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Маральна-этычная праблематыка ў аповесцях Уладзіміра Караткевіча
“Сівая легенда” і “Дзікае паляванне караля Стаха”

Ключавыя словы: БЕЛАРУСКАЯ ПРОЗА, ЭТЫКА, НАЦЫЯНАЛЬНЫ
ХАРАКТАР, ПРАБЛЕМАТЫКА, РАМАНТЫЗМ, ДЭТЭКТЫЎ,
СІМВОЛІКА, ФАЛЬКЛОР, МІФАЛОГІЯ.

У дыпломнай рабоце даследуецца маральна-этычная праблематыка

прозы У. Караткевіча.

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца аповесці У. Караткевіча “Сівая

легенда” і “Дзікае паляванне караля Стаха”.

Мэта даследавання – тэарэтычна асэнсаваць маральна-этычную

праблематыку ў аповесцях У. Караткевіча “Сівая легенда” і “Дзікае

паляванне караля Стаха”.

У адпаведнасці з пастаўленай мэтай вырашаюцца наступныя задачы:

вызначыць галоўныя асаблівасці нацыянальнага характару беларусаў;

раскрыць духоўны свет галоўных герояў у творах У. Караткевіча;

прасачыць маральна-этычныя матывы іх учынкаў;

выявіць рамантычныя тэндэнцыі ў прозе пісьменніка;

раскрыць сімволіку дзікага палявання.

Метады даследавання: пошук, аналіз, абагульненне.

Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, трох раздзелаў асноўнай
часткі, заключэння, бібліяграфічнага спіса.

Агульны аб’ём дыпломнай працы складае 60 старонак.
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Морально-этическая проблематика в повестях Владимира Короткевича
«Седая легенда» и «Дикая охота короля Стаха»

Ключевые слова: БЕЛОРУССКАЯ ПРОЗА, ЭТИКА,

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ПРОБЛЕМАТИКА, РОМАНТИЗМ,

ДЕТЕКТИВ, СИМВОЛИКА, ФОЛЬКЛОР, МИФОЛОГИЯ.

В дипломной работе исследуется морально-этическая проблематика

прозы В. Короткевича.

Объектом исследования являются повести В. Короткевича “Седая

легенда” и “Дикая охота короля Стаха”.

Цель дипломной работы – теоретически осмыслить морально-

этическую проблематику в повестях В. Короткевича “Седая легенда” и

“Дикая охота короля Стаха”.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

определить главные особенности национального характера белорусов;

раскрыть духовный мир главных героев в произведениях В. Короткевича;

проследить морально-этические мотивы их поступков;

выявить романтические тенденции в прозе писателя;

раскрыть символику дикой охоты.

Методы исследования: поиск, анализ, обобщение.

Дипломная работа состоит из введения, трех разделов основной части,

заключения, библиографического списка.

Общий объем дипломной работы составляет 60 страниц.



THE ABSTRACT

DZERAVYANKA NASTASSYA IVANAWNA

The moral-ethical problematics in the novels “Gray legend” and “King
Stach’s wild hunting” by Vladimir Karatkevich

Wordkeys: BELARUSIAN PROSE, ETHIC, NATIONAL CHARACTER,
PROBLEMATICS, ROMANTICISM, DETECTIVE, SYMBOLISM,
FOLKLORE, MYTHOLOGY.

The moral-ethical problematics of prose by U.Karatkevich is investigated in

this degree work.

Subject of this research is novelettes “Gray legend” and “King Stach’s

wild hunting” by U. Karatkevich.

The purpose of degree work is the theoretical judgement of the moral-

ethical problematics in the novelettes “Gray legend” and “King Stach’s wild

hunting” by U. Karatkevich.

In accordance with the aim of this research the following purposes are

solved:

The finding of the main points of Belarusian national character;

The discovering of the mental world of the main characters of U.Karatkevich

novels;

The finding the moral-ethical motives of the main characters acts;

The defining of the romantic tendencies in the prose of the writer;

The discovering of the symbolism of the wild hunting.

Methods of the research: search, analysis, generalization.

This work consists of introduction, three sections of the main part, conclusion,

the bibliographic list.

This work contains 60 pages.


