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(1854 spalio 16 d.– 1900 lapkričio 30 d.) 

Airių kilmės anglų dramaturgas, poetas, rašytojas. 

 

Laikomas vienu žymiausių karalienės Viktorijos laikmečio dramaturgų. Jo vardą išgarsino pjesės, aforizmai, 

taip pat romanas „Doriano Grėjaus portretas“. 

Oskaras Vaildas gimė 1854 metų spalio 16 d. Dubline chirurgo William Wilde ir Jane Francesca Elgee 

šeimoje. Motina kūrė eiles, pasirašydama pseudonimu Speranza, tėvas domėjosi archeologija ir tautosaka. 

Dublino Trejybės koledže 1871–1874 metais studijavo klasikinę literatūrą, vėliau gavo stipendiją studijoms 

Oksfordo universitete, kurį baigė su pagyrimu. 

1884 metais vedė Constance Lloyd, su kuria susilaukė dviejų sūnų – Cyril (1885) ir Vyvyan (1886). 

Vertimai į lietuvių kalbą: 

 Salomėja Herodienės duktė: drama viename akte. – 1915. – 59 p. 

 Granatų pavėsy / vertė K. Puida. – Kaunas, 1923. – 126 p. [kitas leidimas – 1914 m.] 

 Pasakos / vertė J. Jablonskis. – Šiauliai: „Kultūros“ b – vė, 1924. – 250 p. 

 Socializmas ir žmogaus siela: sutrumpintas vertimas. – Kaunas, 1928. – 16 p. (LSM Aušrininkų 

draugijos leidinys; nr. 7) 

 Nerimta komedija : 3 veiksmų komedija. – 1939. – 205 p. 

 Laimingasis princas ir kitos pasakos / iš anglų kalbos vertė Rūta Zita Saukienė. – Vilnius: Valst. 

leidybos centras, 1995. – 119 p. [kiti leidimai – 1958 m., 1960 m., 1962 m., 1975 m., 1985 m.] 
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 Kentervilio pilies vaiduoklis: [apsakymas] / vertė Jonas Jablonskis. – Kaunas: Spindulys, 1995. – 49 

p. [kitas leidimas – 1928 m.] 

 Amžiaus portretas: mintys ir aforizmai / sudarė Mykolas Karčiauskas, Evelina Puzaitė. – Vilnius: 

Meralas, 1998 (Kaunas: Spindulys). – 269 p. 

 Pasakos vaikams: [„Lakštingala ir rožė“ ir kitos pasakos] / vertė Rūta Saukienė ir Donatas Sauka. – 

Vilnius: Egmont Lietuva, [2001] (Spausd. Italijoje). – 96 p. 

 De profundis / iš anglų kalbos vertė Milda Keršienė. – Vilnius: Charibdė, [2001] (Kaunas: 

Spindulys). – 175 p. [kitas leidimas – 1996 m.] 

 Doriano Grėjaus portretas: [romanas] / Ferno Zygelio adaptuota versija; vertė Edmundas Juškys. – 

Vilnius: Alka, 2002 (Kaunas: Spindulys). – 236 p. [kiti leidimai – 1932 m., 1970 m., 2001 m., 

2010 m.]. 
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