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РЭФЕРАТ 
Закрэўская Данута Мікалаеўна 

 

ПАЭТЫКА БАРОКА Ў ТВОРЧАСЦІ СІМЯОНА ПОЛАЦКАГА 

Аб’ём: 57 старонак, 60 крыніц. 

Ключавыя словы: АСВЕТНІК, БАРОКА, ДЫДАКТЫКА, ЖАНР, 

МЕТАФАРА, ПАЭЗІЯ, САТЫРА, СІЛАБІКА, СІМВАЛ, ТРОП, ФОРМА. 

Аб’ект даследавання: творчасць Сімяона Полацкага. 

Прадмет даследавання: вывучэнне паэтыкі барока ў творчасці Сімяона 

Полацкага. 

Метады даследавання: апісальны, біяграфічны, індуктыўны, культурна-

гістарычны, псіхалагічны. 

Мэта работы: выявіць спецыфіку барочных элементаў у беларускі і 

маскоўскі перыяды творчасці Сімяона Полацкага. 

У дыпломнай рабоце асвятляецца паэтычная спадчына Сімяона 

Полацкага, як паэта эпохі Барока. У першым разделе аналізуецца творчасць 

асветніка полацкага перыяду: паэтычная арыфмалогія; рэлігійна-патрыятычныя 

творы, прысвечаныя беларускім святым; даследуецца павучальная сімволіка 

сатырычных і гумарыстычных вершаў. Другі раздзел прысвечаны маскоўскай 

дзейнасці паэта, аналізуюцца паэтычныя зборнікі асветніка  – “Сад 

шматколерны” і “Рыфмалагіён”. 

Практычная значымасць: матэрыялы дыпломнай работы могуць быць 

выкарыстаны: 1) пры далейшым вывучэнні творчай дзейнасці беларускага 

асветніка; 2) ва ўніверсітэцкім навучанні пры разглядзе творчасці Сімяона 

Полацкага; 3) на факультатыўных і пазакласных занятках у сярэдніх 

ангульнаадукацыйных навучальных установах, пры падрабязным вывучэнні 

дзейнасці асветнікаў нашай краіны.   



РЕФЕРАТ 

Закревская Данута Николаевна 

ПОЭТИКА БАРОККО В ТВОРЧЕСТВЕ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО 

Объем: 57 страниц, 60 источников.  

Ключевые слова: ПРОСВЕТИТЕЛИ, БАРОККО, ДИДАКТИКА, ЖАНР, 

МЕТАФОРА, ПОЭЗИЯ, САТИРА, СИЛЛАБИКА, СИМВОЛ, ТРОПЫ, 

ФОРМА.  

Объект исследования: творчество Симеона Полоцкого. 

Предмет исследования: изучение поэтики барокко в творчестве Симеона 

Полоцкого.  

Методы исследования: описательный, биографический, индуктивный, 

культурно-исторический, психологический.  

Цель работы: выявить специфику барочных элементов в белорусский и 

московский периоды творчества Симеона Полоцкого. 

В дипломной работе освещается поэтическое наследие Симеона 

Полоцкого, как поэта эпохи Барокко. В первом разделе анализируется 

творчество просветителя полоцкого периода: поэтическая арифмология; 

религиозно-патриотические произведения, посвященные белорусским святым; 

исследуется поучительная символика сатирических и юмористических 

стихотворений. Второй раздел посвящен московской деятельности поэта, 

анализируются поэтические сборники просветителя – “Сад многоцветный” и 

“Рифмологион”.  

Практическая значимость материалы дипломной работы могут быть 

использованы: 1) при дальнейшем изучении творческой деятельности 

белорусского просветителя; 2) в университетском обучении при рассмотрении 

творчества Симеона Полоцкого; 3) на факультативных и внеклассных занятиях 

в средних общеобразовательных учебных заведениях, при подробном изучении 

деятельности просветителей нашей страны. 



ABSTRACT 

Danuta N. Zakrevskaya  

 

BAROQUE POETICS OF BAROQUE IN THE LITERARY WORK OF 

SIMEON POLOTSKY 

Total volume: 57 pages, 60 sources. 

Key words ENLIGHTENERS, BAROQUE, DIDACTICS, GENRE, 

METAPHOR, POETRY, SATIRE, SILLABIKA, CHARACTER, ARTISTIC 

DEVICES, FORM.   

Object of research: literary work of Simeon Polotsky. 

Subject of research:Studies of Baroque Poetics in the Literary Work of Simeon 

Polotsky. 

Methods of research:  descriptive, biographic, inductive, cultural and 

historical, psychological.   

Purpose of research is to identify the specifics of baroque elements in the 

Belarusian and Moscow periods of Simeon Polotsky.  

Results obtained and their novelty. The thesis highlights the poetic heritage of 

Simeon Polotsky,  a representative of the Baroque Period. In the first chapter there is 

the analysis of the enlightener of the Polotsk Period: poetic arithmology;  religious 

and patriotic works, dedicated to Belarusian saints; there is also research of the 

meaningful symbolism of his satirical and humorous poems. The second chapter 

deals with the Moscow of Simeon Polotsky is work, and analyses his poetic 

collections “Multicoloured Garden” and “Rhythmology”. 

Application  and recommendations on further use of the results. The materials 

of the thesis can be applied in the following areas: 1) in further research of the 

Belarusian enlightener’s creative work; 2) as part of University programme studying 

the heritage of Simeon Polotsky; 3) in optional and extra-curricular classes at 

comprehensive schools, when studying the creative work of the enlightener. 


