
 



Рэферат 

Бабровіч Вікторыя Дзмітрыеўна 

 

Асоба Францыска Скарыны ў беларускай літаратуры 

 ХХ – пачатку ХХІ стст. 

 

Агульны аб’ѐм магістарскай дысертацыі – 88 старонкі, спіс 

выкарыстанай літаратуры складаецца з 75 найменняў. 

Ключавыя словы: СКАРЫНА, РЭНЕСАНС, ПЕРШАДРУКАР, 

ГУМАНІЗМ, РЭЦЭПЦЫЯ, ГІСТАРЫЧНЫ ЖАНР, РАМАН-ЭСЭ, ЦЫКЛ 

ЭСЭ, П’ЕСА, СУЧАСНАЯ ДРАМАТУРГІЯ. 

Аб'ект даследавання: раман-эсэ А. Лойкі «Францыск Скарына, альбо 

Сонца Маладзіковае», цыкл эсэ У. Караткевіча, п’есы А. Петрашкевіча 

«Напісанае застаецца», «Прапрок для Айчыны» і сучасных драматургаў С. 

Зянькова, І. Штэйнера, Е. Іванюшэнка. 

Мэта даследавання: асэнсаванне асобы і дзейнасці Ф. Скарыны ў 

беларускай прозе і драматургіі ХХ – пачатку ХХІ стст. 

Метады даследавання: культурна-гістарычны, параўнальна-

гістарычны, апісальна-функцыянальны, канкрэтна-аналітычны, біяграфічны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: У дысертацыі даследуецца рэцэпцыя 

асобы і творчасці Ф. Скарыны ў мастацкіх творах сучаснай беларускай 

літаратуры, у якіх выяўлена разнастайнасць падыходаў да адлюстравання 

вобразаў герояў, сюжэтных ліній, прапанаваных гістарычных трактовак. 

У рамане-эсэ А. Лойкі «Францыск Скарына…», цыкле эсэ У. 

Караткевіча, п’есах А. Петрашкевіча малюецца вобраз не толькі тытана 

эпохі, патрыѐта, асветніка, але і чалавека складанага лѐсу, які абудзіў у 

сучаснікаў і нашчадкаў пачуццѐ нацыянальнага гoнару, любоў да кнігі і 

гісторыі радзімы. 

Аналіз драматургіі ХХІ ст. выявіў, што ў творах падзвіжніцтва і вобраз 

Ф. Скарыны раскрываюцца з выкарыстаннем прыѐмаў постмадэрнісцкай 

гульні. У гэтым заключаецца найбольшая навізна вынікаў даследавання. 

Ступень укаранення і рэкамендацыі па ўкараненні вынікаў 

даследавання: Па матэрыялах магістарскай дысертацыі апублікавана 2 

артыкула. Матэрыялы могуць выкарыстоўвацца ў працэсе далейшага 

вывучэння рэцэпцыі жыцця і творчай спадчыны Ф. Скарыны, а таксама ў 

практыцы выкладання беларускай літаратуры ў школе і ВНУ. 

 

 



Реферат 

Бабрович Виктория Дмитриевна 

 

Личность Франциска Скорины в белорусской литературе  

ХХ – начала ХХI  вв. 

 

Общий объем магистерской диссертации – 88 страниц, список 

использованной литературы состоит из 75 наименований. 

Ключевые слова: СКОРИНА, РЕНЕСАНС, ПЕРВОПЕЧАТНИК, 

ГУМАНИЗМ, РЕЦЕПЦИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР, РОМАН-ЭССЕ, 

ЦИКЛ ПЬЕС, СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ. 

Объект исследования: роман-эссе О.Лойко «Франциск Скорина, или 

Солнце Новолунное», цикл-эсссе В.Короткевича, пьесы А.Петрашкевича 

«Написанное останется», «Пророк для Отечества» и современных 

драматургов С.Зенькова, И.Штейнера, Е.Иванюшенко. 

Цель исследования: осмысление личности Ф.Скорины в белорусской 

прозе и драматургии ХХ – начала ХХI вв. 

Методы исследования: культурно-исторический, сравнительно-

исторический, описательно-функциональный, конкретно-аналитический, 

биографический. 

Полученные результаты и их новизна: в диссертации исследуется 

рецепция личности и творчества Ф.Скорины в художественных 

произведениях современной белорусской литературы, в которых выявлено 

разнообразие подходов к отображению образов героев, сюжетных линий, 

предлагаемых исторических трактовок. 

В романе-эссе О.Лойко «Франциск Скорина... «, цикле эссе В. 

Короткевича, пьесах А. Петрашкевича изображается образ не только титана 

эпохи, патриота, просветителя, но и человека сложной судьбы, который 

пробудил у современников и потомков чувство национальной гордости, 

любовь к книге и истории родины. 

Анализ драматургии ХХI вв. обнаружил, что в произведениях 

подвижничество и образ Ф. Скорины раскрываются с использованием 

приемов постмодернистской игры. В этом заключается наибольшая новизна 

результатов исследования. 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению результатов 

исследования: по материалам магистерской диссертации опубликовано 2 

статьи. Материалы могут использоваться в процессе дальнейшего изучения 

рецепции жизни и творческого наследия Ф. Скорины, а также в практике 

преподавания белорусской литературы в школе и вузе. 

 



Abstract 

Babrovich Victoria 

 

The personality of Francysk Skaryna in Belarusian prose  

of the 20th – early 21st centuries. 

 

The total volume of the master's thesis – 88 pages, the list of references 

consists of 75 items. 

Key words: SKARYNA, RENAISSANCE, FIRST BOOK PRINTER, 

HUMANISM, RECEPTION, HISTORICAL GENRE, NOVEL-ESSAY, CYCLE 

OF PLAYS, MODERN DRAMA. 

Object of study: the novel-essay ‘Francysk Skaryna, abo Sonca 

Maladzikovae’ by A.A.Loika, a cycle of essays by U.S.Karatkievich, the plays 

‘Napisanae zastaetstsa’, ‘Prarok dlya Aychyny’ by A.Petrashkevich, the plays by 

modern playwrighters S.Zyankou, I.Steiner, Y.Ivanyushenka. 

Purpose of study: conceptualization of Francysk Skaryna’s personality in 

Belarusian prose of the 20th – early 21st centuries. 

Methods of research: cultural-historical, comparative-historical, 

descriptive-functional, concrete-analytical, biographical. 

Obtained results and their originality: the thesis examines the reception of 

F.Skaryna’s personality in literature works of modern Belarusian authors, which 

reveal a variety of approaches to displaying images of characters, storylines and 

offered historical interpretations. 

The Loika’s novel-essay ‘Francysk Skaryna, abo Sonca Maladzikovae’, the 

Karatkievich’s cycle of essays, the Petrashkevich’s plays depict not only an image 

of the titan of the era, the patriot, the enlightener, but also a man of complicated 

fate, who awakened a sense of national pride, love for books and the history of the 

motherland among his contemporaries and future generations. 

The analysis of the dramatic art of the 21 centuries reveals that the 

asceticism and the image of F. Skaryna are unfolded in the works using the 

techniques of the postmodern game. This is the most valuable result of the study. 

The degree of introduction and recommendations for the introduction 

of the research results: 2 articles based on the material of the master’s thesis are 

published. The material can be used for further studying of the reception of F. 

Skaryna’s life and creative heritage, as well as for teaching the Belorussian 

literature at schools and universities.
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