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Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет – 
Ка те дра за ан гли сти ку, Кра гу је вац
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ОСКАРВАЈЛДУ
СЈЕДИЊЕНИМДРЖАВАМА
ЕСТЕТИЦИЗАМ,КОМЕРЦИЈАЛНА

ФОТОГРАФИЈАИЗАЧЕЋЕ 
МОДЕРНЕСЕЛЕБРИТИКУЛТУРЕ

Сажетак: Кра јем 1881. го ди не, мла ди ир ски есте та по име ну 
Оскар Вајлд оти снуо се пут Но вог све та у по тра зи за сла вом и 
бо гат ством. Вајл до ва јед но го ди шња тур не ја по Се вер ној Аме ри
ци има ла је де фи ни шу ћи ути цај на ње го во ста са ва ње у кул тур ну 
ико ну по зно вик то ри јан ске епо хе. У том крат ком пе ри о ду, Вајлд је 
по стао сла ван на осно ву сла ве, а не ка квог опи пљи вог до стиг ну
ћа, што га из да на шње пер спек ти ве чи ни пи о ни ром са мо про кла
мо ва ња и ве сни ком мо дер не се ле бри ти кул ту ре. Овај рад на вра ћа 
се на Вајл до ву тур не ју као пре лом ни тре ну так у ком се ви спре
ном ма ни пу ла ци јом ме диј ским про сто ром ам би ци о зни умет ник 
на мет нуо као слав на лич ност у мо дер ном сми слу те ре чи – као 
кон тро верз на фи гу ра упит них за слу га ко ја од у да ра од хе ге мо них 
вред но сти сред ње кла се, али и као осо ба ко ја је ду бо ко увре же на у 
са вре ме ну кул ту ру и као та ква би ва опа жа на као ре ле ван тан дру
штве ни ко мен та тор. Тур не ја је сме ште на у кон текст тра ди ци је 
књи жев них пре да ва ња у Сје ди ње ним Др жа ва ма и ко ло ни јал не по
тре бе да се одр жи спо на са кул тур ним трендовима у матици. По
себ на па жња по све ће на је ко мер ци јал ној фо то гра фи ји с кра ја XIX 
ве ка као ме ди ју у екс пан зи ји и ино ва тив ном сред ству про мо ци је 
са ра сту ћим ути ца јем у ли те рар ној се ле бри ти кул ту ри. Фо то
гра фи ја је ва жи ла за нај е фи ка сни ји ме тод гра ђе ња ико но гра фи
је слав не лич но сти, а ра до ви На по ле о на Са ро ни ја су се у Вајл до
вом случа ју пока за ли као бес пре кор на илу стра ци ја потентности  
но вог медија.

Кључнеречи: Оскар Вајлд, есте ти ци зам, вик то ри јан ска фо то
гра фи ја, На по ле он Са ро ни
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Уко ли ко је Ла бу ше ру тре ба ло три ступ ца да до ка же да сам 
за бо ра вљен, он да не ма раз ли ке из ме ђу сла ве и оп скур но сти

ОскарВајлд,
Њу јорк хе ралд,12.август1883.

ТокомуводнедеценијеXXIвека,уакадемскојикњижевној
јавностисеусталилапредставаоОскаруВајлдукаопретечи
модернеселебритикултуре.ПремавиђењуЏајлсаБрендре
та,ауторасериједетективскихроманаоВајлду,онједанас
„бренд,сабрендовскимвредностимакојесунампријемчи
ве”икојесупрепознатљивенасампоменњеговогимена.1
Изнашемиленијумскевизуре,Вајлд јеписац, забављачи
сатиричар, једнаоднајчешћецитиранихисторијскихлич
ностинаинтернету, гејмученик,моднаикона,франкофил
ихелениста, оданиколонијалниподаникипркосниирски
националиста.Усвоједоба,међутим,пренегошто јена
писаоиштаод значаја,Вајлд јебиооваплоћењемодерног
типаславекојасенезасниваназаслузи,већнавидљивости
ујавномпростору.Упитањујеславакојапосредујеизмеђу
дивљењаипоруге,глорификацијеивилификације,славако
јапроизилазиизамбивалентностихаризмепознателично
стииподељеностијавнереакцијенању.Биојетофеномен
модернитета који, с једне стране, премошћава јаз између
високеинискекултуре,асдругеуносиконфузијуунека
дајасностратификованувредноснухијерархијукултурних
производа.

У својој утицајној студији америчке културнополитичке
сцененаконАјзенхауера(Eisenhower),ДанијелБорстинсе
пежоративно осврнуо на једну савремену врсту еминент
ности:„Се ле бри ти је осо ба по зна та по сво јој по зна то сти.
[...]Онјељудскипсеудодогађај.Онјеизмишљеннамерно
какобизадовољионашапретеранаочекивањаодљудскеве
личине”.2Ускладусаовомраномдефиницијом,селебрити
каосоцијалнифеноменсенареднихдеценијапревасходно
разматраокаонуспроизводдвадесетовековнихмасмедија,
филмскеиндустријеипотрошачкекултуре.Прекретницау
приступуовојпојавибилесустудијеселебритикултуре,као
интердисциплинарноакадемскопољекоје јестасалоупо
следњихпетнаестакгодина.Селебритистудијесуизместиле
фокуссаСједињенихДржаванаСтариконтинент,враћајући
наспритомчитаввекранијеуодносунадобакојеБорстин
наводи као преломно. Рађање селебрити културе данас се

1 Brandreth,G.(6April2008)ThebrandofOscarWilde,The Sun day Ti mes.
www.thetimes.co.uk/article/thebrandofoscarwilded7hgf92t5v8
2 Boorstin, D. J. (1961) The Ima ge; or, What Hap pe ned to the Ame ri can  

Dre am,NewYork:Atheneum,pp.57–58.
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невезујесамозаXXвекиамеричкишоубизнис,већи за
викторијанско капиталистичко устројство и период у ком
су појава високотиражних листова, растући утицај меди
ја и помаљање потрошачке културе издигли култ славних
личности на знатно видљивију платформу у односу на
претходнеепохе.

Књижевниселебритивикторијанскогдобајавиосекаодру
штвенакатегоријакојапратикомодификацијукњижевности
крозуспонрекламнеиндустрије,развојновихтехнологија
иправнорегулисањетржишнеекономијепроизводњеипро
даје књига. Успостављајући дистинкцију између чувеног
писцаикњижевногселебритија,ЕндруЕлфенбајнодређује
потоњегкаосписатељску„фигуручијајеличностстворена,
купљена,продатаирекламиранакрозкапиталистичкеодно
сепроизводње”.3ОскарВајлдсе,утомсмислу,беспрекорно
уклапаумоделлитерарногселебритија,каодаровитогпи
сцакојијесвестантржишнихусловаиумешанупласира
њусамогсебекаоконкурентногпроизвода.Премасећању
ФренкаХериса,Вајлдјебиоуверендапророкморасамда
обзнанисвојдолазак:„Уколикожелишугледиславуусвету,
иуспехзаживота,морашприграбитисвакуприликузаре
кламу.Сећашселатинскеизреке:’Славаизвиреизсопстве
не куће’”.4У сличномдуху, једна од епизодаиз Јејтсових
рукописасведочиоВајлдукаоменторукојига јеураним
списатељскимгодинамаподстицаодаодсебеначинимит.5

Вођенуправотомамбицијомдаодсебеначинимит,Вајлд
је, пре књижевне славе, постао селебрити сам по себи.
Његова северноамеричка турнеја сматра се пресуднимпе
риодомустицањутогстатуса,апоследњихгодинасеуче
сталонаводиикаокључнидогађајуформирањумодерне
селебрити културе. Такво гледиште изнето је у самом на
слову студијеДејвидаФридмана оВајлдовој турнеји, док
је у сличној књизи Рој Морис истакао: „Делом хотимич
но,деломинстинктивно,Вајлдјевршиопионирскиутицај
наначиннакојимодернеславнеличностибивајукреира
не, култивисане и комодификоване”.6 У свом проучавању

3 Elfenbein, A. (1995) Byron and the Vic to ri ans, Cambridge: Cambridge
UniversityPress,p.47.

4 Sherard, R. H. (1916)The Real Oscar Wil de, London:T.Werner Laurie,
pp.103–04

5 Ellmann, R. (1967)Emi nent Do main: Yeats Among Wil de, Joyce, Po und,  
Eli ot and Au den,NewYork:OxfordUniversityPress,pp.12–13.

6 Friedman,D.M.(2014)Wil de in Ame ri ca: Oscar Wil de and the In ven tion of 
Mo dern Ce le brity,NewYork:W.W.Norton;Morris,R.J.(2013)Dec la ring 
His Ge ni us: Oscar Wil de in North Ame ri ca,Cambridge:HarvardUniversity
Press,p.2.
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књижевне реномираности и модернитета, Џонатан Гоулд
мантакођеиздвајаВајлдовутурнејукао„формативнитре
нутакмодернеселебритикултуре”.7Имајућиувидунаве
денастановишта,овајрадтежидаподробнијеиспитакул
турне околности Вајлдове турнеје наспрам модерног кон
цепта славе.Иако се селебрити култура данас доживљава
каофеноменпроизишаоизамеричкогидеолошкогсклопа,
Вајлдовоискуствосугеришедајеонувеликојмериувезен
изЕвропеипотхрањенколонијалномжудњомзаблискошћу
са матицом. Вајлдова предавања остварила су успех кроз
индивидуалнеиступе,алиикрозстратешконадовезивање
на традицију књижевних посета из Британије. Рад ће, с
другестране,предочитидајеодсуднуулогуунагломскоку
Вајлдовепопуларностиималафотографија.Упоредосаме
дијскомпокривеношћуВајлдовихактивности,распростра
њеностњеговихфотографијауамеричкомјавномпростору
показаласекаосуштинскичинилацууспостављањуњего
веиконичностиииницијалномиспредањумитологијеоко
његовогимена.

Пролећа1881.године,комичнаопераГилбертаиСаливана
Стр пље ње; или, Бан тор но ва не ве ста(Pa ti en ce; or, Bunt hor
ne’s Bri de,1881)посталајехитуЛондону.Надовезујућисе
напопуларнекарикатуреЖоржадуМоријеа(GeorgeduMa
urier)уПан чу,ГилбертиСаливан(GilbertandSullivan)су
својомоперетомпародиралиестетицизамкаопретенциозну
новотаријукојауЕнглескојузимамаханапољусликарства,
поезије и моде. Када се позоришни импресарио Ричард
Д’ОјлиКарт(RichardD’OylyCarte)одлучиодаСтр пље ње
постави у Сједињеним Државама, потенцијални проблем
виђен је у неупућености домаће публике у материју коју
представаисмева.Таквебригебилесураспршенеуспехом
њујоршкепремијереусептембру,алисемеђуорганизато
рима свеједно јавила идеја да би присуство неког од екс
понената естетицизма пружило додатни публицитет пред
стави.Токомразговораукојимасусеразматралиподобни
кандидати,најчешћејефигуриралоимемладогестетеОска
раВајлда,којијевећдемонстрираоредакдаруодносимас
јавношћуикојијеуправоиздаозбиркудекадентнепоезије
којајеусталасалакритичкекругове.Квалитетикојисупо
врхтогаквалификовалиВајлдабилисуформалноуметнич
кообразовање,упућеностутоковеестетицизмаидиректне
спонесаглавнимименимавезанимзаправац,укључујући

7 Goldman,J.(2011)Mo der nism Is the Li te ra tu re of Ce le brity,Austin:Univer
sityofTexasPress,p.23.
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пријатељствасаПејтером(Pater),Раскином(Ruskin)иВи
стлером(Whistler),каоипознанствасаСвинбурном(Swin
burne),Розетијем(Rossetti)иМорисом(Morris).Испитујући
шареноликотржиштеСједињенихДржава,пуковникМорс
(Morse),усвојствуКартовогпосредника,послаојеупиткул
турниминституцијамаширомземљеукомјенајавиомогућ
ностда„господинОскарВајлд,новиенглескипесник”одр
жинизпредавањаукојимаће„најавниначинилустровати
својепоимањеестетског”какобиамеричкодруштвоодње
гадобило„истинскуиисправнудефиницијуиобјашњење
тогнајновијегвидапомодарскелудости”.8

Почетком јануара 1882. године,ОскарВајлд се искрцао у
Њујорку.Непосреднопретога,цариницимајенаводнопору
чио:„Немамдапријавимништаосимсвојегенијалности”.9
Самопрокламованиапостолестетицизмапрешао јеАтлан
тикспремандасеухватиукоштацсамеричкомпубликом
инамерандасеустоличикаомесијанскигласновекултуре.
Насупрот естетиним грандиозним стремљењима, Картова
иМорсовазамисаобилајепарадиратиВајлдакаопредмет
спрдњеуСтр пље њуипрофитиратинаосновуновоизгра
ђеногпублицитета.Појаваестетеодкрвиимесаслужила
бикаопотврдадаестетицизамнијепозоришнаизмишљо
тина,већистинскифеноменпомоднеЕнглеске,причемуби
Вајлдуочимаамеричкепубликепредстављаоотелотворење
Реџиналда Банторна (Reginald Bunthorne), феминизираног
протагонистеСтр пље ња.Иакопозвандаговориусопстве
ноиме,Вајлдјеусуштиниунајмљендаизводиживипер
формансестетекогаоперетапародира,докјесамањегова
афектиранапојаватребалодабудејасанпоказатељзаштоје
естетицизамизложенпорузи.Изкомерцијалнеперспекти
веорганизатора,Вајлд јебиоаквизицијакојасеумногоме
уклапалаутржиштециркускихатракција,паифрикшоуова
којисуутодобанесамобилипопуларни,већсусеидали
маркетиншкипласиратикаоаутентичнaамеричкакултурна

8 Ellmann,R.(1988)Oscar Wil de,NewYork:AlfredA.Knopf,p.152.Увек
жељандаседоведеуспрегусаславнимличностима,Вајлдјетврдиода
јеКартоваиМорсоваиницијативадагадоведууСједињенеДржаведо
шланапрепорукуСареБернар(SarahBernhardt);Исто,стр.151.Према
Морсовомнаводу,идеја јепотеклаодудовицеФренкаЛезлија (Frank
Leslie),оснивачанедељникаIllustrated Newspaper.

9 Harris,F. (1916)Oscar Wil de: His Li fe and Con fes si ons,NewYork:Self
Published,p.75.ИакоједаноднајчешћихВајлдовихцитата,оваизјава
јепо својприлици апокрифна.Попрвипут сеууправном говору ја
вила кодХериса, а попрвипутуопштекодРенсома, пуних тридесет
годинанаконштојенаводноизречена.Савремениизвориобилокаквом
сличномисказунепостоје.
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творевина.10ПремамишљењуДионаБусикоа (DionBouci
cault),утицајногирскогписцакојијеуСједињенимДржа
вамаделаокаозаштитниксвогмладогсународникаијемац
његовогкредибилитета,КартјеуВајлдупрвобитновидео
„самомарионету–предметспрдње–средстворекламе”.11

Вајлдовасеверноамеричкатурнејабила јеосмишљенакао
промотивна потпора Стр пље ња, али организаторима је
убрзопостало јаснода јењеговдолазакпрерастаоувећи
догађајодбилокојепредставе.Вајлдјезаузеоцентармедиј
скепозорнице,аСтр пље ње јењеговојпредставислужило
каокулиса.Бусикосведочиотомтренутку:„Картјемислио
да седомогаопопуларнебудале.Када је схватиода јеуз
јахаоживуживотињу уместо дрвене играчке, био је зате
чен”.12Првобитниплановипредвиђалисудатурнејатраје
неколиконедеља,алитајвременскиоквирсепретвориоу
непунугодинутокомкојејеВајлдодржаоимпозантних140
предавањаширомСједињенихДржаваиКанаде.13

Уколикојециљтурнејебиопласиратиестетизовануфигуру
Вајлдакаокомично,шармантноиузнемирујућесведочан
ствооновомкултурномфеномену, самВајлдбио јевише
него вољан да у тојшаради учествује. Турнеја је постала
платформазаперформативничинкојимсеписацунастан
кусвесноподвргаопроцесусамокомодификацијенебили
привукаопажњујавностисобестранеокеанаииздигаосе
нараванчувенеличности.Уопсежнојпредставипредна
ционалним,паичитавиманглосаксонскимаудиторијумом,
„Вајлдјезаправоиграосебе,некаоособа,већкаоперсони
фикацијаестетскогстилакомјеудахнутживот”.14Тајпер
формансгајеукраткомрокусврстаоуредславних.Чиње
ницадајеВајлдтооствариомимотрадиционалнихмаркера
заслужности учинила га је оличењеммодерног културног
селебритија,јерјеизокренулауобичајенутрајекторијуам
бициозногмладогуметника:„Славаћепо кре ну тиВајлдову

10Simmons, J. C. (2000) StarSpan gled Eden: 19th Cen tury Ame ri ca Thro
ugh the Eyes of Dic kens, Wil de, Fran ces Trol lo pe, Frank Har ris, and Ot her  
Bri tish Tra ve lers,NewYork:Carroll&Graf,p.298.

11Wilde,O.(2000)The Com ple te Let ters of Oscar Wil de,eds.Holland,M.and
HartDavis,R.,NewYork:HenryHolt,p.135.

12Исто.
13ПостојећиизвориодатумимаВајлдоветурнејесенеподударајуупот

пуности,такодапрецизанбројњеговихпредавањајошувекнијеутвр
ђен.Затренутнонајподробнијулистудатума,погледатистраницуwww.
oscarwildeinamerica.org/lectures1882/comparisonwithpreviousitinerari
es.html.

14Goldman,p.23.
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каријеру,анедоћикаоњенврхунац”.15Утомсмислу,Оскар
Вајлд, као славни естета, представља изворну креацију
Вајлдауметника.

Вајлдова предавања одвијала су се у јеку британске фа
сцинације СједињенимДржавама као парчетом сопствене
земљекојесеотрглоодимперијалнематицеипрераслоу
грандиозандруштвенополитичкиексперимент.Наконзапе
тљаног расплета наполеонских ратова, очи читавог запад
ногсветабилесуупртеупостреволуционарнуАмерику.Из
визуреполитичкихтеоретичарапопутАлексиjадеТоквила
(AlexisdeTocqueville),СједињенеДржавепредстављалесу
надудемократскогустројстваисвојеврснулабораторијубу
дућности.KрајемXIXвека,посталојејаснодаталаборато
ријаврвиодексплозивнихматерија,алиидајеустањуда
изродиреткедаровесоцијалнеалхемије.

СједињенеДржавекојејеОскарВајлдзатекаобилесумлада
државакојајеупретходнихполавекапрошлакрозпериод
којиЏејмсСимонсописујекаосуштаственутрансформаци
ју„одпримитивнеграницедомодернеиндустријскедржа
ве”. Било је то доба „брзе индустријализације, експлозије
знања,имиграције,огромнограстапопулације,урбанизаци
је,географскогширењаинајвећегоружаногсукобакојисе
икададесионаамеричкомтлу”.16Вајлд јете1882. године
дошао у земљу у којој су се још увек осећала друштвена
превирањанакон грађанског рата, али која је захваљујући
привредном замајцу, расноји класној експлоатацији,мно
гољудностииколективнојамбицијиушлаутзв.позлаћено
доба(The Gil ded Age)инезадрживосекреталакаглобалној
лидерскојпозицији.Америчкодруштвобилојепоноснона
својматеријалнипрогрес,алиижељноевропејскесофисти
цираностииобележенокомплексомнижевредностиуслед
недостаткакултурногпедигреа.

Утаквимдруштвенимоколностима,Вајлдоватурнејапоја
вила се као атрактиван тржишни артикл који је профити
рао на апетиту огромне државе за културним садржајима
и народној знатижељи у вези са европским трендовима.
Додатни фактор који је Вајлду ишао на руку била је већ
устаљена пракса довођења знаменитих Британаца у Сје
дињене Државе како би широм земље држали предавања
и ревитализовали културне споне са матицом. Четрдесет
годинапреВајлда,Дикенсова (Dickens) турнеја је, упркос
моментимаузајамнеразочараности,заАмериканцепостала
централнинационалнидогађај,чимејеутрлапутсличним

15Friedman,p.31.
16Simmons,p.2.
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подухватима. 1867. године, тада већ занемоћали Дикенс
упутиосенајошједнучиталачкутурнејупоисточномделу
СједињенихДржаваипоновионекадашњиуспех.Мимома
совногинтересовањакојесуизазвалииДикенсиВајлд,њи
ховетурнеједрастичносусеразликовале.Једанјеборавио
уСједињенимДржавамакаонајпопуларнијиписацнасвету,
а други као списатељски анонимус. Један је био књижев
ни,адругикултурниселебрити,алисâмопостојањетради
цијелитерарнихпосетаизБританијепружилојеВајлдовој
турнејикруцијалнулогистичкупотпору.Иакоњиховикњи
жевнистатусинисубилининаприближнојравни,Вајлдје,
премавиђењуСандреМајер,„свакакопарираоДикенсовој
изванреднојдаровитостизабрижнокореографисани јавни
перформансипомноорганизованимаркетинг”.17

КакосеВајлдоварепутацијауСједињенимДржавамагра
дилакрозштампу,односсамедијимабио јеодпресудног
значаја за целокупни исход турнеје. Битан чинилац у том
односубио јеинтервју,каоскорашњановинскаформако
јаомогућавадиректнијеобраћањепублициинепосредније
профилисање свог тржишногпроизвода.Креирањемедиј
скогсадржајакрозразговорбеспрекорнојеодговаралоВајл
довојприроди.Новинскитекстовиизтогпериодаостављају
утисакда је естетаистинскиуживаоућаскањус америч
кимновинарима,заводећиихсвојимразговорнимвештина
маиличнимшармом.Каоособакојајерођениприповедач
и која је одмалена пролазила кроз обуку ирског беседни
штва,Вајлд јепретвориоинтервјууненаданоиефикасно
промотивнооруђе.

Вајлд се током турнеје показао подједнако вичнимупри
добијањупубликеулуксузнимсалонимаметрополанаис
точнојобалиијефтинимсалунимаупограничнимместима
наДивљемзападу.Предавачјеплениореторскимумећеми
дендијевскомпровокацијом,пребацујућисенеприметноиз
међудискурсаестетскогпросветљењаиполитичкесубвер
зије. Говорничкепозорницеиинтервјуинудили суширок
креативнипросторзасамопромовисање,штојеВајлдкори
стиокаоприликудазабавииподучи,асвременанавремеи
даобзнаникаткадафирмативна,каткаддисентнамишљења
оБританскојимперији.

17Mayer,S.TheArtofCreatingaGreatSensation:OscarWilde(1854–1900),
in:Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature,
eds.Franssen,G.,Honings,R.,(2016),London:PalgraveMacmillan,p.114.
Заувидутрадицијулитерарнихпредавањаикњижевнуселебритикул
турууСједињенимДржавамапреВајлдовогдоласка,погледати:Moran,
J.(2000)StarAuthors:LiteraryCelebrityinAmerica,London:PlutoPress,
рр.15–34.
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ИскрцавшисенаобалуНовогсвета,Вајлд јемоментално
изазваосензацију.Америчкајавностсуочиласесамладим
Вајлдомнаврхунцуестетскогпериода,жељногпублиците
таиспремногнаконфронтацију.Пажњакојујезадобионије
биобајроновскислучајукомсеромантичнијунак„пробу
диоједногјутраиприметиодајеславан”,18алинесумњиво
јестепредстављалаизненаданинеочекиванподвиг.Двене
дељеподоласкууЊујорк,ВајлдјеуЛондонпослаораздра
ганизвештај: „Великиуспеховде; ништаниналиковоме
јошодДикенса,кажуми.Друштвомераздиренакомаде.
Огромни пријеми, божанствене вечере, масе које чекају
мојукочију.Махнемимштапомодслоноваче,срукавицом
наруци,аоникличу”.19Тадашњапреписканаговештавада
јеисамВајлдиспрвабиозатеченнапрасномпопуларношћу
његовихпредавањауЊујорку.ПишућипријатељициуЛон
дону,онсеизновахвалиодасетаквимодзивомипробра
ношћупубликениДикенснијемогаоподичити.Поручују
ћидамусеприређујекраљевскитретмандостојанпринца
одВелсаидапубликахистеришезањим,Вајлдјенавеода
су га околности приморале да унајминеколицину личних
секретара:

„Једанпоцеоданисписујемојеаутограмеобожава
тељима,другипримацвећекојенекоостависваких
десетминута.Трећи, чија је коса наликмојој, има
обавезу да шаље сопствене праменове безбројним
девамапограду,такодасевеликомбрзиномприми
чећелавости.”20

Вајлд јеодмахпоприспећуувидеода језаефектнусамо
промоцијунеопходнаштоширадисеминацијањеговихсли
какрозмедијскипросторирекламнематеријале.Каорела
тивноновмедијумсарастућимкомерцијалнимпотенција
лом,фотографијесубилеустањунесамодаповећајуброј
пословнихприлика, већида „обликујуначиннакоји јав
ностразуменечијесопствоизацементирајунечијуиконич
ност”.21Комерцијалнафотографијаушлајеекспанзијукада
је препозната као визуелно сведочанство тренутне славе,
алиикаосликачијарепродуцибилностомогућаваизмешта
њеудругипросторивремеукојимастатуспознатеособе
биваизновапотврђен.ГоворећионачиниманакојесеМарк

18Byron,G.G.(1830)Let ters and Jo ur nals of Lord Byron, with No ti ces of his 
Li fe,ed.ThomasMoore,London:JohnMurray.

19Wilde2000,p.127.
20Исто,стр.126.
21Dumortier,L.(2015)OscarWilde’sMultitudes:AgainstLimitingHisPho

tographicIconography,En glish Li te ra tu re in Tran si tion, 1880‒1920,58:2,
ELTPress,p.150.
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Твен(MarkTwain)служиосвојимпромотивнимфотографи
јама,ЛиндаРагнаводи:„Сликепознатихособапромовишу
телокаопроизвод,сопствокаотраженуробу[...]иподстичу
јавнупрепознатљивостлицакојесепотомповезујенесамо
саименом,већисамоћистицањановца”.Спајајућислику
тела са књижевном и предавачком персоном, фотографи
ја јеуТвеновомслучају,каоиВајлдовом,наводиланарод
да „плати какоби видео то телоизнова уједињеноипои
стовећеносасвојомдисеминираномсликомиименом”.22

Моћфотографије да покрене или пружи подстрек карије
ри несумњиво је била јасна иВајлду, јер у том полазном
стадијумуонјебио„познатзатоштојебионаширокосли
кан, анеобратно”.23Иакосусеилустрованимедијиида
љепревасходноослањалинакарикатуреигрубоосликане
портрете,фотографијајебиламодераниелегантанвидпре
зентацијеукомсеогледаопрестижсубјекта.Фотографијаје,
притом,публицинудилаувидунепосреднуреалност,иако
је препостављена истинитост новог медија представљала
само „убедљивијуилузију, у којој селекцијаи вештачкост
вребајуизапривидненепристрасностимеханичкогока“.24

Напослетку,фотографијеславнихличностипобуђивалесу
чежњу,поистовећивањеикласнепретензијеупосматрачу.
Захваљујућиновимтехнологијамарепродукције,селебрити
фотографијепосталесудоступнеширокојјавностиуразним
формама,апотражњазањимакреиралајеуноснотржиште.
Из тог разлога,Вајлд се већ 5. јануара упутио каБродве
јуипосетиостудиоНаполеонаСаронија(NapoleonSarony),
којијеутодобаважиозанајцењенијегкомерцијалногфо
тографауСједињенимДржавама.

Према својој скромној процени, Сарони је фотографисао
200.000особа,одкојихје30.000одредиокаочувенеихи
љадукао„светскипознате”.25Међупотоњимасеиздвајају
СараБернар,ЛилиЛенгтри(LillieLangtry),ЕленТери(El
lenTerry),председникКливленд(Cleveland),аизкњижев
ногсветаВилкиКолинс(WilkieCollins),Лонгфелоу(Long
fellow),ТвениВитман(Whitman).Каопосебанкуриозитет
за наше просторе, међу Саронијевим делима налази се и

22Rugg,L.H.(1998)Pic tu ring Our sel ves: Pho to graphy and Au to bi o graphy,
Chicago:UniversityofChicagoPress,p.42.

23North,M.(2010)ThePictureofOscarWilde, PMLA: Pu bli ca tion of the Mo
dern Lan gu a ge As so ci a tion of Ame ri ca,125:1,p.185.

24Wilson, E. (2003) Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, New
Brunswick:RutgersUniversityPress,p.158.

25Novak,D.A.(2008)Re a lism, Pho to graphy, and Ni ne te enthCen tury Fic tion,
Cambridge:CambridgeUniversityPress,р.131.
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најпознатијипортретНиколеТесле,усликан1893.године.
СаронијевојимпозантнојколекцијимоделаВајлдјекасније
саизвесномсписатељскомиронијомдодаоиликамеричког
политичара из своје хумористичке готске приче „Кантер
вилскидух”(„TheCantervilleGhost”,1887).Купившидрев
ну палату у Енглеској, Вајлдов самоуверени дипломата је
упредворјеокачиосвојпортретсасупругом,алитаслика
нијебилатрадиционалноуљенаплатну,већмодернафото
графијачијијеауторбиоуправоСарони.

Усвојојпионирскојделатности,Саронијеистовременопо
пуларизоваоиексплоатисаоновоформиранотржиштефото
графскихпортретаславнихличности.Фотографијејеумно
жаваоувидукартонскихразгледницаразличитихквалитета
иформатаипотомихдистрибуираотрговинамаширомзе
мљекојесуихпродавалекаосувенире.Захваљујућисвом
реномеу,Саронијезадржаваоексклузивнаправанадистри
буцијупортретакојенаправи,стимштојесвојимславним
моделимазаузвратнудиохонораркакавконкуренцијаније
могладаприушти.Далиизнемарности,лакомислености,
великодушности или просто због мањка популарности,
Вајлд није остварио директну финансијску добит од сво
јихфотографија.ЗаразликуодДикенсакојијеодбиодасе
сликабезпозамашнефинансијскенадокнаде,Вајлдсена
водноодрекаоСаронијевогхонорара.26Штавише,естетаје
том приликом потписао уговор којим се обавезао да неће
позиратиниза једногдругогфотографатокомсвогборав
кауСједињенимДржавама,збогчегаје,посвојприлици,
зажалиовећумартуподоласкууСанФранциско.27

Упркосуговорнимрестрикцијама,сесијасаСаронијемпо
казаласекаоизврстанпословнипотез.Вајлдовапојавабила

26Lewis,L.andSmith,H.J.(1936)Oscar Wil de Di sco vers Ame ri ca [1882],
NewYork:Harcourt,Brace,p.39.ЧестонавођениподатакдаВајлдније
наплатиофотографскусесијукодСаронијавероватноводипореклоиз
књигеЛуисаиСмита.Какоауторинеидентификујусвојизвор,ањи
ховаромансиранаприповестсегенералнонеодликујеакадемскомпоу
зданошћу,овутврдњутребаузетисарезервом.Вашингтонскидневник
Evening Starписаоједасуњујоршкифотографипочелиснадметањему
понудамазаправанасликањеВајлдапренегоштојеонуопштеиспло
виоизЕнглеске(Art’sApostle:England’sÆestheteatthePhotographer’s
Gallery,The Eve ning Star: Was hing ton,21January1882,p.3).Уновинама
Philadelphia Press срећемо навод дафотографи нису били издашни у
својимпонудама,уверениданамушкомлицунемогузарадитиколико
наженском,алидајеСаронибиојединимеђуњимакојијебиодовољ
нопромућурандаувидиестетинтржишнипотенцијал,збогчегаје„са
задовољствомплатиозаВајлдаколикобиизабилокојужену”(Извор:
www.oscarwildeinamerica.org/works/morriserrata.html).

27Friedman,p.84.Wilde,O.(2010)Oscar Wil de in Ame ri ca: The In ter vi ews,
eds.Hofer,M.andScharnhorst,G.,Urbana:UniversityofIllinoisPress,p.
127.
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јемаркантнаинесвакидашња,аискуснифотографјезнао
какодајеовековечи.„Живописноглимодела!”,повикаоје
омалениСаронипоВајлдовомуласкуустудиоипреданосе
бационапосао.28Резултатјекомплетод27фотографија,ко
јеиданданаспредстављајунајчешћерепродукованеслике
Вајлда.Саронијевефотографије„извршилесудубокитра
јанутицајнаВајлдовуфотографскуиконографију,паина
његовстатускаокултурнеиконе”.29Сликанеуразноврсним
позамаиодевнимкомбинацијама,онесусвојомупечатљи
вошћуираспрострањеношћупрактичноодредиленачинна
којијеисторијаупамтилаОскараВајлда.

Oscar Wil de, No. 4(1882),NapoleonSarony;
www.loc.gov/resource/ppmsca.40825/

СудећипопорукамаледиВајлд,Саронијевесликестиглесу
уБританијуурокуодпарнедељаиизазвалеопштедивље
ње.30Преманаводимаизштампе,Вајлд јебиоочаран, јер
никадаранијениједоживеода сењеговафотографија од
ликујеиуметничкимдојмомиквалитетомрепродукције.31
ДиректнијупотврдудајеВајлдсматраосликерепрезента
тивнимналазимоумартовскомписмуКарту,укомтражи
дасеизраде„великелитографијесмојимликомкакобисе
подстакаопрометуовиммалимградовима,укојималокал
цитакомалотрошенарекламе.Фотографијамојеглавена
којојгледампрекораменабилабинајбоља–самоглаваи

28Lewis,Smith,p.39.
29Dumortier,pp.147–48.
30Tipper,K.S.A.ed.(2011)Lady Ja ne Wil de’s Let ters to Oscar Wil de, 1875–

1895: A Cri ti cal Edi tion,Lewiston:TheEdwinMellenPress,p.66.
31Аноним,Art’sApostle:England’sÆestheteat thePhotographer’sGallery,

The Eve ning Star: Was hing ton,21January1882,p.3.
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крзнениоковратник“.32Наосновуовогописа,реклобиседа
јеВајлдовфаворитизСаронијевог сетабилафотографија
број4,стимштојемаловероватнодајењеговажељабила
услишена.33УтисаккојипорукаостављајестедаВајлдније
биосвестандаоннијеполагаоправонаштампањесвојих
слика,којеје,премаодредбамауговора,припадалоискљу
чивоСаронију.

Oscar Wil de, No. 18(1882),NapoleonSarony,
TheMetropolitanMuseumofArt;

www.metmuseum.org/art/collection/search/283247
УСаронијевомсетупосебнојечувенафотографијаброј18,
итонесамокаоједнаоднајпрепознатљивијихсликаВајлда,
већикаоповодзапарницукојаје1884.годинедогураладо
ВрховногсудаСједињенихДржава.Упитањујеслучајкоји
сеиданасцитиракаопараметарпопитањимазаштитефото
графскихауторскихправаислободнеупотребезаштићеног
материјала. Са наглим порастом Вајлдове популарности,
пиратизованеверзијеСаронијевихсликабрзосусепојавиле
упродајиипочелесусекориститиурекламнесврхезаниз
производа,укључујућишешире,цигаре,шпорете,корсетеи
козметичкасредствазарастженскихгруди.Саронијетужио
литографску компанију БароуЏајлс (BurrowGiles) која је

32Wilde2000,p.152.
33Преосталедве сликекојеодговарајуВајлдовомописусуфотографије

број19и23.ЗапотпунсетСаронијевихфотографија,погледатипоро
дичниалбумприређенодстранеМерлинаХоланда (1997:65–91)или
страницу www.oscarwildeinamerica.org/sarony/saronyphotographsof
oscarwilde1882.html.
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штампала85.000фотографијаброј18,наводећидасутиме
прекршенањеговаауторскаправа.Туженастранасебрани
ладафотографијенепредстављајуделоаутора,већсериј
скипроизводнастаомеханичкомрепродукцијомстварности
идакаотаквенемогупотпадатиподзаштитузаконаоинте
лектуалнојсвојини.Посленизажалби,Врховнисудјепре
судиоукористтужиоца,прогласившифотографијуброј18
уметничкимделом,чимејепопрвипутуамеричкојправној
праксипридатоауторствоједномфотографу.

НепостојеназнакедајеВајлдбиоупознатсаовимсудским
процесом,асвеидајесте,његовапозицијауслучајубила
бимаргинална.Безобзиранаисход суђења,Вајлдунеби
следиланикаквакомпензација, јер тадашњизаконштитио
јесâмокреативнодело,алинеисубјекат.Таквуситуацију,
којајетешкозамисливауданашњемправу,МајклНортсли
ковитообјашњава:„Премазаконуоинтелектуалнојсвојини,
ВајлдјестогасамоједанодСаронијевихреквизита,попут
драперијаилитепиха”.34

Невезано за својеправнеособености, овај случај значајан
јеуконтекстуовоградаизатоштодокументујеразмереу
којимасуСаронијевефотографијебилепиратизоване.Не
контролисаноумножавањетихсликаињиховараширеност
крозрекламнематеријалеиколекционарскесличицедове
лесудотогадаВајлдпостанепрепознатљиволицеупро
сечномамеричкомдому.Посебнојеупадљивподатакдасе
упродајиналазило85.000примерака само једнеВајлдове
сликештампаних од стране само једне компаније. Уз сву
културну фасцинираност селебрити фотографијама и ко
лекционарску манију коју су изазивале, такав тираж је у
најмањурукуимпресиванииндикативанзаВајлдовпрела
закудоменславнихличности.Иакосуприсутносткојује
Вајлдуживаоуштампиипопуларностњеговихпредавања
служиле као основањеговог публицитета,фотографија се
показалакаопотентнијемаркетиншкооруђеодречи,била
онаизговоренаилизаписана.Свеидајенекочује,свеида
будепрочитана,речбрзоишчилиизпамћења,док јеемо
ционалниутицајсликенаимагинацијудалекодуготрајнији.
Утомсмислу,Вајлдоватурнејадасеописатикао„прируч
никзаодносесајавношћу”,алиикао„тријумфсликенад
текстом”.35

34North,p.187.
35Custen,G.F.(28June1998)Wilde,theCelebrityParadigm:Punishingthe

ThingWeLove,Los An ge les Ti mes.http://articles.latimes.com/1998/jun/28/
opinion/op64351
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Вајлдов постхумни визуелни идентитет одређен је Саро
нијевимфотографијама,штојечињеницакојанијелишена
извесне ироније. Како Саронијеве слике приказују Вајлда
каомладогестету,онјекаотакавпостаодеокултуролошког
памћења.Међутим,ураспонуВајлдовецелокупнекаријере,
његов естетски период био је релативно кратког даха.Он
је,штавише,биоокончанвећприизмакуамеричкетурнеје
кадаје,строгоговорећи,нацифраниестетапреиначенузре
лијуфигурудендија.Утомпроцесуреконцептуализације,
помпезниестетскикостимуступиојеместоодмеренојотме
ностидендијевскогодела.Уместодугекосеикраткихпан
талона,Вајлдјепочеоноситикраткукосуидугепанталоне,
чимеје,поШерардовимтврдњама,прогласиосмрт„Оскара
првогпериода”.36Ипак,широказаступљеностСаронијевих
фотографија и обиље карикатура насталих у том периоду
заувек су фиксирали Вајлдову иконографију за визуелне
одредницеестетицизма.

Иако није био родоначелник овог правца, Вајлд је током
америчке турнеје постаоњеговнајпознатијипрокламатор.
АкосуРаскин,МорисиПејтербилипророциестетскеми
сије,Вајлдсепостављаокаоњиховнајревноснијиапостол
инапослеткукрозисторијуостаоупамћенкаооличењењи
ховеидеје.РеџиналдБанторн,првобитносхваћенкаоиро
ничниамалгамВистлера,СвинбурнаиРозетија,ретроспек
тивноједоживљенкаопародијаВајлда,штојеперцепција
којаистрајаваиданас.

Вајлдјесвојимпредавањимаосавременојуметностиимо
дерноментеријеруприступиосапосвећеношћуипрофесио
налномозбиљношћу,алисамњеговсценскинаступиоднос
самедијима били су обележени естетскомпозом.Та поза
била јевидневербалнекомуникацијекојом јеВајлдкомо
дификовао естетско сопствоипласирао гакао атрактиван
тржишнипроизвод,убирајућитимеплодовемедијскеекс
понираностии уједнопародирајући комерцијалнунастро
јеностамеричкетржницеукојојсесвеможетретиратикао
артикл.Перформативностњеговихнаступапредстављалаје
самапосебиироничникоментаронормамаселебритикул
турепремакојимасеодећаипозаписцадоживљавајукао
валиднијивидпрезентацијеодњеговеписанеречи.

Узвишенициљкоји јеВајлдпрокламоваобио јепромови
сањеестетицизмауновукултурнунорму:„Желимдаовај
уметнички покрет учиним основом за нову цивилизаци
ју”.37 Вајлд можда није остварио своју племениту мисију,

36Sherard,p.200.
37Wilde2010,p.99.
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алиСједињенеДржавесвакако јесуосетилестимулативни
ефекатњеговогприсустваикултурнерасправекојујеиза
звао.Сдругестране,Вајлдовенепосреднеамбицијеувиду
личнеафирмацијеипоправљањабанковногсалдабилесу
остваренеинадмашене.Наконсвојетрансатлантскеаванту
ре,естетасеуЛондонвратиобогатијизапозамашнусвоту
од6000долараибројнепословнеконтакте,алиисастату
сомславнеличностикаоглавнимкапиталом.Сатимимет
комуџепу,ОскарВајлдјепочеосвојметеорскиуспонкроз
викторијанскикултурниестаблишмент.
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OSCARWILDEINTHEUNITEDSTATES

AESTHETICISM,COMMERCIALPHOTOGRAPHY
ANDTHECONCEPTIONOFMODERNCELEBRITYCULTURE

Abstract

Towards theendof1881,ayoungIrishaesthetenamedOscarWilde
set sail for theNewWorldonaquest for fameand fortune.Wilde’s
oneyeartouraroundNorthAmericahadadefiningeffectonhisgrowth
intoa lateVictoriancultural icon.Within thisbrief timespan,Wilde
becamefamousforhisfameratherthanaspecificachievement,which
today makes him a pioneer of selfpromotion and a forerunner of
moderncelebrityculture.ThispaperevokesWilde’stourasadecisive
moment inwhich an ambitious artist adeptlymanipulated themedia
spaceand imposedhimselfasacelebrity in themodernsenseof the
word–asacontroversialfigureofquestionablemeritswhostandsapart
fromthehegemonicmiddleclassvalues,butalsoasapersonwhois
deeply ingrained in contemporary culture and therefore perceived as
arelevantsocialcommentator.Thetourwasset inthecontextof the
traditionofliterarylecturesintheUnitesStatesandthecolonialneed
topreserveculturaltieswiththemotherland.Particularattentionispaid
to the late nineteenthcentury commercial photography as amedium
on the rise and an innovative promotional toolwith growing impact
in literarycelebrityculture.Photographywasrecognizedas themost
efficientmethodofbuildingafamousperson’siconography.InWilde’s
case,theworksofNapoleonSaronyprovedtobeaperfectdisplayof

thenewmediumpower.

Keywords: Oscar Wilde, aestheticism, Victorian photography,  
Napoleon Sarony


