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Strrršidlo eantervEllské

Z Wilda pňekladatelénašidnes již jen paběrkují; hlavní jeho
práce máme již zčeštěny _ míním ovšem jen práce prÓzou psa-
né. Lyrika jeho, plná vysokého umění slovesného a skoro uědg
slovesné, často na v;fsost rafinovaná a subtilní ve sv11ich v1fra-
zov1fch prostňedcích, místy jedinečné techniky vokálné a instru-
mentace veršové, stojí ovšem posud nedotčena a nebude asi tak
hned pŤekladatele, kterf by se směl odvážit ritoku na ni a neb11it
bědně a směšně odražen.

Ve dvou povídkách, obsaženych v této knižce z dobré sbírky
cizojazyčn1ich pŤeklad paní Neumannové, setkáváš se s Wil-
dem pŤed jeho vrcholnou epochou, z doby píed jeho zralostí ro-
manopiseckou. Není zde ješt,ě tgptckého Wilda, ať tím míním
strunu Doriana Graye nebo strunu De profundis a Balady z ža-
láŤe readingského' Práce t,yto jsou z té osudné kňižovat,ky jeho
života, kdy jej lákaly hmotné a společenské ťrspěchy a kdy sy-
pal skoro z rukávu své polotravestie, poloimitace rrizného rispěš-
ného dramatického zboží sardouovského, scribovského, duma.
sovského a kdy se mu za ně hrnulo zlato.

Zločin lorda Savila jest také z prile lehkomyslně nahozená
groteska, z prile parodie vážn1fch, těžkopádnfch, moralistick;fch
románri anglick ch, parodie na jejich vridčí motiv, kter1|r slove
,,povinnost". Tento ctihodnf pojem postavil trVilde nejpitvor-
nějším zprisobem ve Zločinu lorda Savila na hlavu a jeho vtip
tančí kolem něho rozpustily kankán. Na neštěstí není tato in-
spirace všade jasná a vítězná; místy slábne parodistická verl'a

autorova a upadá v konvenčnÍ banálnost, které se chtěl prlvodně

pomstít.
Hybridním tvarem jest, také St,rašidlo cantervillské. Jsou

v něm strany, které pŤipomínajÍ velikého Írancouzského povíd-
káie Villiersa de l'Isle-Adam nejen svou jedinečnou, u]rrutnou
satirou na praktick1i positivism, ale i svou citovou něhou a du-
ševní vysost,í; vedle nich stojí však partie, které prisobí, jal<o

by byly vzaty z Hoffmanna, tak mísí realist,ickou komij<u do
scén Íantast,ick;.ich; a posléze jsou tu i strany, které jsou jen
prostŤední Zachariáš Werner nebo, h Ťe ještě, nějaky sensační
román z podčáňí deníkového.

Ale i tak, jak jest, stojí tento Wilde za pňečtení. V druhé
práci právě pro ty strany ryzího vill iersovského spiritualismu,
v první práci asi pro dvě strán}<y, v nichž maluje naivní krásu
a čistotu probouzejícího se dne po noci problouděné a protrpěné
v groteskní hrrize londfnské' Jsou to necelé dvě stránky na
konci druhé hlavy - ale psal je básník, ryzí básník a veliké
zmučené srdce, na něž sneslo se více démon , než mohlo jich
obsáhnouti, aby se neroztňíštilo. Touto podivnou poesií sv1fch
jiter, sqich svÍtání po nocích probděl1fch a utracenych aé dis-
putacemi, aé neňestí, jedinečnou, naivní, čistou a svatou krásou
květin, parkťr a pňírody, postavenou proti urnělosti a pusté mar-
nivosti civilisace nebo hŤíchu, pošetilosti nebo utrpení, dobyl
si mne pňed lety nejprve Wilde a jí dobiÍvá si mne v pochybách
znova.
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