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РЕФЕРАТ 

Воротчик Анна Александровна 

ИМПРЕССИОНИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ОСКАРА УАЙЛЬДА 

(ПОЭЗИЯ, «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ») 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трех  

глав, выводам по главам, заключения, списка использованной литературы, 

который включает 30 источников. 

Полный объем работы – 52 страницы печатного текста.  

Цель дипломной работы: выявить элементы импрессионистической 

поэтики в творчестве писателя на примере стихотворений Оскара Уайльда 

«Symphony in yellow», «Impression Du Matin», цикла стихотворений 

«Impressions», а так же романа «Портрет Дориана Грея».  

Задачи дипломной работы: 

1. На основе изучения специальной теоретической литературы определить 

характерные черты импрессионизма как направления в искусстве. 

2. Проанализировать эстетическую программу Оскара Уайльда и понять, как 

в нее укладывается импрессионизм. 

3. Проанализировать избранные стихотворения Оскара Уайльда. 

4. Выявить черты импрессионизма в романе «Портрет Дориана Грея». 

Объект исследования: стихотворения Оскара Уайльда «Symphony in 

yellow», «Impression Du Matin», цикл стихотворений «Impressions», а так же 

роман «Портрет Дориана Грея». 

Предмет исследования: черты импрессионизма в творчестве писателя.  

Ключевые понятия: Оскар Уайльд, импрессионизм, эстетизм, декаданс, 

эссе, стихотворения Оскара Уайльда. 

Актуальность дипломной работы состоит в том, что поэтическое наследие 

писателя изучено слабо, как и его роман «Портрет Дориана Грея». В научных 

работах представлено много исследований по проблематике его творчества, 

эстетизму, но импрессионистическая направленность его творчества изучена 

не полностью.  

 

 



РЭФЕРАТ 

Варотчык Ганна Аляксандраўна 

ІМПРЭСІЯНІЗМ У ТВОРЧАСЦІ ОСКАРА УАЙЛЬДА 

(ПАЭЗІЯ, «ПАРТРЭТ ДАРЫЯНА ГРЭЯ») 

Структура дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з уводзін, 

трох глаў, высноў па главах, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, які 

ўключае 30 найменняў. 

Поўны аб'ём работы – 52 старонкі друкаванага тэксту.  

Мэта дыпломнай работы: выявіць элементы імпрэсіяністычнай паэтыкі ў 

творчасці пісьменніка на прыкладзе вершаў Оскара Уайльда «Symphony in 

yellow», «Impression Du Matin», цыкла вершаў  «Impressions», а так сама ў 

рамане «Партрэт Дарыяна Грэя».  

Задачы дыпломнай работы: 

1. На падставе  вывучэння спецыяльнай тэарэтычнай літаратуры вызначыць 

характэрныя рысы імпрэсіянізму як напрамка ў мастацтве. 

2. Прааналізаваць эстэтычную праграму Оскара Уайльда і зразумець, як у яе 

ўкладваецца імпрэсіянізм. 

3. Прааналізаваць выбраныя вершы Оскара Уайльда. 

4. Выявіць рысы імпрэсіянізму ў рамане «Партрэт Дорыана Грэя». 

Аб'ект даследавання: вершы Оскара Уайльда «Symphony in yellow», 

«Impression Du Matin», цыкл вершаў  «Impressions», а так сама раман 

«Партрэт Дарыяна Грэя». 

 Прадмет даследавання: рысы імпрэсіянізму ў творчасці пісьменніка.  

Ключавыя паняцці: Оскар Уайльд, імпрэсіянізм, эстэтызм, дэкаданс, эсэ, 

вершы Оскара Уайльда. 

Актуальнасць дыпломнай працы складаецца ў тым, што паэтычная 

спадчына пісьменніка вывучана слаба, як і яго раман «Партрэт Дарыяна 

Грэя». У навуковых працах прадстаўлена шмат даследаванняў па 

праблематыцы яго творчасці, эстэтызму, але імпрэсіяністычная 

накіраванасць яго творчасці вывучана не поўнасцю. 

 

 



SUMMARY 

Vorotchik Anna 

IMPRESSIONISM IN THE WORKS OF OSCAR WILDE 

(POETRY, «THE PICTURE OF DORIAN GRAY») 

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

summaries to the chapters, conclusion. The list of the cited sources includes 30 

items. 

Total work volume – 52 pages of printed text. 

The purpose of the thesis is to identify elements of impressionistic poetics in the 

work of the writer on the example of poems by Oscar Wilde «Symphony in 

yellow», «Impression Du Matin», a series of poems «Impressions», as well as the 

novel «Portrait of Dorian gray».  

The objectives of the thesis: 

1. On the basis of the study of special theoretical literature to determine the 

characteristics of impressionism as a trend in art. 

2. Analyze Oscar Wilde's aesthetic program and understand how impressionism 

fits into it. 

3. Analyze selected poems by Oscar Wilde. 

4. To reveal the features of impressionism in the novel «Portrait of Dorian gray». 

The object of the thesis are poems by Oscar Wilde «Symphony in yellow», 

«Impression Du Matin», a series of poems «Impressions», as well as the novel 

«Portrait of Dorian gray».  

The subject of the thesis is feature of impressionism in the works of the writer. 

Keywords: Oscar Wilde, impressionism, aestheticism, decadence, essays, poems 

by Oscar Wilde. 

Relevance of the thesis is that the poetic heritage of the writer is little studied, as 

well as his novel «Portrait of Dorian gray». In scientific works there are many 

studies on the problems of his work, aestheticism, but the impressionistic 

orientation of his work is not fully studied. 

 


