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У дыпломнай працы даследуюцца асоба і творчасць Цёткi (Алаізы
Пашкевіч).

Актуальнасць тэмы абумоўлена адсутнасцю ў навуковай літаратуры
спецыяльнага комплекснага даследавання паэтычнай спадчыны Цёткi.

Аб’ектам даследавання з’яўляюццавершы і паэмы Цёткі са зборнікаў
“Скрыпка беларуская”, “Хрэст на свабоду”.

Мэта дыпломнай работы –даследаванне рамантычнага пафасу і паэтыкі
паэзіі Цёткi.

У адпаведнасці з пастаўленай мэтай вырашаюцца наступныя задачы:
прааналiзаваць крытычную лiтаратуру пра творчасць Цёткi;
ахарактарызаваць рамантычны пафас яе паэзіі;
вызначыць тэматычныя групы ў паэзіі Цёткі;
выявіць тыпалагічныя сувязі твораў паэтэсы з паэзіяй Ф. Багушэвіча,

Я. Купалы, Л. Украінкі;
даследаваць асаблівасці паэтыкі.
Метады даследавання: пошук, аналіз, абагульненне.
Дыпломная работа складаецца з уводзін, трохраздзелаў асноўнай

часткі, заключэння, бібліяграфічнага спісу.
Агульны аб’ём дыпломнай працы складае 52 старонкі.
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В дипломной работе исследуются личность и творчество Тётки
(Элоизы Пашкевич).

Актуальность темы обусловлена отсутствием в научной литературе
специального комплексного исследования поэтического наследия Тётки.

Объектом исследования являются стихи и поэмы Тётки из сборников
“Скрыпка беларуская”, “Хрэст на свабоду”.

Цель дипломной работы – исследованиеромантического пафоса и
поэтики поэзии Тётки.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
проанализировать критическую литературу о творчестве Тётки;
охарактеризовать романтический пафос ее поэзии;
определить тематические группы в поэзии Тётки;
выявить типологические связи произведений поэтессы с поэзией

Ф. Богушевича, Я. Купалы, Л. Украинки;
исследовать особенности поэтики.
Методы исследования: поиск, анализ, обобщение.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав основной части,

заключения, библиографического списка.
Общий объём дипломной работы составляет 52 страницы.
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In this graduate work Tetka’s personality and creation are observed (Elaiza
Pashkevich).

The actualityof the theme is caused by theabsence of special complex
research of  Tetka’s poetic  heritage  in scientific literature.

The subject of the research is Tetka’s rhymes and poems from the collectors
“Belarussian violin”, “The cross for the freedom”.

The aim of the graduate work is research of Tetka’s romantic pathos and
poetry .

According to the aim the next tasks are solved:
to analyse the critical literature about Tetka’s works;
to describe the romantic pathos of her poetry;
to define the thematic groups of Tetka’s poetry;
to define the typological links of the poetess’ works with F. Bogushevich’s,

Y. Kupala’s, L. Ukrainka’s poetry;
to research the features of poetry.
The methods of the work: research, analysis, generalization.
The graduate work consists of introduction, three chapters of the main part,

conclusion and the list of literature.
The total amount of pages is 52.


