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КВЯТКО НАСТАССЯ СЯРГЕЕЎНА

Ключавыя словы: БЕЛАРУСКАЯ ПРОЗА, АПАВЯДАННЕ,
МАСТАЦКІ ВОБРАЗ, ТЭМАТЫКА, ПЕЙЗАЖ, АЛЕГОРЫЯ, ФАЛЬКЛОР,
ГІСТАРЫЗМ.

У рабоце на аснове сістэмна-комплекснага вывучэння апавяданняў
выпрацавана ўласная канцэпцыя вобразу вёскі і прыроды ў беларускай прозе
пачатку ХХ стагоддзя.

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца апавяданні Ядвігіна Ш., З. Бядулі,
М. Гарэцкага і Я. Коласа.

Мэта дыпломнай работы – даследаваць тэму вёскі і тэму прыроды ў
апавяданнях беларускіх аўтараў пачатку ХХ стагоддзя.
У адпаведнасці з пастаўленай мэтай вырашаюцца наступныя задачы:

 прааналізаваць мастацкае адлюстраванне беларускай вёскі ў
гістарычна пераломны час (рэвалюцыі, вайна, сацыялістычнае
будаўніцтва);

 разгледзець тагачасны вясковы соцыум;
 прасачыць перадумовы і шляхі станаўлення ў вясковым асяроддзі

новага героя – інтэлігента;
 выявіць мастацкую адметнасць побытавых і пейзажных

апісанняў.
У рабоце выкарыстаны комплексны метад даследавання.
Даследаванне складаецца з уводзінаў, дзвюх глаў асноўнай часткі,

заключэння і бібліяграфічнага спіса.
Агульны аб’ём дыпломнай працы складае 58 старонак.
Вынікі дыпломнага даследавання могуць быць выкарыстаны для

далейшага вывучэння“вясковай” тэмы ў беларускай літаратуры, паглыблення
ведаў пра гісторыю беларускай літаратуры ХХ ст., пры падрыхтоўцы
вучэбных дапаможнікаў.



РЕФЕРАТ

КВЕТКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Ключевые слова: БЕЛОРУССКАЯ ПРОЗА, РАССКАЗ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ, ТЕМАТИКА, ПЕЙЗАЖ, АЛЛЕГОРИЯ,
ФОЛЬКЛОР, ИСТОРИЗМ.

В работе на основе системно-комплексного изучения рассказов
выработана собственная концепция образа деревни и природы в белорусской
прозе начала ХХ века.

Объектом исследования являются рассказы Ядвигина Ш., З. Бедули,
М. Горецкого и Я. Коласа.

Цель дипломной работы – исследовать тему деревни и тему природы
в рассказах белорусских авторов начала ХХ века.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
 проанализировать художественное отражение белорусского села

в исторически переломное время (революции, война,
социалистическое строительство);

 рассмотреть тогдашний сельский социум;
 проследить предпосылки и пути становления в деревенском

окружении нового героя-интеллигента;
 выявить художественную особенность бытовых и пейзажных

описаний.
В работе использован комплексный метод исследования.
Исследование состоит из введения, двух глав основной части,

заключения и библиографического списка.
Общий объем дипломной работы составляет 58 страниц.
Результаты дипломного исследования могут быть использованы для

дальнейшего изучения "деревенской" темы в белорусской литературе,
углубления знаний по истории белорусской литературы ХХ в., при
подготовке учебных пособий.
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The concept of the image of village and nature in Belarussian prose of the
beginning of XX century was developed on the basis of system and complex
studying of stories.

Object of research: stories written by Yadvigin Sh, Maxim Gorki and Yakub
Kolas.

Purpose of research: studying the theme of village and nature in stories of
Belarusian writers of the the beginning of XX century.

According to the purpose of research, following tasks have been solved:

 analyzing of artistic reflection of the Belarusian village in the
historically critical time (the revolutions, the war, the building of
socialism);

 contemplation of the rural society
 tracing of implications and ways of making a hero-intellectual in rural

environment.
 identifying the artistic features of domestic and landscape descriptions.

A complex method of research was used in the work. The thesis consists of an
introduction, two chapters of the main part, conclusion and bibliography. The total
size of the thesis is 58 pages.

The results of the research can be used for further studying of the image of
village in the Belarusian literature, advancing knowledge of the history of the
Belarussian literature of XX century, for the preparation of manuals and textbooks.


