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Навукова-тэарэтычны аспект актуальнасці тэмы абумоўлены
непаўторнасцю, унікальнасцю і класічнай дасканаласцю кнігі “Вянок”
Максіма Багдановіча.

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца паэтычныя творы, якія склалі
зборнік “Вянок” М. Багдановіча.

Мэта дыпломнай работы – вызначыць і раскрыць мастацкую
канцэпцыю кнігі “Вянок” М. Багдановіча.

У адпаведнасці з пастаўленай мэтай вырашаюцца наступныя задачы:
прааналізаваць фальклорныя матывы, гістарызм мыслення паэта і

мастацкі ўрбанізм на матэрыяле твораў са зборніка “Вянок”;
даследаваць філасофскія матывы, праблематыку жыцця і смерці,

уключаючы свет кахання;
разгледзець класічныя паэтычныя ўзоры, прадстаўленыя ў зборніку;
выявіць адзінства вобразаў і матываў кнігі “Вянок” і раскрыць яе

ўнутраную кампазіцыю.
У рабоце выкарыстаны комплексны метад даследавання.
Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, трох раздзелаў асноўнай

часткі, заключэння, бібліяграфічнага спіса.
Агульны аб’ём дыпломнай працы складае 55 старонак.
Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны пры выкладанні курса

“Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя” ў вышэйшых
і іншых навучальных установах.
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Научно-теоретический аспект актуальности темы обусловлен
своеобразием, уникальностью и классическим совершенством книги «Венок»
Максима Богдановича.

Объектом исследования являются поэтические произведения,
составившие сборник «Венок» М. Богдановича.

Цель дипломной работы – определить и раскрыть художественную
концепцию книги «Венок» М. Богдановича.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
проанализировать фольклорные мотивы, историзм мышления поэта и

художественный урбанизм на материале произведений со сборника «Венок»;
исследовать философские мотивы, проблематику жизни и смерти,

включая тему любви;
рассмотреть классические поэтические формы, представленные в

сборнике;
выявить единство образов и мотивов книги «Венок» и раскрыть её

внутреннюю композицию.
В работе использован комплексный метод исследования.
Дипломная работа состоит из введения, трёх разделов основной части,

заключения и библиографического списка.
Общий объём дипломной работы составляет 55 страниц.
Результаты исследования могут быть использованы при преподавании

курса «История белорусской литературы ХХ – начала ХХІ века» в высших и
других учебных заведениях.
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The scientific-theoretical aspect of a topicality of the theme is caused by an

originality, uniqueness and classical perfection of the book "Wreath" by

M. Bahdanovich.

Object of research are the poetic creations which have made the collection

“Wreath” by M. Bahdanovich.

The main aim of degree work is the definition and the opening the art

concept of the collection.

In accordance with the main purpose the following tasks are solved:

the analysis of folklore motives, historicism of the poet thinking and art

urbanism according to the material of the collection "Wreath";

the research of philosophical motives, problematics of life and death,

including a theme of love;

the research of the classical poetic forms submitted in the collection;

the revealing of unity of images and motives of the collection "Wreath" and

the analysis of its internal composition.

The complex method of research is used in this work.

This work consists of introduction, three parts of the main body, conclusion

and the bibliographic list.

The degree work contains 55 pages.

The results of research can be used in teaching course “History of the

Belarusian literature XX – the beginning of XXI century” in high and another

educational institution.


