји је био наг и упла кан. Ње го ва ко са би ла је бо је ме да, и ње го во 
те ло би ло је као бе ли цвет, али био је ра нио сво је те ло тр њем и на 
сво ју ко су ста вио пе пео као кру ну.

И онај ко ји има ше ве ли ка бо гат ства ре че мла ди ћу ко ји је био 
наг и упла кан: „Не чу ди ме што је тво ја ту га та ко ве ли ка, јер си
гур но бе ше Он пра ве дан чо век.”

И мла дић од го во ри: „Не пла чем ја због Ње га, већ због се бе. 
И ја сам пре тво рио во ду у ви но, и ја сам из ле чио гу бав це, и дао 
вид сле пи ма. Хо дао сам по во ди, и из ста нов ни ка гроб ни ца сам 
ода гнао ђа во ле. На хра нио сам глад не у пу сти њи где не бе ше хра
не, и по ди гао сам мр тве из њи хо вих уских ку ћа и на мо ју на ред бу, 
и пред ве ли ким мно штвом, ја ло во смо кви но др во осу ши ло се. Све 
што је учи нио овај чо век, ја та ко ђе учи них. Па ипак ме ни су ра
за пе ли.”
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СУД НИ ЦА

И бе ше ти ши на у Суд ни ци, и Чо век иза ђе наг пред Бо га.

И Бог отво ри Књи гу Жи во та Чо ве ко ва.

И Бог ре че Чо ве ку: „Твој жи вот бе ше зло, и ти бе ше окру тан 
пре ма они ма ко ји бе ху уне сре ће ни, и пре ма они ма ко ји тра жи ше 
по моћ ти бе ше су ров и ка ме на ср ца. Си ро ма си те до зи ва ху а ти 
их не чу, и уши тво је бе ху глу ве за плач Мо јих не срећ ни ка. На
сле ђе си ро ча ди ти за и ста узе за се бе и ти за и ста по сла ли си це у 
ви но град твог су се да. Ти за и ста узе хлеб од де це и да де га пси ма 
да је ду. И Мо је гу бав це ко ји жи ве ше у мо чва ра ма, и бе ху у ми ру 
и сла ви ше ме, ти за и ста ис те ра на пу те ве, и на мо ју зе мљу од ко је 
те ство рих ти за и ста про ли не ви ну крв.

И чо век на ђе од го вор и ре че: „За и ста то и учи них.”

И опет Бог отво ри Књи гу Жи во та Чо ве ко ва.

И Бог ре че Чо ве ку: „Твој жи вот бе ше зло, ти тра га ше за Ле
по том ко ју Ја при ка зах, а ти за о би ђе До бро ко је Ја са крих. Зи до ви 
тво је ода је бе ху осли ка ни, и из кре ве та тво јих га до сти ти за и ста 
уста ја ше на звук фру ла. Ти за и ста са гра ди се дам ол та ра за гре хе 
због ко јих стра дах, и за и ста ку ша ше хра ну ко ја се не сме ку ша ти, 
и от ме ност тво је оде ће бе ше обе ле же на три ма зна ко ви ма сра ма. 
Тво ји идо ли не бе ху ни од зла та ни од сре бра ко је тра је, већ од 
те ла ко је про па да. Ти за и ста ма за ше њи хо ву ко су ми ри си ма и 
ста вља ше на ро ве у њи хо ве ру ке. Ти за и ста ма за ше њи хо ва сто па
ла ша фра ном и ста вља ше про стир ке пред њих. Ан ти мо ном ти 
за и ста ма за ше њи хо ве кап ке и њи хо ва те ла ти за и ста ма за ше мир
том. Ти се за и ста кла ња ше до зе мље пред њи ма, и пре сто ли тво јих 
идо ла бе ху оба сја ни сун цем. Ти по ка за ше сун цу свој срам и ме
се цу сво је лу ди ло.”

И Чо век на ђе од го вор и ре че: „За и ста то и учи них.”

И тре ћи пут Бог отво ри Књи гу Жи во та Чо ве ко ва.

И Бог ре че Чо ве ку: „Зло бе ше твој жи вот, и за и ста злом си 
уз вра тио до бру, и не по ште њем љу ба зно сти. Ру ке ко је те хра ни ше 
за и ста си ра нио, и гру ди ко је те хра ни ше ти си за и ста пре зрео. 
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Онај ко ји ти до ђе с во дом оде же дан, а од мет ни ке ко ји те скри ше 
у сво јим ша то ри ма но ћу, ти за и ста из да де пре зо ре. Твог не при ја
те ља ко ји те по ште де ше ти за и ста ухва ти у клоп ку, и при ја те ља 
ко ји иђа ше с то бом ти за и ста из да де за но вац, и они ма ко ји ти 
до не со ше љу бав ти уз вра ти по жу дом.”

И Чо век на ђе од го вор и ре че: „За и ста то и учи них.”

И Бог за тво ри Књи гу Жи во та Чо ве ко ва и ре че: „Сва ка ко ћу 
те по сла ти у Па као. Баш у Па као ћу те по сла ти.”

И Чо век уз вик ну: „Не мо жеш.”

И Бог ре че Чо ве ку: „За што не мо гу да те по ша љем у Па као 
и због че га?”

„Јер у Па клу сам увек жи вео”, од го во ри Чо век.

И на ста ти ши на у Суд ни ци.

И ма ло за тим Бог про го во ри и ре че Чо ве ку: „По што те не 
мо гу по сла ти у Па као, сва ка ко ћу те по сла ти у Рај. Баш у Рај ћу те 
по сла ти.”

И Чо век уз вик ну: „Не мо жеш.”

И Бог ре че Чо ве ку: „За што не мо гу да те по ша љем у Рај и због 
че га?”

„Јер ни ка да, ни на ко јем ме сту, не мо гох га за ми сли ти”, од
го во ри Чо век.

И на ста ти ши на у Суд ни ци.
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УЧИ ТЕЉ МУ ДРО СТИ

Од свог де тињ ства био је по пут оног ко ји је ис пу њен пот пу
ним зна њем о Бо гу, и чак док је био са мо мла дић мно ги све ци, као 
и не ке све те же не ко је жи ве ше у сло бод ном гра ду ње го вог ро ђе ња, 
би ли су у чу ду због из у зет не му дро сти ње го вих од го во ра.

И ка да су му ње го ви ро ди те љи да ли оде ћу и пр стен зре ло сти 
он их је по љу био, и оста вио их и оти шао у свет, да би мо гао све ту 
го во ри ти о Бо гу. Јер по сто ја ше у то вре ме мно ги у све ту ко ји или 
не по зна ва ше Бо га уоп ште или има ше не пот пу но зна ње о Ње му, 
или обо жа ва ше ла жне бо го ве ко ји жи ве у шу ма ма и не бри ну за 
сво је по кло ни ке.

И он окре ну ли це ка сун цу и пу то ва ше, хо да ше без обу ће, 
ка ко је ви део да све ци хо да ју, и но се ћи на свом по ја су ко жни нов
ча ник и ма лу бо цу за во ду од пе че не гли не.

И док је ко ра чао пу тем био је пун ра до сти ко ја до ла зи од 
пот пу ног зна ња о Бо гу, и пе вао је по хва ле Бо гу без пре ста ја ња, и 
на кон не ког вре ме на сти гао је у стра ну зе мљу у ко јој бе ше мно го 
гра до ва. 

И про ђе кроз је да на ест гра до ва. И не ки од гра до ва бе ху у 
до ли на ма, и дру ги бе ху крај оба ла ве ли ких ре ка, а оста ли бе ху на 
бр ди ма. И у сва ком гра ду про на ђе уче ни ка ко ји га је во лео и сле
дио, и мно штво га је сле ди ло из сва ког гра да, и зна ње о Бо гу бе ше 
ши ре но у це лој зе мљи, и мно ги вла да ри бе ху пре о бра ће ни, и све
ште ни ци из хра мо ва у ко ји ма бе ху идо ли уви де ше да је по ла њи
хо ве до би ти не ста ло, и ка да уда ри ше у сво је буб ње ве у под не 
ни ко, или са мо не ко ли ко, до ђе са па у но ви ма и да ро ви ма од ме са 
ка ко бе ше оби чај у тој зе мљи пре ње го вог до ла ска.

Ипак што ви ше љу ди га је сле ди ло, и што је ве ћи по ста јао број 
ње го вих уче ни ка, ве ћа је по ста ја ла ње го ва ту га. Јер он го во ра ше о 
Бо гу, и из пу но ће тог пот пу ног зна ња о Бо гу ко је му је сам Бог дао.

И јед не ве че ри иза ђе из је да на е стог гра да, ко ји бе ше град 
Јер ме ни је, и ње го ви уче ни ци и ве ли ко мно штво љу ди пра ти ше га, 
и он оде на врх пла ни не и се де на сте ну ко ја бе ше на пла ни ни, и 
ње го ви уче ни ци ста ја ше око ње га и мно штво њих кле ча ше у до
ли ни.
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И он са же гла ву у сво је ру ке и пла ка ше, и ре че сво јој Ду ши: 
„За што сам ис пу њен ту гом и стра хом и да је сва ки мој уче ник 
не при ја тељ ко ји хо ди по да ну?”

И ње го ва Ду ша му од го во ри и ре че: „Бог те ис пу ни пот пу ним 
зна њем о Се би, и ти раз де ли то зна ње дру ги ма. Би сер ве ли ке вред
но сти ти по де ли, и оде ћу без ша ва ти по це па. Онај ко де ли му дрост 
пљач ка се бе. Он је као онај ко да је сво је бла го пљач ка шу. Ни је ли 
Бог му дри ји од те бе? Ко си ти да ода јеш тај ну ко ју је Бог те би по
ве рио? Би ла сам бо га та не кад а ти ме оси ро ма ши. Не ка да сам 
ви де ла Бо га, а са да Га ти са кри од ме не.”

И он пла ка ше опет, јер знао је да ње го ва Ду ша го во ра ше 
исти ну, и да је дру ги ма био дао пот пу но зна ње о Бо гу, и да је он 
био као онај ко ји се др жи чвр сто за ха љи не Бож је, и да га је ве ра 
на пу шта ла сра змер но бро ју оних ко ји су ве ро ва ли у ње га.

И ре че се би: „Не ћу ви ше о Бо гу го во ри ти. Онај ко ра си па 
му дрост пљач ка се бе.”

И на кон не ко ли ко са ти до ђо ше до ње га ње го ви уче ни ци и 
по кло ни ше се до зе мље и ре ко ше: „Учи те љу, го во ри те нам о Бо гу, 
јер ви има те пот пу но зна ње о Бо гу, и ни је дан чо век сем вас га не ма.”

И он им од го во ри и ре че: „Го во ри ћу вам о би ло че му дру гом 
што је на не бу и на зе мљи, али о Бо гу вам го во ри ти не ћу. Ни са да, 
ни би ло ка да вам не ћу го во ри ти о Бо гу.”

И они бе ху љу ти на ње га и ре ко ше му: „Ти си нас од вео у 
пу сти њу да би смо те слу ша ли. Зар ћеш оте ра ти нас глад не и ве
ли ко мно штво ко је си на вео да те пра ти?”

И он им од го во ри и ре че: „Не ћу вам ви ше о Бо гу го во ри ти.”
И мно штво љу ди за жа мо ри не го ду ју ћи и ре че му: „Ти си нас 

по вео у пу сти њу, и ни си нам дао хра не да је де мо. Го во ри нам о 
Бо гу и то ће нам би ти до вољ но.”

Али он им не ре че ни реч. Јер знао је да ка да би им го во рио 
о Бо гу, ра си пао би сво је бла го.

И ње го ви уче ни ци оти ђо ше ту жно, и мно штво љу ди вра ти се 
сво јим до мо ви ма. И мно ги умре ше на пу то ва њу.
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И кад бе ше сам ди же се и окре ну ли це пре ма ме се цу, и пу
то ва ше се дам ме се ци, не го во ре ћи ни са ким и не од го ва ра ју ћи 
ни ком. И кад је сед ми ме сец про шао, до спе до пу сти ње ко ја бе ше 
пу сти ња Ве ли ке Ре ке. И про на шав ши пе ћи ну у ко јој не кад ста но
ва ше Кен та ур, узе је за сво је ме сто жи вље ња, и на пра ви се би про
стир ку од тр ске да на њој ле жи, и по ста де ере мит. И сва ког са та 
Ере мит је хва лио Бо га што му је до зво лио да не што зна ња о Ње му 
и Ње го вој див ној уз ви ше но сти за др жи за се бе.

И та ко јед не ве че ри, док је Ере мит се део ис пред пе ћи не од 
ко је је био на чи нио сво је ме сто ста но ва ња, угле дао је мла ди ћа злог 
и ле пог ли ца ко ји про ђе по ред ње га бед но оде вен и пра зних ру ку. 
Сва ке ве че ри про ла зио је мла дић пра зних ру ку и сва ко ју тро вра
ћао се ру ку пу них ску по це не тка ни не и на ки та. Јер он бе ше Пљач
каш и пљач као је ка ра ва не тр го ва ца.

И Ере мит га је гле дао и са жа ље вао. Али не ре че ни реч. Јер 
знао је да онај ко ји про го ва ра гу би ве ру.

И јед ног ју тра, док се мла дић вра ћао ру ку пу них ску по це не 
тка ни не и на ки та, за у ста ви се и на мр шти и уда ри но гом о пе сак, 
и ре че Ере ми ту: „За што ме увек гле даш на тај на чин док про ла
зим? Шта је то што ја ви дим у тво јим очи ма? Јер ни је дан чо век 
ни је ме гле дао на тај на чин. И то је трн и мо ја му ка.”

И Ере мит му од го во ри и ре че: „То што ви диш у мо јим очи ма 
је са жа ље ње. Са жа ље ње је то што те гле да из мо јих очи ју.”

И мла дић се пре зри во на сме ја и љу ти то вик ну Ере ми ту, и 
ре че му: „Ја имам ску по це не тка ни не и на кит у сво јим ру ка ма, а 
ти имаш са мо про сти р ку од тр ске на ко јој ле жиш. Ка кво са жа ље
ње ти мо жеш да осе ћаш пре ма ме ни? И из ког раз ло га осе ћаш то 
са жа ље ње?”

„Осе ћам са жа ље ње пре ма те би”, ре че Ере мит, „јер не по се
ду јеш зна ње о Бо гу.”

„Да ли је то зна ње о Бо гу не ка дра го це ност?” упи та мла дић, 
и при бли жи се ула зу у пе ћи ну.

„Дра го це ни је је од свих ску по це них тка ни на и свег на ки та 
на све ту”, ре че Ере мит.
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„А да ли га ти по се ду јеш?”, ре че мла ди Пљач каш и још ви ше 
се при бли жи.

„За и ста, не кад”, од го во ри Ере мит, „по се до вао сам пот пу но 
зна ње о Бо гу. Али у сво јој ла ко ми сле но сти се рас тах с њим, и по
де лих га дру ги ма. Ипак, и са да ми је то пре о ста ло зна ње дра го
це ни је од ску по це них тка ни на и на ки та.”

И ка да је мла ди Пљач каш чуо ово, он од ба ци ску по це не тка
ни не и на кит ко ји је био но сио у сво јим ру ка ма, и из ву кав ши 
оштар мач за кри вље ног че ли ка ре че Ере ми ту: „Дај ми од мах то 
зна ње о Бо гу ко је по се ду јеш, или ћу те си гур но уби ти. За што не 
бих убио оно га ко по се ду је бо гат ство ве ће од мог бо гат ства?”

И Ере мит ра ши ри сво је ру ке и ре че: „Зар ни је за ме не бо ље 
да одем на нај ви ши суд Бож ји и да Га хва лим, не го да жи вим на 
све ту и да не по се ду јем зна ње о Ње му? Убиј ме ако је то тво ја же
ља. Али ја не ћу пре пу сти ти сво је зна ње о Бо гу.”

И мла ди Пљач каш клек ну и по че га пре кли ња ти, али Ере мит 
не же ле ше да му го во ри о Бо гу, ни да му да сво је Бо гат ство, и 
мла ди Пљач каш се по ди же и ре че Ере ми ту: „Не ка бу де по тво ме. 
Што се ме не ти че, оти ћи ћу у Град Се дам Гре хо ва, то је на три 
да на пу то ва ња од овог ме ста, и за мо ју ску по це ну тка ни ну да ће 
ми за до вољ ство, и за мој на кит про да ће ми ра дост.” И он по ди же 
тка ни ну и на кит и бр зо оде ода тле.

И Ере мит је уз ви ки вао за њи ме и пра тио га и пре кли њао. 
То ком три да на пра тио је мла дог Пљач ка ша на пу ту и пре кли њао 
га да се вра ти, да не уђе у Град Се дам Гре хо ва.

И по вре ме но се мла ди Пљач каш окре тао ка Ере ми ту и уз ви
ки вао му и го во рио му: „Да ли ћеш ми да ти то зна ње о Бо гу ко је 
је дра го це ни је од ску по це них тка ни на и на ки та? Ако ми бу деш 
дао то, не ћу ући у град.”

И увек је Ере мит од го ва рао: „Све што имам ћу ти да ти, сем 
то га. Јер ни је на ме ни да то пре пу стим.”

И у су мрак тре ћег да на до ђо ше бли зу ска р лет них ка пи ја Гра
да Се дам Гре хо ва. И из гра да до пи рао је звук мно го сме ха.
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И мла ди Пљач каш се на сме ја на то, и кре не да по ку ца на ка
пи ју. И ка ко учи ни то Ере мит по тр ча на пред и ухва ти га за руб 
ње го ве оде ће и ре че му: „Ис пру жи сво је ша ке и ста ви сво је ру ке 
око мог вра та, и ста ви сво је ухо бли зу мо јих уса на и ја ћу ти да ти 
оно што ми је пре о ста ло од зна ња о Бо гу.” И мла ди Пљач каш се 
за у ста ви.

И ка да је Ере мит био пре дао сво је зна ње о Бо гу, па де на зе
мљу и за пла че, и ве ли ка та ма га са кри од гра да и мла дог Пљач ка
ша, та ко да их ви ше ни је ви део.

И док ле жа ше та мо пла чу ћи бе ше све стан Оног ко ји ста ја ше 
по ред ње га, и Онај ко ји ста ја ше по ред ње га има ше брон за на сто
па ла и ко су по пут ву не. И он по ди же Ере ми та и ре че му: „Пре овог 
тре нут ка имао си пот пу но зна ње о Бо гу. Са да ћеш има ти са вр ше ну 
љу бав Бо га. За што пла чеш?” И по љу би га.

* * *
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БЕ ЛЕ ШКА О ПРЕ ВЕ ДЕ НИМ ТЕК СТО ВИ МА

Шест пе са ма у про зи Оска ра Вајл да (ори ги нал ни на зи ви: The 
Ar tist, The Do er of God, The Di sci ple, The Ma ster, The Ho u se of Jud-
gment, The Te ac her of Wis dom) об ја вље не су у ча со пи су Fort nightly 
Re vi ew, ју ла 1894. го ди не. Илу стро ва не су цр те жи ма пи шче вог при
ја те ља, илу стра то ра, ко сти мо гра фа, сце но гра фа и ти по гра фа Чар лса 
Ри ке та (Char les Ric kett, 1866–1931). Пр ви пут су се по ја ви ле у окви
ру Са бра них де ла Оска ра Вајл да: The com ple te works of Oscar Wil de, 
vol. I, Po ems and po ems in pro se, ed. by Bobby Fong and Karl Bec kson, 
Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 2000. Оне су за сно ва не на би блиј ској 
па ра бо ли и би блиј ском вер се ту, ње го вом то ну и ме ло ди о зно сти, 
као и на упо тре би фор ме глав них и по моћ них гла го ла спе ци фич ној 
за би блиј ски стих (abi deth, en du reth, hath...). Тек сто ви по се ду ју ви сок 
сте пен ар ти зма, рит мич ких и тро пич них фи гу ра ци ја и по на вља ња, 
ком пакт не су струк ту ре и ба лан си ра ног ин тен зи те та. Ан дре Жид 
твр ди да му их је Оскар Вајлд при чао при су сре ти ма и на зи ва их 
при ча ма, а Цр њан ски на во ди пре вод јед не пе сме као при мер Вајл
до вог уме ћа, на звав ши је при по вет ком. Оба ова пи сца на гла ша ва ју 
да је сво ја нај бо ља де ла бри тан ски ау тор пре при ча вао у дру штву, 
па се мо же и прет по ста ви ти да су ње го ве пе сме у про зи мно ги нај
пре чу ли као при че, пре не го што су 1894. го ди не би ле об ја вље не. 

Мо ти ви ко је Вајлд об ра ђу је су кључ ни про бле ми хри шћан ства 
(те ме гре ха, по ка ја ња, опро ста, Хри сто ве му дро сти и ње го вог по
нов ног до ла ска, По след њег су да, стра да ња и про ла зно сти). С об зи
ром на то да је Оскар Вајлд при па дао Есте тич ком по кре ту и др жао 
пре да ва ња у САД о есте ти зму, из ве сно је да су про бле ми ле по те, 
ње ног тра ја ња и про ла зно сти трај но за о ку пља ли овог ау то ра, те да 
им се он по све тио и у дру гим сво јим де ли ма, по себ но по тре сно у 
ис по вед ној лир ској про зи De pro fun dis. Та ко су есте ти зам и ре ли
ги о зност два сту ба Вајл до вог ства ра ла штва, као и две ре фе рент не 
тач ке у из у ча ва њу и ту ма че њу пре ве де них пе са ма у про зи. Ње го ви 
ста во ви о есте ти ци и ре ли ги ји ме ђу соб но се пре пли ћу и раз вој сва
ке од ових иде ја ути цао је на раз вој оне дру ге. За јед нич ки име ни тељ 
у раз ма тра њу ових пој мо ва на ла зи мо у ау то ро вом ста ву да је ле по
та вр хов ни им пе ра тив и у умет но сти и у жи вље њу, као и у то ме што 
је Христ озна чен код Вајл да као вр хов ни умет ник и је дан од пр вих 
ро ман ти ча ра пре по ја ве епо хе ро ман ти зма. Ре ла ци је из ме ђу ду ше, 
ле по те и хри шћан ства он по ве зу је те жњом за ин ди ви ду а ли змом, 
за ко ји твр ди да је основ умет но сти ко ли ко и ре ли ги о зно сти.

Пре ве ла с ен гле ског и бе ле шку са чи ни ла 
Ми ле на Вра не ше вић




