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РЭФЕРАТ 
Статкевіч Алесі Станіславаўны 

 
МАСТАЦКІЯ СРОДКІ СТВАРЭННЯ КАМІЧНАГА Ў ДРАМАТУРГІІ 

ВІНЦЭНТА ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА 
 

Аб’ём дыпломнай працы складае 50 старонак. Пры напісанні 
дыпломнай працы было выкарыстана 44 крыніцы літаратуры. 

Ключавыя словы: В. ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ, ДРАМАТУРГІЯ, 
КАМЕДЫЯ, КАМЕДЫЁГРАФ, ФАРС, ВАДЭВІЛЬ, ТЭАТР,  ФАЛЬКЛОР. 

Аб’ект даследавання: опера «Ідылія», фарс-вадэвіль «Пінская шляхта» 
В. Дуніна-Марцінкевіча. 

Прадмет даследавання – сродкі стварэння камічнага ў творах 
В. Дуніна-Марцінкевіча «Ідылія», «Пінская шляхта». 

Мэтай дыпломнай дыпломнай працы з’яўляецца вывучэнне сродкаў 
камічнага ў драматургіі В. Дуніна-Марцінкевіча на матэрыяле оперы 
«Ідылія», фарс-вадэвіля «Пінская шляхта». 

Метады даследавання: апісальны, гісторыка-літаратурны, 
параўнальна-супастаўляльны. 

У працэсе выканання работы, аўтарам былі прааналізаваны крытычныя 
водгукі даследчыкаў на драматургічную спадчыну В. Дуніна-Марцінкевіча. 
Разгледжаны асноўныя праявы  камедыйнага таленту знакамітага пісьменніка 
ў яго творах «Ідылія», «Пінская шляхта». 

Падкрэслена роля В. Дуніна-Марцінкевіча ў станаўленні і развіцці 
беларускай літаратуры і беларускай драматургіі.  

 



  

РЕФЕРАТ 
Статкевич Алеси Станиславовны 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В 
ДРАМАТУРГИИ ВИНЦЕНТА ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА 

 
Объем дипломной работы составляет 50 стрниц. При написании 

работы было использовано 44  источника литературы. 
Ключевые слова: В. ДУНИН-МАРЦИНКЕВИЧ, ДРАМАТУРГИЯ, 

КОМЕДИЯ, КОМЕДИОГРАФ, ФАРС, ВОДЕВИЛЬ, ТЕАТР, ФАЛЬКЛОР. 
Объект исследования – опера «Идиллия», фарс-водевиль «Пинская 

шляхта» В. Дунина-Марцинкевича. 
Предмет исследования – средства создания комического в 

произведениях В. Дунина-Марцинкевича «Идиллия», «Пинская шляхта». 
Целью дипломной работы является изучение средств комического в 

драматургии В. Дунина-Марцинкевича на материале оперы «Идиллия», 
фарс-водевиля «Пинская шляхта». 

Методы исследования: описательный, историко-литературный, 
сравнительно-сопоставительный. 

В процессе выполнения работы, автором были проанализированы 
критические отзывы исследователей на драматургическое наследие 
В. Дунина-Марцинкевича. Рассмотрены основные проявления комедийного 
таланта знаменитого писателя в его произведениях «Идиллия», «Пинская 
шляхта». 

Подчеркнута роль В. Дунина-Марцинкевича в становлении и развитии 
белорусской литературы и белорусской  драматургии.  



  

ABSTRACT 
Alesya S. Statkevich  

 
THE ARTISTIC MEANS OF CREATION A COMICAL IN THE 

DRAMA OF VINCENT DUNIN-MARCINKEWICZ 
Total volume: 50 pagesб, 44 literature sources were used for writing the 

thesis. 
Key words: V. DUNIN-MARCINKEVICZ, DRAMATURGY, COMEDY, 

COMEDY WRITER, FARCE, VAUDEVILLE, THEATER, FOLKLORE. 

Subject of research: V. Dunin- Marcinkiewicz’s dramaturgical heritage, 
opera «Idilliya», vaudeville farce «Pinskaya shlyahta». 

Purpose of research is to reveal the comical in V. Dunina-Martinkevicz's 
works. 

Methods of research: descriptive, biographical, historical, literary, literary 
criticism, comparative. 

Results obtained and their novelty. The author analysed the reviews written 
about drama heritage of V. Dunin-Martinkevicz. The author considered the main 
manifestations of comedy talent of the well-known writer in the works "Idiliya" 
and "Pinskaya Shlyakhta". 

In the thesis work was emphasized the role of the writer V. Dunin-
Marcinkiewicz in the development of the Belarusian literature and dramaturgy. 


