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РЭФЕРАТ 
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ПАЭТЫЧНЫ ЭПАС В. ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА: 

ЖАНРАВАЯ СПЕЦЫФІКА І ПАЭТЫКА 

Аб’ём дыпломнай працы складае 54 старонкі. Пры напісанні 

дыпломнай працы было выкарыстана 55 крыніц літаратуры. 

Ключавыя словы: рамантызм, сентыменталізм, рэалізм, жанр, стыль, 

вершаваная аповесць, паэтычны твор, фальклорны элемент. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца паэтычная творчая спадчына 

В. Дуніна-Марцінкевіча. 

Мэта даследавання – выявіць жанравую спецыфіку і асаблівасці 

паэтыкі твораў, прыналежных да паэтычнага эпасу В. Дуніна-Марцінкевіча. 

Метады даследавання: канкрэтна-гістарычны, кантэнт-аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. На грунце цэласнага аналізу 

паэтычнага эпасу В. Дуніна-Марцінкевіча паказана ўзбагачэнне пісьменнікам 

жанравага дыяпазону паэтычнага эпасу, зварот да жанраў вершаванага 

апавядання і аповесці, балады, падарожжа. У гэтых творах спалучаецца 

рамантычная цікавасць да народных звычаяў, традыцый і рэалістычнае 

імкненне перанесці на грунт рэальнага жыцця матывы, вобразы народных 

легенд, казак, паданняў. Асаблівасцю большасці твораў з’яўляецца 

спалучэнне эпічнага, лірычнага і драматычнага пачаткаў. Эмацыянальнасць 

аўтарскага аповеду дасягаецца і меладраматычнымі сцэнамі, і ўключэннем 

народных песень, і насычэннем мовы словамі з памяншальна-ласкальнымі 

суфіксамі, і лірычнымі адступленнямі, і драматызацыяй дзеяння. 

Калі дарэформенныя творы В. Дуніна-Марцінкевіча вытрыманы ў духу 

рамантызму з моцным налётам сентыменталізму, то ў творчасці пасля 1861 г. 

адбываецца пераацэнка пэўных каштоўнасцяў, што прыводзіць да 

ўзмацнення крытычнага пачатку, які найбольш яскрава ўвасоблены ў 

беларускамоўнай паэме “Плынуць вятры”. 

Ступень укаранення і рэкамендацыі па ўкараненні вынікаў 

даследавання. Матэрыялы гэтай працы могуць быць выкарыстаны ў 

сярэдней школе на ўроках беларускай літаратуры і пазакласных занятках, 

прысвечаных творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча. 

Асабісты ўклад. Дыпломная праца з’яўляецца вынікам самастойнай 

работы аўтара з творамі В. Дуніна-Марцінкевіча, а таксама з даследаваннямі 

па яго творчасці. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ЭПОС В. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА: 

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА И ПОЭТИКА 
Объем дипломной работы составляет 54 страницы. При написании 

дипломной работы было использовано 55 источников литературы. 
Ключевые слова: романтизм, сентиментализм, реализм, жанр, стиль, 

стихотворная повесть, поэтическое произведение, фольклорный элемент. 
Объектом исследования является поэтическое творческое наследие 

В. Дунина-Марцинкевича. 
Цель исследования: выявить жанровую специфику и особенности 

поэтики произведений, принадлежащих поэтическому эпосу В. Дунина-
Марцинкевича. 

Методы исследования: конкретно-исторический, контент-анализ. 
Полученные результаты и их новизна.  
На основании целостного анализа поэтического эпоса В. Дунина-

Марцинкевича показано обогащение писателем жанрового диапазона 
поэтического эпоса, обращение к жанрам стихотворного рассказа и повести, 
баллады, путешествия. В этих произведениях соединяется романтичный 
интерес к народным обычаям, традициям и реалистичное стремление 
перенести на грунт реальной жизни мотивы, образы народных легенд, сказок, 
преданий. Особенностью большинства произведений является сочетание 
эпического, лирического и драматического начала. Эмоциональность 
авторского рассказа достигается и мелодраматическими сценами, и 
включением народных песен, и насыщением языка словами с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, и лирическими отступлениями, 
и драматизацией действий. 

Если дореформенные произведения В. Дунина-Марцинкевича 
выдержаны в духе романтизма с сильным налетом сентиментализма, то в 
творчестве после 1861 г. происходит переоценка определенных ценностей, 
что приводит к усилению критического начала, который наиболее ярко 
воплощен в белорусскоязычной поэме «Плывут ветра». 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению итогов 
исследования. 

Материалы данной работы могут быть использованы в средней школе 
на уроках белорусской литературы и внеклассных мероприятиях, 
посвященных творчеству В. Дунина-Марцинкевича. 

Личный вклад. Дипломная работа является итогом самостоятельной 
работы автора с произведениями В. Дунина-Марцинкевича, а также с 
исследованиями по его творчеству. 
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DUNIN-MARCINKIEWICZ’S POETIC EPOS: GENRE 

PECULIARITIES AND POETICS 

Total volume:is 54 pages. 55 literature sources were used, when writing the 

paper. 

Key words: romanticism, sentimentalism, realism, genre, style, versicular 

story, poetic work, folklore element. 

Subject of research: Dunin-Marcinkiewicz’s poetic creative legacy. 

Purpose of research is to reveal genre peculiarities and specific characters of 

stories poetics, belonging to Dunin- Marcinkiewicz’s poetic epos.  

Methods of research:  concrete historical, content analysis. 

Results obtained and their novelty. On the basis of the comprehensive 

analysis of Dunin-Marcinkiewicz’s poetic epos, its enrichment by the writer, 

reference to genres of versicular story and narrative, ballad, travelling are shown. 

In these works, romantic interest is combined with vernacular customs, traditions 

and realist striving to transfer images of folk stories, legends and tales. A peculiar 

feature of most of the works is the combination of epic, lyric and dramatic 

principles. The author’s emotionality is also reached by melodramatic scenes, 

incorporation of folk songs, diminutive language, lyrical digressions and 

dramatization of actions. 

While the pre-revolution works of Dunin-Marcinkiewicz are in the style of 

romanticism intertwined with sentimentalism, in the works after 1861, some of the 

values are reappraised, which leads to enforcement of the critical principle that is 

vividly incarnated in the Belarussian poem “the Winds are Sailing”. 

Application  and recommendations on further use of the results.  The 

materials of the work can be used at school during Belarussian literature lessons 

and during extracurricular activities dedicated to Dunin-Marcinkiewicz’s works. 

Personal contribution. The thesis is the result of the author’s individual 

work with poems of Dunin-Marcinkiewicz and with researchers reports about his 

work. 

 


