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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа включает в себя введение, теоретическую и 

практическую главы, заключение и список использованной литературы. 

Состоит из 50 страниц.  

Ключевые слова:  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ, ОБРАЗ 

РАССКАЗЧИКА, ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ, АВТОР, ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ДИНАМИКА, ВИДЫ, АВТОР-ТВОРЕЦ, ВЛАДИМИР 

КОРОТКЕВИЧ, ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА, АНАЛИЗ, ТРОПЫ, 

СТИЛЬ. 

Цель работы – определение и анализ языкового образа автора в 

художественной прозе Владимира Короткевича. 

Объект–художественная проза Владимира Короткевича, в частности – 

Дикая охота короля Стаха. 

Предмет – языковой образ рассказчика в художественной прозе 

Владимира Короткевича. 

Методы исследования – описательный, сравнительно-исторический, 

сравнительный, композиционный. 

Актуальность работы состоит в том, что подход к проблеме 

«языкового образа рассказчика» менялся в зависимости от времени и 

большая часть исследований была проведена более десяти лет назад. Если 

сравнивать несколько позиций исследований, можно отметить, что, по 

сравнению с прошлыми, они могут иметь разные цели. Интерес к тематике 

образа рассказчика заключен в том, что этот компонент играет значительную 

роль в создании художественного текста и может использоваться как в 

качестве базы для написания художественных текстов, так и в преподавании. 

Результаты проделанной работы: выявлено несколько классификаций 

языкового образа рассказчика, существенно различающихся между собой, 

изучены способы анализа в художественном тексте, проанализировано 

взаимодействие образа рассказчика с образом автора на примере 

художественного произведения Владимира Короткевича «Дикая охота 

короля Стаха». 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Праца ўключае ў сябе ўводзіны, тэарэтычную і практычную часткі, 

заключэнне і спіс выкарыстанай літаратуры. Складаецца з 50 старонак. 

Ключавыя словы: МАСТАЦКІ ТЭКСТ, ВОБРАЗ АПАВЯДАЛЬНІКА, 

МОЎНЫ ВОБРАЗ, АЎТАР, АПАВЯДАЛЬНІК, ДАСЛЕДАВАННІ, 

ДЫНАМІКА, ВІДЫ, АЎТАР-ТВОРЦА, УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ, ДЗІКАЕ 

ПАЛЯВАННЕ КАРАЛЯ СТАХА, АНАЛІЗ, МАСТАЦКІЯ СРОДКІ, СТЫЛЬ. 

Мэта працы – вызначэнне і аналіз моўнага вобраза аўтара ў мастацкай 

прозе Уладзіміра Караткевіча. 

Аб'ект – мастацкая проза Уладзіміра Караткевіча, у прыватнасці – 

Дзікае паляванне караля Стаха. 

Прадмет – моўны вобраз апавядальніка ў мастацкай прозе Уладзіміра 

Караткевіча. 

Метады даследавання – апісальны, параўнальна-гістарычны, 

параўнальны, кампазіцыйны. 

Актуальнасць работы заключаецца ў тым, што падыход да праблемы 

«моўнага вобраза апавядальніка» змяняўся ў залежнасці ад часу і вялікая 

частка даследаванняў была праведзена больш за дзесяць гадоў таму. Калі 

параўноўваць некалькі пазіцый даследаванняў, можна заўважыць, што ў 

суадносінах з папярэднімі яны могуць мець розныя мэты. Цікавасць да тэмы 

вобраза апавядальніка заключаецца ў тым, што гэты кампанент адыгрывае 

значную ролю ў стварэнні мастацкага тэксту і можа выкарыстоўвацца як у 

якасці базы для напісання мастацкіх тэкстаў, так і ў выкладанні. 

Вынікі праведзенай працы: выяўлена некалькі класіфікацый моўнага 

вобраза апавядальніка, якія істотна адрозніваюцца паміж сабой, вывучаны 

спосабы аналізу ў мастацкім тэксце, прааналізавана ўзаемадзеянне вобраза 

апавядальніка з вобразам аўтара на прыкладзе мастацкага твора Уладзіміра 

Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The work includes the introduction, theoretical and practical chapters, 

conclusion and bibliography. Consists of 50 pages. 

Keywords: ARTISTIC TEXT, NARRATOR, LANGUAGE, THE 

AUTHOR, RESEARCH, DYNAMICS, SPECIES AUTHOR, CREATOR, 

VLADIMIR KOROTKEVICH, SAVAGE HUNT OF KING STACH, 

ANALYSIS, TRAILS, STYLE. 

Objective – identify and analyze the author's image of language in prose 

Vladimir Korotkevich. 

Object – fiction Vladimir Korotkevich, in particular – Savage hunt of king 

Stach. 

Item – language narrator in prose Vladimir Korotkevich. 

Research methods - descriptive, comparative historical, comparative, 

composite. 

Therelevance of this work is that the approach to the problem of "language 

the narrator" varied with time and a lot of research has been carried out over a 

decade ago and could mutate. If you compare several positions studies, we can see 

that compared to the past, they may have different goals. Interest in the theme the 

narrator concluded that this component plays a significant role in the creation of 

the artistic text and can be used as a base for writing hdozhestvennyh texts and 

teaching. 

Theresults of this work: identification of several classifications language the 

narrator significantly differing studied methods of analysis in a literary text, 

reviewed and analyzed the interaction with the narrator's way on the example of 

the artwork of Vladimir Korotkevich "Savage hunt of king Stach". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


