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РЕФЕРАТ 

 

Беланович Оксана Андреевна 

 

КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВА И ХУДОЖНИКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ОСКАРА УАЙЛЬДА 

 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников, 

включающего 34 наименования. Общий объем составляет 56 страниц 

печатного текста. 

Ключевые слова: ЭСТЕТИЗМ, ДЕКАДАНС, ГЕДОНИЗМ, ОСКАР 

УАЙЛЬД, КАТЕГОРИЯ ПРЕКРАСНОГО, ВООБРАЖЕНИЕ, ХУДОЖНИК, 

КРИТИК, ДЖОН РАСКИН, УОЛТЕР ПЕЙТЕР, «ИСКУССТВО ДЛЯ 

ИСКУССТВА», ПАРАДОКС, ЭТИКА, ЭСТЕТИКА, ЭВОЛЮЦИЯ, 

МОРАЛЬ.  

Цель дипломной работы: выявление этапов творческой эволюции 

Оскара Уайльда, ключевых постулатов его теории эстетизма и способов их 

художественной реализации в течение всего творческого пути писателя.  

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обнаружить предпосылки возникновения эстетизма, 

охарактеризовать его в контексте культуры рубежа XIX–XX веков.  

2. Определить роль Оскара Уайльда в становлении эстетизма 

и в искусстве в целом, охарактеризовать основные идеи, которые 

предложил автор, рассмотреть значимые жизненные события и 

особенности творчества писателя. 

3. Выделить ключевые постулаты теории эстетизма Оскара 

Уайльда в эссе «Упадок искусства лжи». 

4. Определить черты эстетизма в романе «Портрет Дориана 

Грея». 

5. Проследить эволюцию этических взглядов Оскара Уайльда 

во время тюремного заключения; на примере письма-исповеди «De 

Profundis» выявить, как модифицировалась эстетическая теория автора. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

эссе «Упадок искусства лжи» Оскара Уайльда, роман «Портрет Дориана 

Грея», письмо-исповедь «De Profundis» и другие произведения автора. 

Предмет исследования – творческая эволюция и модификация эстетических и 

этических взглядов писателя. 

 



 

РЭФЕРАТ 

Белановіч Аксана Андрэеўна 

 

КАНЦЭПЦЫЯ МАСТАЦТВА І МАСТАКА Ў ТВОРЧАСЦІ ОСКАРА 

УАЙЛЬДА 

 

Структура дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

уводзін, трох глаў, заключэння і спіса выкарыстаных крыніц, які ўключае 34 

найменні. Агульны аб'ём – 56 старонак друкаванага тэксту. 

Ключавыя словы: ЭСТЭТЫЗМ, ДЭКАДАНС, ГЕДАНІЗМ, ОСКАР 

УАЙЛЬД, КАТЭГОРЫЯ ПРЫГОЖАГА, УЯЎЛЕННЕ, МАСТАК, КРЫТЫК, 

ДЖОН РАСКІН, УОЛТАР ПЕЙТАР, «МАСТАЦТВА ДЛЯ МАСТАЦТВА», 

ПАРАДОКС, ЭТЫКА, ЭСТЭТЫКА, ЭВАЛЮЦЫЯ, МАРАЛЬ. 

Мэта дыпломнай працы: выяўленне этапаў творчай эвалюцыі Оскара 

Уайльда, ключавых пастулатаў яго тэорыі эстэтызму і спосабаў іх мастацкай 

рэалізацыі на працягу ўсяго творчага шляху пісьменніка. 

Для рэалізацыі гэтай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: 

1. Выявіць перадумовы ўзнікнення эстэтызму, ахарактарызаваць яго ў 

кантэксце культуры мяжы XIX–XX стагоддзяў. 

2. Вызначыць ролю Оскара Уайльда ў станаўленні эстэтызму і ў 

мастацтве ў цэлым, ахарактарызаваць асноўныя ідэі, якія прапанаваў аўтар, 

разгледзець значныя жыццёвыя падзеі і асаблівасці творчасці пісьменніка. 

3. Вылучыць ключавыя пастулаты тэорыі эстэтызму Оскара Уайльда ў 

эсэ «Заняпад мастацтва хлусні». 

4. Вызначыць рысы эстэтызму ў рамане «Партрэт Дарыяна Грэя». 

5. Прасачыць эвалюцыю этычных поглядаў Оскара Уайльда падчас 

турэмнага зняволення; на прыкладзе ліста-споведзі «De Profundis» выявіць, 

як мадыфікавалася эстэтычная тэорыя аўтара. 

Аб'ект і прадмет даследавання. Аб'ектам даследавання з'яўляюцца 

эсэ «Заняпад мастацтва хлусні» Оскара Уайльда, раман «Партрэт Дарыяна 

Грэя», ліст-споведзь «De Profundis» і іншыя творы аўтара. Прадмет 

даследавання – творчая эвалюцыя і мадыфікацыя эстэтычных і этычных 

поглядаў пісьменніка. 

  



ABSTRACT 

 

Oksana Belanovich 

 

THE CONCEPT OF ART AND ARTIST IN OSCAR WILDE’S OEUVRE 

 

The structure of the thesis. The thesis consists of an introduction, three 

chapters, and a conclusion. The list of sources used includes 34 titles. Total work 

volume is 56 pages of printed text. 

Keywords: AESTHETICISM, DECADENCE, HEDONISM, OSCAR 

WILDE, CATEGORY OF BEAUTY, IMAGINATION, ARTIST, CRITIC, JOHN 

RUSKIN, WALTER PATER, «ART FOR ART'S SAKE», PARADOX, ETHICS, 

AESTHETICS, EVOLUTION, MORALITY. 

The purpose of the thesis is to identify the stages of Oscar Wilde’s creative 

evolution, the key postulates of his theory of aesthetics and ways of their artistic 

realization throughout the writer’s creative way. 

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 

1. To discover the prerequisites for the emergence of aestheticism, to 

characterize it in the context of the Decadent culture. 

2. To determine the role of Oscar Wilde in the development of aesthetics and 

in art in general, to characterize the main ideas suggested by the author, to analyse 

significant life events and features of the writer's work. 

3. To identify the key points of Oscar Wilde's theory of aesthetics in the 

essay «The Decay of Lying». 

4. To disclose the features of aesthetics in the novel «The Picture of Doriаn 

Grаy». 

5. To reveal how Oscar Wilde's aesthetic and ethical views were modified 

during imprisonment, to trace the evolution of the ethical views of the writer in the 

letter «De Profundis». 

The object of this research: Oscar Wilde's essay «The Decay of Lying», 

his novel «The Picture of Doriаn Grаy», letter «De Profundis» and other works. 

The subject of this research: the creative evolution and modification of the 

aesthetic and ethical views of the author.  

 


