
О. ВАЙЛЬД – ПРЕДСТАВНИК
АНГЛІЙСЬКОГО РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ.
ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ, КРАСИ Й МИСТЕЦТВА

В РОМАНІ «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»

Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними;
допомогти усвідомити ідейно-художні особливості «Передмови»
до роману «Портрет Доріана Грея»; розвивати навички сприйняття
інформації на слух, виокремлення головного, уміння розкривати
зміст афоризмів, пояснювати парадокси; виховувати високі
моральні якості, естетичні смаки.

Тип заняття: комбіноване.
Обладнання: портрет, текст твору.

Митець – творець прекрасного.
О. Вайльд

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
1.1 Організаційний момент.
1.2 Оголошення теми і мети заняття.
2 АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Перевірка виконання домашнього завдання.
3 СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
3.1 Вступне слово викладача.

На занятті ми ознайомимося з життям і творчістю Естетичними
уподобаннями О. Вайльда, якого назнають принц Парадокс. Також ми
розглянемо, як декадентська доба вплинула не лише на творчість Вайльда, але й
віддзеркалилась у його власному житті.

Своє життя і творчість Оскар Вайльд присвятив пошукам істини і краси як
зовнішньої, так і внутрішньої, співвідношення їх в людині. Він дивував пара-
доксальністю і афористичністю мови, своїми творами.

«Бліде, безкровне обличчя, широкі вилиці й знаки заросту, хоча в ту пору
модними були пишні вуса й бороди-еспаньйолки. З-під важких повік дивляться
темно-сірі очі, в яких криється іронія. Довге хвилясте волосся вільно спадає на
міцні, як у вантажника, плечі», — таким бачили його сучасники.
3.2 Повідомлення студента про життєвий і творчий шлях.

Існують дві дати народження
Вайльда (Оскара Фінгала О’Флаерті Вілса): 1854 та 1856 рік, навіть уже це

є парадоксальним.
Основні твори письменника — це роман «Портрет Доріана Грея», збірка

оповідань — «Злочин лорда Артура Севіля», комедія «Віяло леді Віндермір»,
поема «Балада Редінзької тюрми».



Народився майбутній письменник у Дубліні в інтелігентній ірландській
родині (батько — відомий хірург, мати — письменниця, писала під псевдонімом
«Сперанца» — Надія).

Захопившись давньогрецькою мовою О. Вайльд, мріяв про еллінську
гармонію: гармонію духу і тіла.

1874 рік — він стає студентом Оксфордського університету. Слухаючи
лекції з історії мистецтва Джона Ревякіна та Волтера Пейтера, Вайльд створив
власну філософію з питань мистецтва. Він став фанатом куль, ту краси, яка, на
його думку, може навіть усунуту можливість воєнних конфліктів.

Свої погляди автор виклав у книзі «Задуми» (1891) До неї увійшли трактати,
написані раніше: «Істина масок», «Занепад мистецтва брехні», «Критик як ху-
дожник».

1881р. — початок творчих пошуків Вайльда, збірка «Вірші».
1888 р. — перше значне досягнення Вайльда-письменника — книга

«Щасливий Принц та інші казки».
1891 р. — збірка казок «Гранатова хатина», збірка оповідань «Злочин лорда

Артура Севіля», роман «Портрет Доріана Грея».
1892-1895 рр. — роки тріумфу. Успіх першої комедії на матеріалі світського

життя «Віяло леді Віндермір» перевершив усі сподівання. Такий же успіх мали
й подальші п’єси: «Жінка, не варта уваги», «Ідеальний чоловік», «Як важливо
бути поважним».

Сучасникам Вайльд здавався королем життя, людиною, до якої прийшли
слава і багатство.

Та знайомство з молодим нащадком лорда Дугласа — Альфредом,
зухвалим, цинічним, з негідною поведінкою, але людиною ангельської краси,
зруйнувало життя письменника. Батько Альфреда звинуватив Вайльда в
моральних збоченнях, і добропорядні англійці засудили письменника до дворіч-
ного ув’язнення. Його мати помирає з горя, дружина (донька Дублінського
адвоката) Констанція Ллойд з двома синами йде з дому, п’єси заборонено.

Хворобливий Вайльд, перебуваючи в жахливих умовах в’язниці, може, і не
залишився б живий, якби йому не дозволили писати. В своєму листі до Бозе вів
зрікався гедонізму. Він по-новому розуміє страждання, стає аскетом у
повсякденному житті. Таким чином була написана сповідь «З безодні».

1897 р.—звільнення з в’язниці. Вайльд працює над останнім твором про біль
і страждання «Балада Редінзської в’язниці», який надрукували анонімно, на
ньому стояв лише арештантський номер письменника.

Подальше життя в Англії стало неможливим, бо книги письменника були
заборонені, творчі й фізичні сили виснажені. Вайльд оселився у Франції.

В одному із листів він писав: «Мені нема чого писати, тому що я осягнув
значення життя. Писати про життя не можна — ним можна тільки жити. А я
жив».

1900 р. — Вайльд помер; поховано його на бідному паризькому цвинтарі, а
потім завдяки П. Росса перепоховано на кладовищі Пер-Лашу, де й встановлено
пам’ятник письменнику.



3.3 Слово викладача.
Роман «Портрет Доріана Грея» дослідники називають одним із найбільш

загадкових творів Оскара Вайльда. Все —від історії його створення до провідної
ідеї, яку автор втілив у своїх образах, — викликало подив сучасників і суперечки
дослідників. Однак твір цей справедливо вважають яскравою пам’яткою
декадентської доби, одним з перших модерністських романів.

Кілька років після смерті письменника його ім’я майже не згадувалося у
пресі, твори не перевидавалися. Здавалося, що яскрава зірка його таланту
промайнула на літературному небосхилі й згасла. Наставали нові часи, і
декадентство як світогляд відходило у минуле. Проте письменник Оскар Вайльд
уникнув забуття. З часом виявилося, що проблеми його творів значно глибші,
ніж він сам їх декларував, що він торував шлях, яким пішли інші митці, що його
естетизм по суті є боротьбою за Прекрасне в житті та в мистецтві.

Гедонізм (філософія насолоди) — філософсько-естетичне вчення,
відповідно до якого насолода, задоволення — найвище благо, саме до цього
людина повинна прагнути в житті.

Аналіз афоризмів О. Вайльда.
«Митець — творець прекрасного».
«Найбільша праця для творчої уяви митця — створити спочатку самого

себе, а тоді вже свою публіку».
«Закони мистецтва не збігаються із законами моралі ».
«Будь-яке мистецтво аморальне».
«Естетика вища етики».
«Розкрити себе і втаїти митця — цього прагне мистецтво».
«Думка і мова для митця — знаряддя мистецтва».
«Митець не має етичних уподобань. Етичні уподобання приводять до

непрощенної манірності стилю».
«Розбещеність і чеснота для митця — матеріал мистецтва».
Висновок.
Мистецтво, на думку Вайльда («Задуми»), крім самого себе, не виражає

нічого, розвивається за своїми законами й існує самостійно, воно вище за життя.
Естетизм письменника складається з низки парадоксальних суджень, одним

із яких є твердження, що не мистецтво наслідує життя, а навпаки. Гамлет
Шекспіра вигадав песимізм, Базаров Тургенєва — нігілізм. Також автор
відстоював думку про те, що естетика вища за етику, мистецтво — за мораль,
барви і фарби — за добро і зло, що все мистецтво — аморальне. О. де Бальзак
писав, що «кожен, хто вказує на це або те зловживання, хто таврує
несправедливість, прагнучі викорінити її, неминуче здобуває славу людини
аморальної». Саме в такому розумінні і йдеться у Вайльда про аморальність
мистецтва.

Якщо взяти до уваги те, що в історії суспільства люди, які викривали його
вади, завжди були переслідувані, то можна зрозуміти, що за поглядами,
вчинками письменника криється «виклик», іронія Вайльда.



3.4 Робота над змістом роману.
Дослідницька робота над образами Доріана Грея, лорда Генрі, Безіла

(відповіді на питання, виразне читання уривків роману).
- Яким ми бачимо Доріана на перших сторінках роману?
- Прочитайте опис зовнішності Доріана Грея. Чи підкреслює автор

поєднання краси зовнішньої і внутрішньої юнака?.
- Як змінюється Доріан з часом?
- Хто із героїв роману мав найбільший вплив на Д. Грея?
- Охарактеризуйте погляди лорда Генрі на життя, мистецтво, суспільство.
- Як лорд Генрі Оттон трактує такі поняття як “гріх”, “самозречення”,

“спокуса”?
- Що, за лордом Генрі, несе суспільству програма “нового гедонізму”?
- Як охарактеризувати життєву позицію лорда Генрі й позицію Доріана

Грея: індивідуалізм чи егоїзм?
- На скільки життя людини повинно залежати від суспільства?
- Чому, на вашу думку, портрет Доріана намальований Безілом, такий

прекрасний?
- Яку роль у житті Доріана Грея зіграв Безіл Голуорд?
- Яке місце в житті Безіла належить Красі, мистецтву?

І художник Безіл і лорд Генрі намагаються вплинути на Доріана Грея. Безіл
і лорд Генрі уособлюють різні точки зору на мистецтво, його природу, мету:
Безіл — естетизм, лорд Генрі – гедонізм.

- Який вибір робить Доріан?
- Як в подальшому складається його життя? Змалюйте спосіб його життя. Чи

відповідає він ідеалу “нового гедонізму”?
- Зверніть увагу на “світ речей” у розділі XI. Що подобається зображати

Вайльду?
- Розкажіть про зміни на портреті. Коли Доріан вперше помітив їх?
- Яке місце в житті Д. Грея займала Сибіла Вейн?
- Про що думає Доріан, коли аналізує свою останню розмову з дівчиною?
- Як з часом змінювався портрет?
- Чим захоплюється Доріан і яке життя він веде після смерті
- Сибіли?
- Чому герой став на шлях розпусти?
- Коли і чому Доріан вирішив показати Безілові свій портрет? Що побачив

художник?
- У чому звинуватив Безіла Д. Грей?
- Як ви вважаєте, чи є провина художника в тому, що Доріан став таким?
- Чому, на вашу думку, Д. Грей вирішив знищити портрет?
- Що уособлює в собі портрет героя?
- Доріан присвятив своє життя пошукам насолоди, чи знайшов він щастя?
- Якими словами герой характеризує свої злочини?
- Чи закономірна смерть Доріана Грея?



- Чому О. Вайльд назвав свій роман «Портрет Доріана Грея»?
Отже, письменник, всупереч власній програмі, показав не лише душевну

кризу героя, але й привів його до покарання. Митець, який приховувався під
маскою естета-денді, виявився вищим, ніж мислитель і теоретик. Такою є сила
творчості й мистецтва слова. Вайльд грав парадоксами, наводив суперечливі
судження, але у межах художнього цілого, створеного ним, потворне й
аморальне ніколи не перемагало.
4 ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
4.1 Запитання до студентів.

1) Опишіть (усно) свої враження від прочитаного роману «Портрет Доріана
Грея» О. Вайльда.

2) Які епізоди вас вразили найбільше? Чому?
4.2 Підсумки і висновки заняття.

Оскар Вайльд — один із найобдарованіших представників англійської
літературі кінця XIX століття, драматург і письменник, який найповніше втілив
у своїй творчості художні принципи естетизму. Коло ідей, які цікавили цього
письменника, було доволі широким, але найбільше його хвилювали проблеми,
пов’язані з духовним світом людини. Що дає людині найбільшу радість? — ось
питання, яке бентежило його все життя. Вайльдова відповідь була: Краса! «Для
мене краса — це чудо з чудес. Тільки обмежені люди не судять лише через
зовнішність. Справжня таїна життя міститься у видимому, а не у невидимому».
Цей парадокс Вайльда виявляє центральну ідею його творчості.
4.3 Оцінювання.
5 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати теоретичний матеріал підручника щодо теми.
2) Підготуватися до контрольної роботи (творчість Стендаля,

Достоєвського, Вайльда)


