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ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ  

ПОЗИЦІЙ У РОМАНІ 
О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ» 

 
Вєдєрнікова Т.В.  (Харків) 

 
В історію світової літератури і театру Оскар 

Уайльд увійшов як блискучий прозаїк, драматург, поет 

і есеїст. В англійській літературі кінця XIX століття 

його ім’я насамперед пов’язане з рухом естетизму, 

концепція якого була певним бунтом проти 

вікторіанської моралі. Оскар Уайльд став особистістю, яка висловила сам дух 

епохи Fin-de-Siécle, часу перелому усталених переконань і цінностей і набуття 

нових, що безпосередньо торкнулося різних видів мистецтва. 

«Портрет Доріана Грея» (1891) став літературним маніфестом європейського 

естетизму і шедевром англійської художньої прози. Драматична, парадоксальна, 

інтригуюча історія Доріана Грея – блискучий приклад того досконалого вживання 

недосконалих засобів, в якому, згідно Уайльда, і полягає етика мистецтва. 

Письменник будуобщиеє образи, сюжетні епізоди у відповідності зі своїми 

улюбленими естетичними уявленнями: мистецтво вище за життя, насолода 

найважливіша, краса головніша за мораль. Однак система образів і розвиток 

сюжету розкривають хибність цих ідей. Динаміка сюжету долає статику окремих 

епізодів і по суті спростовує всю програму естетизму і гедонізму, імпонуючу 

автору. 

О. Уайльд ввів в літературу XIX століття новий тип героя: він вже більше не 

герой-бунтар, що прирікає себе на вічне поневіряння, його основна мета – це 

пошук гостроти і повноти відчуттів, прагнення випробувати життя в усій його 

красі та повноті. Вперше з’явився образ Денді, людини, що дотримується 

витончених манер і стилю. Герой отримав свій початок від ніцшеанської сильної 

особистості, яка прагне до неприборканої насолоди життям. 

Стиль Уайльда характеризується найперше частим використанням слів 

синонімічного ряду «прекрасний», екзотичністю зображення предметного світу, 

світу речей, коштовностей, творів мистецтва, квітів і птахів. Деталі відрізняються 

вишуканістю і манірною витонченістю. Предметний світ стає одним із засобів 

передачі естетичної оцінки дійсності оповідачем. Епітет «exquisite» (вишуканий) 

зустрічається в романі десятки разів і є одним з найбільш частотних. Наприклад, 

слово «beauty» (краса) і похідне від нього «beautiful» (прекрасний) зустрічаються в 

тексті 98 разів, слова синонімічного ряду «delightful», «marvellous», «fascinating», 

«wonderful», «charming», «subtle», «refined», «picturesque» – в цілому 258 разів; в 
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книзі знаходимо 39 найменувань дорогоцінних каменів, 23 найменування 

музичних інструментів, включаючи вельми рідкісні. Очевидною є екзотика 

образотворчих прийомів; саме в цьому проявляється і своєрідність естетизму як 

літературної течії, і індивідуальність Уайльда як художника слова. 

Стиль Уайльда також відзначений дотепними, лаконічно побудованими 

діалогами, які представляють собою розлогі тиради, і діалогами, близькими до 

драматичних. Спільною рисою є ретельна вивіреність значень слів, 

афористичність, метафоричність і парадоксальність. Особливо відзначені 

парадокси Уайльда, які займають значне місце в романі. Вони важливі для 

створення основи ідейного змісту твору, для надання йому образності, барвистості 

і оригінальності.  

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
ЭКФРАСТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ 

В РОМАНЕ ДИНЫ РУБИНОЙ «БЕЛАЯ 
ГОЛУБКА КОРДОВЫ» 

 
Внукова К.В. (Харьков) 

 

Дина Ильинична Рубина – одна из ярких 

представителей современной литературы, автор одного из 

лучших и самых известных романов «Белая голубка 

Кордовы». Рассмотрим присутствие интертекстуальных 

элементов в даном произведении. Понятие 

интертекстуальности введено французской 

исследовательницей Юлией Кристевойв в 1967 году для определения характеристики 

текстов, связеймежду ними, благодаря которым тексты (или их части) могут многими 

разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. Особую роль в 

романе играют тексты-цитаты из популярных музыкальных произведений: – Вот и 

лето прошло, как писал один хороший поэт… («Белая голубка Кордовы»).  

Живописный экфрасис Рубиной выполняет главную функцию в романе, 

становится одним из самых важных приемов создания образа художника, 

характеристика которого определяет отношение автора к персонажу и 

взаимодействие изобразительного искусства и литературы. Главный герой, Захар 

Кордовин, – талантливый художник, влюблённый в искусство, и в то же время гений, 

который наслаждается жизнью, дает лекции по истории живописи, пишет книги. 

Смысл его жизни заключается в доказательстве философии искусства и достижении 

своего идеального существования в мире, но, растратив свой талант, он превращается 

в злодея, авантюриста, фальсификатора, создавая копии картин, выдавая их за 

оригиналы с целью заработать на этом большие деньги. 


