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РЕФЕРАТ

Федосова Янина Сергеевна

МИФ В ПОЭЗИИ ТОМАСА СТЕРНЗА ЭЛИОТА

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из реферата,
введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников,
включающего тридцать источников. Полный объём работы – 57 страниц
печатного текста.

Ключевые слова: МОДЕРНИЗМ, ПОЭМА, МИФ, ОБЪЕКТИВНЫЙ
КОРРЕЛЯТ, БЕЗЛИЧНАЯ ПОЭЗИЯ, ЛЕЙТМОТИВ, МИФОТВОРЧЕСТВО,
ПОТОК СОЗНАНИЯ.

Цель дипломной работы: выявление форм обращения к мифу в поэзии
Т.С. Элиота и определение художественных функций мифологических
мотивов, аллюзий и т.п.

Для осуществления данной цели необходимо выполнить следующие
задачи:

• выявить цели и способы использования мифа в литературе модернизма;
• вычленить и систематизировать ключевые особенности эстетики

модернизма;
• определить творческие принципы Т. С. Элиота;
• выявить основные лейтмотивы в раннем творчестве Т. С. Элиота;

показать, как в процессе реализации этих лейтмотивов задействованы
обращения к мифу;

• выявить мифологические мотивы и аллюзии в поэме «Бесплодная
земля», обозначить их роль в художественном пространстве произведения.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются
поэтические сборники Т. С. Элиота «Пруфрок и другие наблюдения»,
«Стихи» и поэма «Бесплодная земля», предметом – использование мифа в
поэзии Т. С. Элиота.



РЭФЕРАТ

Фядосава Яніна Сяргееўна

МІФ У ПАЭЗІІ ТОМАСА СТЭРНЗА ЭЛІЯТА

Структура дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з
рэферата, ўводзінаў, трох раздзелаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса,
куды ўваходзіць трыццаць найменняў. Аб’ём работы складае 57 старонак.

Ключавыя словы: МАДЭРНІЗМ, ПАЭМА, МІФ, АБ'ЕКТЫЎНЫ
КАРЭЛЯТ, БЕЗАСАБОВАЯ ПАЭЗІЯ, ЛЕЙТМАТЫЎ, МІФАТВОРЧАСЦЬ,
ПЛЫНЬ СВЯДОМАСЦІ.

Мэта дыпломнай работы: выяўленне формаў звароту да міфа ў паэзіі
Т.С. Эліята і вызначэнне мастацкіх функцый міфалагічных матываў, алюзій і
т.п.

Для ажыццяўлення дадзенай мэты неабходна выканаць наступныя задачы:
• выявіць мэты і спосабы выкарыстання міфа ў літаратуры мадэрнізму;
• вылучыць і сістэматызаваць ключавыя асаблівасці эстэтыкі

мадэрнізму;
• вызначыць творчыя прынцыпы Т.С. Эліята;
• выявіць асноўныя лейтматывы ў ранней творчасці Т.С. Эліята;

паказаць, як у працэсе рэалізацыі гэтых лейтматываў задзейнічаны звароты
да міфа;

• выявіць міфалагічныя матывы і алюзіі ў паэме «Бясплодная зямля»,
пазначыць іх ролю ў мастацкай прасторы твора.

Аб’ект і прадмет даследавання. Аб'ектам даследавання з'яўляюцца
паэтычныя зборнікі Т. С. Эліята «Пруфрок і іншыя назірання», «Вершы» і
паэма «Бясплодная зямля», прадметам – выкарыстанне міфа ў паэзіі
Т. С. Эліята.



ABSTRACT

Yanina Fedosova

MYTH IN THE POETRY BY THOMAS STEARNS ELIOT

The structure of the thesis. The thesis consists of an abstract, introduction, three
chapters, and conclusion. The list of the cited sources includes thirty items. Total
work volume is 57 pages of printed text.
Keywords: MODERNISM, POEM, MYTH, OBJECTIVE CORRELATIVE,
IMPERSONAL POETRY, LEITMOTIF, MYTHICAL CREATION, STREAM
OF CONSCIOUSNESS.

The purpose of the thesis is to reveal the forms of reference to myth in the
poetry by T.S. Eliot and to define the artistic functions of mythological motives,
allusions, etc. The objectives of the thesis:

• to reveal the purposes and ways of using myth in modernist literature;
• to isolate and classify the key features of modernist aesthetics;
• to determine the creative principles of T.S. Eliot;
• to identify the main leitmotifs in the early works by T.S. Eliot; to show how

the references to myth are involved in the process of realization of these leitmotifs;
• to reveal mythological motives and allusions, presented in the poem «The

Waste Land», to designate their role in the artistic space of the poem.
The object of the research: collections of poems by T. S. Eliot «Prufrock and

Other Observations», «Poems» and poem «The Waste Land».
The subject of the research: the use of myth in T. S. Eliot’s poetry.
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