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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ
Курмазія Таццяна Анатольеўна

Гісторыя Беларусі ў адлюстраванні Уладзіміра Караткевіча і
Генрыка Сянкевіча

Дыпломная праца складаецца з уводзінаў, асноўнай часткі, якая
ўключае ў сябе дзве главы, заключэння. Агульны аб’ём дыпломнай работы
– 62 старонкі, у тым ліку асноўны тэкст – 58 старонак, спіс выкарыстаных
крыніц – 4 старонкі (41 пазіцыя).

Ключавыя словы: ГІСТАРЫЧНАЯ ПРОЗА, РАМАНТЫЧНАЯ
КАНЦЭПЦЫЯ, БЕЛЕТРЫСТЫКА, ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ,
ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ, ЛІЦВІНСКАЕ ПАХОДЖАННЕ, ПОЛЬСКІ
РАМАНТЫЗМ, БЕЛАРУСКІ РАМАНТЫЗМ.

Аб’ект даследавання – гістарычная проза Уладзіміра Караткевіча і
Генрыка Сянкевіча, на прыкладзе аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” і
рамана “Агнём і мячом”.

Мэта даследавання – вызначыць рамантычныя канцэпцыі беларускай
і польскай гісторыі ў творчасці Уладзіміра Караткевіча і Генрыка Сянкевіча,
правесці паралелі паміж імі.

Метады даследавання: асноўнымі метадамі даследавання
з’яўляюцца культурна-гістарычны і параўнальны.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. На прыкладзе некаторых выбраных
твораў Уладзіміра Караткевіча вызначана роля яго гістарычнай прозы ў
сучасным беларускім літаратурным працэсе; абазначана рамантыка-
патрыятычная накіраванасць творчасці Генрыка Сянкевіча на прыкладзе яго
гістарычнага рамана “Агнём і мячом”; падрабязна вывучаны і
ахарактарызаваны раман “Агнём і мячом” з пункту гледжання гістарычнай
дакладнасці апісаных у ім падзей казацка-сялянскай вайны з апораю на
працы ўкраінскіх і некаторых польскіх даследчыкаў; на аснове разглядаемага
рамана высветлена пазіцыя Генрыка Сянкевіча ў адносінах да ролі
беларускага народа ў паўстанні Багдана Хмяльніцкага; на аснове
падрабязнага тэкставага аналізуправедзены параўнальны аналіз сжэтабудовы
і мастацкіх вобразаў аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” і рамана
“Агнём і мячом”: з пункту гледжання мастацкай ідэі, зместу і сістэмы
персанажаў.

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі, атрыманыя
ў ходзе работы можна выкарыстоўваць для правядзення далейшых
даследаванняў узаемасувязяў творчасці Уладзіміра Караткевіча і Генрыка
Сянкевіча ў кантэксце агульнага гістарычнага працэсу.

Пацвярджэннем дакладнасці матэрыялаў і вынікаў дыпломнай
працы могуць з'яўляцца прадастаўленыя спасылкі на выкарыстаныя
крыніцы.



РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Курмазия Татьяна Анатольевна

История Беларуси в отражении Владимира Короткевича и
Генрика Сенкевича

Дипломная работа состоит из введения, основной части, включающей в
себя две главы, заключения. Общий объем дипломной работы – 62
страницы, в том числе основной текст – 58 страниц, список использованных
источников - 4 страницы (41 позиция).

Ключевые слова:ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА, РОМАНТИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ, БЕЛЛЕТРИСТИКА, ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ,
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ЛИТВИНСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ,
ПОЛЬСКИЙ РОМАНТИЗМ, БЕЛОРУССКИЙ РОМАНТИЗМ.

Объект исследования – историческая проза Владимира Короткевича и
Генрика Сенкевича, на примере повести "Дикая охота короля Стаха" и
романа "Огнем и мечом".

Цель исследования – определить романтические концепции
белорусской и польской истории в творчестве Владимира Короткевича и
Генрика Сенкевича, провести параллели между ними.

Методы исследования: основными методами исследования являются
культурно-исторический и сравнительный.

Полученные результаты и их новизна. На примере некоторых
избранных произведений Владимира Короткевича определена роль его
исторической прозы в современном белорусском литературном процессе;
обозначена романтико-патриотическая направленность творчества Генрика
Сенкевича на примере его исторического романа "Огнем и мечом"; подробно
изучен и охарактеризован роман "Огнем и мечом" с точки зрения
исторической достоверности описанных в нем событий казацко-крестьянской
войны с опорой на работы украинских и некоторых польских
исследователей; на основе рассматриваемого романа выяснена позиция
Генрика Сенкевича в отношении роли белорусского народа в восстании
Богдана Хмельницкого; на основе подробного текстового анализа проведён
сравнительный анализ построения сюжета и художественных образов
повести "Дикая охота короля Стаха» и романа «Огнём и мечом»: с точки
зрения художественной идеи, содержания и системы персонажей.

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты,
полученные в ходе работы можно использовать для проведения дальнейших
исследований взаимосвязей творчества Владимира Короткевича и Генрика
Сенкевича в контексте общего исторического процесса.

Подтверждением достоверности материалов и результатов
дипломной работы могут являться предоставленные ссылки на
использованные источники.



ABSTRACT
Kurmaziya Tatsiana Anatolyevna

History of Belarus in the reflection of Uladzimir Karatkevich and Henryk
Sienkiewicz

The diploma work consists of introduction, the main part including two
chapters, conclusion. A general volume of the work – 62 pages, including the
main text – 58 pages, the list of sources – 4 pages (41 positions).

Keywords: A HISTORICAL PROSE, A ROMANTIC CONCEPTION,
FICTION, HISTORY OF BELARUS, COMPARATIVE ANALYSIS,
LITVINSKY ORIGIN, POLISH ROMANTICISM, BELARUSIAN
ROMANTICISM.

Object of research is Uladzimir Karatkevich’s and  Henryk Sienkiewicz’s
historical prose on the example of a story “King Stakh’s Wild Hunt” and a novel
“With Fire and Sword”.

Purpose of research – to define romantic conceptions of Belarusian and
Polish history in Uladzimir Karatkevich’s and  Henryk Sienkiewicz’s works, to
draw a parallel between them.

Methods of research: the main methods of research are cultural-historical
and comparative.

Obtained results and their novelty. The role of Uladzimir Karatkevich’s
historical prose in modern Belarusian literary process defined on the example of
some of his works; a romantic and patriotic tendency of Henryk Sienkiewicz’s
works revealed on the example of his historical novel “With Fire and Sword”; the
novel “With Fire and Sword” analyzed in detail and characterized in terms of
historical accuracy of the events of Cossack rebellion described in it with a support
on the works of Ukrainian and some Polish researchers; Henryk Sienkiewicz’s
position in regard to the role of Belarusian people in Bohdan Khmelnitsky’s
Uprising defined on the basis of this novel; on the basis of detailed text analysis the
comparative analysis of creation of a plot and artistic images is carried out of
Uladzimir Karatkevich’s story “King Stakh’s Wild Hunt” and the novel “With Fire
and Sword”: in terms of an artistic idea, a plot and a system of characters.

Recommendations for using the results. The obtained results can be used
for further research of interconnection of Uladzimir Karatkevich’s and  Henryk
Sienkiewicz’s works in the context of general historical process.

The references to the sources used in the work can confirm that the
materials and results of the diploma work are trustworthy.


