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РЕФЕРАТ

Долмат Ольга Юрьевна

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО УИЛЬЯМАШЕКСПИРА В СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из
введения, 2 глав, заключения и списка использованной литературы,
включающего 38 источников. Полный объём работы – 46 страниц.

Ключевые слова: ШЕКСПИР, «ШЕКСПИРОВСКИЙ ВОПРОС»,
СТРЭТФОРДИАНЦЫ, НЕСТРЭТФОРДИАНЦЫ, ТРАГЕДИЯ, КОМЕДИЯ,
СОНЕТ.

Цель работы: определение подходов современной литературной
критики к личности и творчестве Шекспира.

Задачи работы:
1. проанализировать доказательную основу сторонников и
противников авторства Шекспира («стрэтфордианцев» и
«нестрэтфордианцев»);
2. выявить основные подходы к интерпретации избранных трагедий,
комедий и сонетов Шекспира.
Объект исследования: биография и творчество Шекспира в

освещении современной литературной критики.
Предмет исследования: концептуальные подходы к вопросу об

авторстве творчества Шекспира и к интерпретации его наследия в
современной литературной критике.



РЭФЕРАТ

Долмат Вольга Юр’еўна
АСОБА І ТВОРЧАСЦЬ УІЛЬЯМАШЭКСПІРА Ў СУЧАСНАЙ

ЛІТАРАТУРНАЙ КРЫТЫЦЫ

Структура дыпломнай работы: дыпломная работа складаецца з
уводзінаў, 2 радзелаў, заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры, які
ўключае 38 крыніц. Поўны аб’ём работы – 46 старонак.

Ключавыя словы: ШЭКСПІР, «ШЕКСПІРАЎСКАЕ ПЫТАННЕ»,
СТРЭТФАРДЫЯНЦЫ, НЕСТРЭТФАРДЫЯНЦЫ, ТРАГЕДЫЯ, КАМЕДЫЯ,
САНЕТ.

Мэта работы: вызначэнне падыходаў сучаснай літаратурнай крытыкі
да асобы і творчасці Шэкспіра.

Задачы работы:
1. прааналізаваць доказную аснову прыхільнікаў і апанентаў
аўтарства Шэкспіра («стрэтфардыянцаў» і «нестрэтфардыянцаў»);
2. вызначыць асноўныя падыходы да інтэрпрэтацыі абраных
трагедый, камедый і санетаў Шэкспіра.
Аб’ект даследавання: біяграфія і творчасць Шэкспіра ў асвятленні

сучаснай літаратурнай крытыкі.
Прадмет даследавання: канцэптуальныя падыходы да пытання пра

аўтарства творчасці Шэкспіра і да інтэрпрэтацыі яго спадчыны ў сучаснай
літаратурнай крытыцы.



ABSTRACT

Olga Dolmat
PERSONALITY AND WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE IN

CONTEMPORARY LITERARY CRITICISM

The structure of the thesis: the thesis consists of an introduction, 2
chapters, a conclusion and a list of the cited sources that includes 38 items. Total
work volume is 46 pages.

Keywords: SHAKESPEARE, «SHAKESPEARE QUESTIONE»,
STRATFORDIANS, ANTI-STRATFORDIANS, TRAGEDY, COMEDY,
SONNET.

The purpose of the thesis is to define modern literature criticism
approaches to personality and creativity of Shakespeare.

The objectives of the thesis:
1. to analyze the factual basis of supporters and opponents of

Shakespeare’s authorship («Stratfordians» and «Anti-Stratfordians»);
2. to identify main approaches to interpretation of selected tragedies,

comedies and sonnets.
The object of the research is the biography and works of Shakespeare in

the coverage of contemporary literary criticism.
The subject of the research are conceptual approaches to the question

about the authorship of Shakespeare’s works and about the interpretation of his
heritage in contemporary literary criticism .


