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РЭФЕРАТ

Дыпломная праца складаецца з уводзінаў, асноўнай часткі, якая
ўключае ў сябе дзве главы, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры.
Аб’ём дыпломнай – 59 старонак. Спіс выкарыстаных у дыпломным
даследаванні навуковых крыніц складае  38 пазіцый.

Ключавыя словы: мастацкая літаратура, чарнобыльская трагедыя,

вобраз, сімвал, матыў, мастацкая ўмоўнасць, светаадчуванне.

Мэта даследавання – выявіць спецыфіку мастацкага ўвасаблення і

асэнсавання чарнобыльскай трагедыі ў раманах беларускага пісьменніка І.

Шамякіна “Злая зорка” і У. Яварыўскага “Марыя з палыном у канцы

стагоддзя”.

Аб’ект даследавання – раманы І. Шамякіна “Злая зорка” і У.

Яварыўскага “Марыя з палыном у канцы стагоддзя”.

Прадмет даследавання – выяўленчыя сродкі і прыёмы мастацкага
асэнсавання Чарнобыльскай трагедыі.

Актуальнасць тэмы дыпломнай работы абумоўлена тэарэтычнымі і
практычнымі задачамі сучаснага літаратуразнаўства, неабходнасцю
вызначэння далейшых шляхоў эстэтычнага асэнсавання трагічных старонак
айчыннай гісторыі. Даследаванне мастацкай інтэрпрэтацыі рэальных
гістарычных фактаў паспрыяе паглыбленню агульнапрынятых уяўленняў пра
ролю і месца айчыннага мінулага ў сістэме аксіялагічных прыярытэтаў
сучаснага грамадства, пра суадносіны мастацтва слова і рэчаіснасці.

Асноўныя метады даследавання – апісальны, які грунтуецца на
назіранні і супастаўленні, з выкарыстаннем прыёмаў абагульнення і
інтэрпрэтацыі, і культурна-гістарычны, які разглядае мастацкія творы праз
прызму гісторыі.

Навізна даследавання заключаецца ў тым, што ў кантэксце найноўшай
айчыннай літаратуры, прысвечанай праблеме чарнобыльскай трагедыі,
даследаваны два ўзоры буйной эпічнай формы – раман беларускага
пісьменніка І. Шамякіна і раман украінскага пісьменніка У. Яварыўскага.



РЕФЕРАТ

Дипломная работа состоит из введения, основной части, включающей в
себя две главы, заключения и списка использованной литературы. Объем
дипломной - 59 страниц. Список использованных в дипломном исследовании
научных источников составляет 38 позиций.

Ключевые слова: художественная литература, чернобыльская
трагедия, образ, символ, мотив, художественная условность, мироощущение.

Цель исследования – выявить специфику художественного
воплощения и осмысления чернобыльской трагедии в романах белорусского
писателя И. Шамякина “Злая звезда” и В. Яворивского  “Мария с полынью в
конце века”.

Объект исследования – романы  И. Шамякина “Злая звезда” и В.
Яворивского  “Мария с полынью в конце века”.

Предмет исследования – выразительные средства и приемы
художественного осмысления Чернобыльской трагедии.

Актуальность темы дипломной работы обусловлена теоретическими
и практическими задачами современного литературоведения,
необходимостью определения дальнейших путей эстетического осмысления
трагических страниц отечественной истории. Исследование художественной
интерпретации реальных исторических фактов поспособствует углублению
общепринятых представлений о роли и месте отечественного прошлого в
системе аксиологических приоритетов современного общества, о
соотношении искусства слова и действительности.

Основные методы исследования – описательный, который
базируется на наблюдении и сопоставления, с использованием приемов
обобщения и интерпретации, и культурно-исторический, рассматривающий
художественные произведения через призму истории.

Новизна исследования заключается в том, что в контексте новейшей
отечественной литературы, посвященной проблеме чернобыльской трагедии,
исследованы два образцы крупной эпической формы - роман белорусского
писателя И. Шамякина и роман украинского писателя В. Яворивского.



SUMMARY

The thesis consists of an introduction, main body, including two chapters,

conclusion and bibliography. The content of the diploma is 59 pages. The list of

scientific sources in the thesis is 38 positions.

Keywords: fiction, the Chernobyl tragedy, image, symbol, motive, art

convention, attitude.

The purpose of the research is to reveal the peculiarities of artistic expression

and reflection of the Chernobyl disaster in the novels "Evil Star" written by

theBelarusian writer Ivan Shamyakin and "Mary with wormwood at the end of the

century" by Vladimir Yavorivsky.

The object of the research is novels "Evil Star" by I. Shamyakin and"Mary

with wormwood at the end of the century" by Vladimir Yavorivsky.

The subject of the research is the expressive means and methods of artistic

interpretation of the Chernobyl tragedy.

The relevance of the thesis topic is due to theoretical and practical problems

of modern literary criticism, the need to identify further ways of aesthetic

interpretation of the tragic pages of the native history. The study of real artistic

interpretation of historical facts in modern literature contributes to the deepening of

generally accepted ideas about the role of the national past in the axiological

priority of the modern society.

Basic research methods are narrative, which is based on observation and

comparison, using the methods of synthesis and interpretation, and cultural-

historical, which considers the works of art through the prism of history.

The novelty of the study is that in the context of modern native literature,

dedicated to the problem of the Chernobyl tragedy, two samples of a major epic

form - the novel ofthe Belarusian writer Ivan Shamyakin and the novel of the

Ukrainian writer Vladimir Yavorivsky arestudied. Literary and critical

interpretations of the works are considered and supplemented.


