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РЭФЕРАТ МАГІСТЭРСКАЙ ДЫСЕРТАЦЫІ 

Пятровіч Аляксандра Юр’еўна 

 

РЭЛІГІЙНЫЯ І МІФАЛАГІЧНЫЯ МАТЫВЫ Ў ПАЭЗІІ СІЛЬВІІ ПЛАТ І 

ДАНУТЫ БІЧЭЛЬ 

 

Магістарская праца: старонак – 60, табліц – 0, дадаткаў – 0, крыніц – 76. 

Ключавыя словы: РЭЛІГІЯ, МІФАЛОГІЯ, ГІСТОРЫЯ, ГЕНДАР. 

Аб’ект даследавання – паэтычныя творы Сільвіі Плат і Дануты Бічэль. 

Мэта працы – выяўленне рэлігійных і міфалагічных матываў у паэзіі 

згаданых аўтарак. 

Задачы: 

1) Дэтальна ахарактарызаваць праблемна-тэматычныя пласты паэтычных 

твораў Плат і Бічэль, прааналізаваць іх ідэйны і гістарычны кантэкст, 

абмаляваць рэлігійна-міфалагічную карціну аўтарскіх паэтычных светаў, 

2) Вылучыць асабістае, нацыянальнае і ўніверсальнае, адзначыўшы 

светапоглядныя падабенствы і адрозненні, 

3) Прасачыць біблейскія карані і давесці наяўнасць трывалай сувязі паміж 

фундаментальнымі тэкстамі еўрапейскай культуры і сучасным мастацтвам 

слова. 

Вынікі працы і іх навізна. Абраныя творы былі прааналізаваны як 

паасобку, так і ў параўнанні (з дапамогай метадаў кампаратыўнага 

літаратуразнаўства). У выпадку твораў Сільвіі Плат і Дануты Бічэль такі аналіз 

стаў першым у айчынным літаратуразнаўстве. Было адзначана, якім чынам 

гістарычныя, культурна-нацыянальныя і канфесійныя падабенствы і адрозненні 

ўплываюць на рэлігійна-міфалагічную карціну паэтычнага свету абраных 

аўтарак. Таксама ў працы былі прыведзены і апісаны канкрэтныя прыклады 

непасрэднага і ўскоснага аўтарскага дыялога з Бібліяй. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і вобласць прымянення атрыманых 

вынікаў. Дадзеная праца можа стаць этапам на шляху далейшага даследавання 

рэлігійных і міфалагічных матываў у творчасці як абраных аўтарак, так і іншых 

амерыканскіх і беларускіх паэтак ХХ стагоддзя. Апрача гэтага, яна можа 

выявіцца прыдатнай для айчыннага кампаратыўнага літаратуразнаўства, у 

прыватнасці – да яго вобласці, прысвечанай беларуска-амерыканскім сувязям. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ 

СИЛЬВИИ ПЛАТ И ДАНУТЫ БИЧЕЛЬ  

 

Магистерская работа: страниц – 60, таблиц – 0, приложений – 0, 

источников – 76. 

Ключевые слова: РЕЛИГИЯ, МИФОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ГЕНДЕР. 

Объект исследования: поэтические произведения Сильвии Плат и 

Дануты Бичель. 

Цель работы – выявление религиозных и мифологических мотивов в 

поэзии вышеупомянутых авторов. 

Задачи: 

1) Детально охарактеризовать проблемно-тематические пласты поэтических 

произведений Плат и Бичель, проанализировать их идейный и исторический 

контекст, обрисовать религиозную картину художественного мира каждого 

автора,  

2) Выделить личное, национальное и универсальное, отметив 

мировоззренческие схождения и различия,  

3) Проследить библейские корни и доказать наличие сильной связи между 

фундаментальными текстами европейской культуры и современным 

искусством слова. 

Результаты работы и их новизна. Избранные произведения были 

проанализированы как по отдельности, так и в сравнении (с помощью методов 

компаративного литературоведения). В случае произведений Сильвии Плат и 

Дануты Бичель такой анализ стал первым в отечественном литературоведении. 

Было отмечено, каким образом исторические, культурно-национальные и 

конфессиональные сходства и различия влияют на религиозно-

мифологическую картину поэтического мира избранных авторов. Также в 

работе были приведены и описаны конкретные примеры непосредственного и 

косвенного авторского диалога с Библией. 

Рекомендации по использованию и область применения полученных 

результатов. Данная работа может стать этапом на пути дальнейшего 

исследования религиозно-мифологических мотивов в творчестве как избранных 

авторов, так и других американских и белорусских поэтесс XX века. Кроме 

этого, она может оказаться полезной для отечественного компаративного 

литературоведения, в частности – для его области, посвященной белорусско-

американским связям 



SUMMARY 

Aliaksandra Piatrovich 

 

RELIGIOUS AND MYTHOLOGICAL MOTIFS IN SILVIA PLATH’S AND 

DANUTA BIČEL’S POETRY 

 

This master’s thesis consists of 60 pages with a bibliography including 76 

sources. It doesn’t contain tables and appendixes. 

Keywords: RELIGION, MYTHOLOGY, HISTORY, GENDER. 

The Object of the research: the poetry of Sylvia Plath and Danuta Bičel. 

The Objective of this Research is to reveal the usage of religious and 

mythological motifs in the poetic works of the above-mentioned authors with the help 

of comparative method.  

The Research Tasks: 

1) To give detailed characteristics of the subject matter of certain works by Plath and 

Bičel, to analyse their ideological and historical context, to outline the religious 

vision of each author, 

2) To single out the individual, the national and the universal, to mark similarities 

and differences in the authors’ outlooks,  

3) To trace Biblical roots of the texts and to prove the presence of a strong link 

between fundamental texts of European culture and modern literature.   

The Outcome of the Research and its Novelty. Selected poetic works have 

been analyzed separately and in comparison. As for the works of Sylvia Plath and 

Danuta Bičel, such comparative analysis has been carried out for the first time in 

Belarusian literary criticism. Attention has been drawn to the ways in which 

historical, cultural, national and confessional differences influence the religious and 

mythological vision in the poetic world of the selected authors. The examples of 

poets’ straightforward and hidden dialogue with the Bible have been discovered and 

described.  

The Area of Possible Application. This paper may be useful for further 

research and analysis of the religious and mythological motifs in different works of 

the selected authors and also in works of American and Belarusian female poets of 

the 20th century. Besides, it will eventually contribute to Belarusian comparative 

literary studies, in particular to the analysis of relations between Belarus and 

America. 


