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РЭФЕРАТ 

дыпломнай работы 

Ясюка Івана Вітальевіча  

“ЛІТАРАТУРНАЯ ПЕРЫЁДЫКА 1920-Х ЯК ЛЮСТРА ГАЛОЎНЫХ 
ЗАКАНАМЕРНАСЦЕЙ РАЗВІЦЦЯ ЛІТАРАТУРЫ (НА МАТЭРЫЯЛЕ 

“УЗВЫШША”, “ КРАСНОЙ НОВИ”, “ ВАПЛІТЭ”) 

Аб’ём дыпломнай работы -    старонак. Дыпломная работа складаецца з 
__ раздзелаў і ___ падраздзелаў. Спіс літаратуры налічвае ___ крыніц. 

Ключавыя словы: ЛІТАРАТУРНАЯ ПЕРЫЁДЫКА, ПЕРЫЁДЫКА, 
ЛІТАРАТУРА 1920-Х ГГ., “НАША НІВА”, “МАЛАДНЯК”, “УЗВЫШША”, 
“КРАСНАЯ НОВЬ”, “ВАПЛІТЭ”, ЛІТАРАТУРНЫ ПРАЦЭС, 
ЛІТАРАТУРНАЯ ДЫСКУСІЯ, ТЭОРЫЯ ПОЛЯ, САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ, 
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ, ЛІТАРАТУРНАЯ СУПОЛКА. 

Мэта дыпломнай работы – вызначыць ролю літаратурнай перыёдыкі 

першага трыццацігоддзя ХХ ст. у агульным беларускім літаратурным 

працэсе. 

Аб’ект даследавання – заканамернасці фарміравання і развіцця 

літаратурнага руху 1920-х гадоў і тая спецыфіка, якая вызначала яго 

адметнасць і непаўторнасць, а таксама паўплывала на фарміраванне 

пазнейшых літаратурных перыядаў. У працы перадусім выкарыстоўваюцца 

супастаўляльны і параўнальны, а таксама індуктыўны метад даследавання. 

Дыпломная работа прысвечана пытанню феномену літаратурных 

арганізацый у кантэксце беларускай літаратуры першага дваццацігоддзя ХХ 

ст. Разглядаецца перыяд пачатку ХХ стагоддзя, ад з’яўлення першых 

перыядычных выданняў, такіх як, “Наша доля” і “Наша Ніва”, да канца 20-х 

гг. ХХ ст., калі фактычна прыпыняе сваё існаванне літаратурная суполка 

“Узвышша”. Аналізуецца пытанне пераемнасці традыцый пачынальнікаў, а 

таксама змены мастацкай канцэпцыі ў сувязі з патрабаваннямі сацыяльна-

гістарычнай парадыгмы часу. Даецца спроба паказаць тыпалагічнае 



падабенства літаратурных суполак “Узвышша”, “Красной нови” і 

“ВАПЛІТЭ” на арганізацыйным (структурным), а таксама мастацкім 

узроўнях. 

ABSTRACT 

of the diploma work  

Yasiuk Ivan  

"LITERARY PERIODICAL PRESS OF 1920S AS A MIRROR MAJ OR 

PATTERNS OF DEVELOPMENT LITERATURE (BASED ON THE" 

UZVYŠŠA "," KRASNAJA NOV’"," VAPLITE ") 

Number of pages of the diploma work –  

Number of used bibliographic source – 

Key words: literary periodical press, periodical press, literature of 1920s, 

“Naša Niva”, “Maladnjak”, “Uzvyšša”, “Krasnaja Nov’” and “VAPLITE”, literary 

process, literary discussion, field theory, self-identification, national identification, 

literary association 

The purpose of the diploma work is to define a role of the literary periodical 

press of the first thirty years of the 20th century in the general Belarusian literary 

process. The object of research - laws of formation and development of the literary 

movement in 1920s and the specificity which defined its originality and uniqueness 

and affected the formation of the latest literary periods.  

 Contrastive, comparative and inductive methods of research are used in this 

work.  

The diploma work is devoted to the question of phenomenon of literary 

organisations in a context of the Belarussian literature of the first twenty years of  

the 20th century.  The work reviews the period of the beginning of the 20th century 

- from the appearance of the first periodicals (such as “Naša Dolja” and “Naša 

Niva”) till the end of the 20th century  - when literary association “Uzvyšša”, 

“Krasnaja Nov’” and “VAPLITE” actually stopped its existence. Such  questions 

as the continuity of traditions of founders and changes of the art concept in 

connection with requirements of a sociohistorical paradigm of the time are 



analysed in the paper. There is an attempt to show the typological similarity of the 

literary associations on organizational (structural) and art levels. 

 

РЕФЕРАТ 

дипломной работы 

Ясюка Ивана Витальевича 

"ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРИОДИКА 1920-Х КАК ЗЕРКАЛО ГЛАВНЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ 

“УЗВЫШША”, “ КРАСНОЙ НОВИ”, “ ВАПЛІТЭ”) 

Объем дипломной работы - страниц. Дипломная работа состоит из __ 

разделов и ___ подразделов. Список литературы насчитывает ___ 

источников. 

Ключевые слова: ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРИОДИКА, ЛИТЕРАТУРА 1920-Х ГГ., 

"НАША НИВА", "МОЛОДНЯК", "УЗВЫШША", "КРАСНАЯ НОВЬ", "ВАПЛИТЭ", 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС, ЛИТЕРАТУРНАЯ ДИСКУССИЯ, ТЕОРИЯ ПОЛЯ, 

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ , 

ЛИТЕРАТУРНОЕОБЪЕДИНЕНИЕ. 

Цель дипломной работы - определить роль литературной периодики 

первого тридцатилетия ХХ в. в общем белорусском литературном процессе. 

Объект исследования - закономерности формирования и развития 

литературного движения 1920-х годов и та специфика, которая определяла 

его особенность и неповторимость, а также повлияло на формирование более 

поздних литературных периодов. В работе прежде всего используются 

сопоставительный и сравнительный, а также индуктивный метод 

исследования. 

Дипломная работа посвящена вопросу феномена литературных 

организаций в контексте белорусского литературы первого двадцатилетия 

XX в. Рассматривается период начала ХХ века, от появления первых 

периодических изданий, таких как, "Наша доля" и "Наша Ніва", к концу 20-х 

гг. ХХ в., когда фактически приостанавливает свое существование 

литературное объединение "Узвышша". Анализируется вопрос 



преемственности традиций основателей, а также изменения художественной 

концепции в связи с требованиями социально-исторической парадигмы 

времени. Дается попытка показать типологическое сходство литературных 

объединений "Узвышша", "Красной Нови" и "ВАПЛИТЭ" на 

организационном (структурном), а также художественном уровнях. 

 

 


