
 

 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Філалагічны факультэт 

Кафедра гісторыі беларускай літаратуры 

Анатацыя да дыпломнай работы 

«СІМВАЛЫ ФАТУМА Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ» 

Яфімаў Аляксандр Віктаравіч  

кіраўнік Кароткі Уладзімір Георгіевіч 

2014 



 

 

 

РЭФЕРАТ 

Яфімаў Аляксандр Віктаравіч 

 

СІМВАЛЫ ФАТУМА Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

Агульны аб’ём дыпломнай работы 52 старонкі, 38 крыніц. 

Ключавыя словы: фатум, правідэнцыя, адраджэнне, барока, 

хрысціянства, лацінамоўная паэзія, эпіка, ліра-эпас, агіяграфія. 

Аб'ект даследавання – беларуская літаратура ХVІ – ХVІІ стст.  

Прадмет даследавання – сімвалы фатума ў старабеларускай літаратуры.  

Мэта даследавання –  выявіць сімвалы фатума ў беларускай літаратуры 

ХVІ – ХVІІ ст. і прааналізаваць іх.  

Метадалогія і метады даследавання: біяграфічны метад, параўнальны 

аналіз, аналітыка-апісальны метад, параўнальна-супастаўляльны метад з 

выкарыстаннем сінхранічнага і дыяхранічнага відаў аналізу.  

Практычная значнасць дадзенай дыпломнай работы заключаецца ў 

тым, што асноўныя палажэнні, вынікі і сістэматызаваны фактычны матэрыял 

могуць быць выкарыстаны: 1) пры далейшай распрацоўцы праблем і пытанняў 

гісторыі беларускай літаратуры, 2) пры далейшай распрацоўцы праблемы 

адлюстравання сімвалаў фатуму ў кантэксце беларускай і сусветнай літаратуры. 

Вынікі даследвання, яго асноўныя ідэі могуць выкарыстоўваць у сваіх працах 

літаратуразнаўцы, культуролагі і рэлігіязнаўцы.  
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СИМВОЛЫ ФАТУМА В СТАРОБЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Общий объём дипломной работы – 52 страницы, 38 источников. 

Ключевые слова: ФАТУМ, ПРОВИДЕНЦИЯ, ВОЗРОЖДЕНИЕ, 

БАРОККО, ХРИСТИАНСТВО, ЛАТИНОЯЗЫЧНАЯ ПОЭЗИЯ, ЭПИКА, 

ЛИРО-ЭПОС, АГИОГРАФИЯ. 

Объект исследования – белорусская литература ХVІ – ХVІІ вв. 

Предмет исследования – символы фатума в старобелорусской 

литературе. 

Цель исследования – выявить символы фатума в белорусской 

литературе ХVІ – ХVІІ вв. и проанализировать их.  

Методология и методы исследования: биографический метод, 

сравнительный анализ, аналитико-описательный метод, сравнительно-

сопоставительный метод с использованием синхронического и 

диахронического видов анализа. 

Практическая значимость данной дипломной работы заключается в 

том, что основные положения, результаты и систематизированый фактический 

материал могут быть использованы: 1) при дальнейшей разработке проблем и 

вопросов истории белорусского литературы, 2) при дальнейшей разработке 

проблемы отображения символов фатума в контексте белорусской и мировой 

литературы. Результаты исследования, его основные идеи могут использовать в 

своих работах литературоведы, культурологи и религиоведы. 
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THE SYMBOLS OF FATE IN OLD BELARUSIAN LITERATURE 

Total volume: 52 pages, 38 bibliographic sources. 

Key words: FATE, PROVIDENCIA, RENAISSANCE, BAROQUE STYLE, 

CHRISTIANITY, LATIN POETRY, EPIC, EPIC POEM, HAGIOGRAPHY. 

Object of research: Belarusian literature XVI - XVII centuries. 

Subject of research:symbols of fate of Belarusian literature XVI - XVII 

centuries. 

Purpose of research is to identify symbols of fate of Belarusian literature 

XVI – XVII centuries and analyze them. 

Methods of research: the biographical method, comparative analysis, analytical 

and descriptive method, comparative method using synchronic and diachronic 

analyzes. 

Results obtained and their novelty lies in the fact that the basic provisions 

codify the actual results and the material can be used for: 1) the further development 

of issues and questions the history of Belarusian literature, 2) the further development 

of display issues in the context of the characters fate of Belarusian and world 

literature. Results of the study, its basic ideas can be used in the works of literature, 

culture and religious studies. 


