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Мэта даследавання і яго актуальнасць: вызначэнне спецыфікі 

ўвасаблення філасофска-этычнай праблематыкі ў рамане “Усе ваяры караля” 

праз аналіз сістэмы персанажаў, канфлікту і асноўных стратэгій аповеду.  

Раман “Усе ваяры караля” адносіцца да жанру палітычнага рамана і мае ў 

сабе біяграфічны пачатак, адпаведна, яго прынята разглядаць праз прызму 

дзеяння рэальных палітычных механізмаў. Разам з тым, вялізны пласт аўтарскіх 

філасофска-этычных поглядаў дазваляе даследаваць твор Р. П. Уорана “Усе 

ваяры караля” як філасофскі раман. 

Аб’ект даследавання: раман Р. П. Уорана “Усе ваяры караля”. 

Прадмет даследавання: філасофска-этычная праблематыка рамана. 

Атрыманыя вынікі і навуковая навізна: вызначаны асноўныя 

філасофскія канцэпцыі рамана (тэорыі “павуціны”, “Вялікага Ціку” і “Вялікай 

Спячкі”), якія адыгрываюць важную ролю ў эвалюцыі персанажаў і канфліктах 

як унутры іх саміх, так і ўнутры сістэмы; прааналізавана этычная праблематыка 

рамана і ўказана яе цесная сувязь з названымі філасофскімі канцэпцыямі, 

дзякуючы якой раскрываецца глыбіня аўтарскага светапогляду; акцэнт на 

філасофска-этычнай праблематыцы даў магчымасць грунтоўнага вывучэння 

характараў герояў у сувязі з некаторымі тэорыямі сацыяльнай псіхалогіі 

(“псіхалогія мас”, “паўсядзѐннасць зла (эксперымент Стэнлі Мілгрэма)”), у 

сувязі з чым былі зроблены высновы аб істотным уплыве харызматычнай 

фігуры лідара на масы і асобных індывідаў у рамане. 

Навуковая навізна магістарскай дысертацыі заключаецца ў адыходзе ад 

традыцыйнага ўспрыняцца рамана “Усе ваяры караля” як палітычнага і 

разглядзе яго з акцэнтам на філасофска-этычную праблематыку. 

Практычная значнасць: вынікі працы паслужаць асновай для стварэння 

вучэбна-метадычных матэрыялаў, адрасаваных студэнтам і магістрантам ВНУ. 

Структура магістарскай дысертацыі: поўны аб’ѐм работы – 

60 старонак, асноўны тэкст – 50 старонак; 46 крыніц. Асноўная частка 

дысертацыі складаецца з 2 глаў; другая глава складаецца з 5 раздзелаў.  
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Цель исследования и его актуальность: определение специфики 

реализации философско-этической проблематики в романе “Вся королевская 



ратьˮ посредством анализа системы персонажей, конфликта и основных 

стратегий повествования. 

Роман “Вся королевская ратьˮ относится к жанру политического романа и 

имеет биографический начало, соответственно, его принято рассматривать 

сквозь призму действия реальных политических механизмов. Вместе с тем, 

большой пласт авторских философско-этических взглядов позволяет 

исследовать произведение Р. П. Уоррена как философский роман.  

Объект исследования: роман Р. П. Уоррен “Вся королевская ратьˮ. 

Предмет исследования: философско-этическая проблематика романа. 

Полученные результаты и научная новизна: определены основные 

философские концепции романа (теории “паутиныˮ, “Большого Тикаˮ и 

“Большой Спячкиˮ), которые играют важную роль в эволюции персонажей и 

конфликтах как внутри них самих, так и внутри системы; проанализирована 

этическая проблематика романа и указана еѐ тесная связь с озвученными 

философскими концепциями, благодаря которой раскрывается глубина 

авторского мировоззрения; акцент на философско-этической проблематике дал 

возможность основательного изучения характеров героев в связи с некоторыми 

теориями социальной психологии ( “психология массˮ, “повседневность зла 

(эксперимент Стэнли Милгрэма)ˮ), в связи с чем были сделаны выводы о 

существенном влиянии харизматической фигуры лидера на массы и отдельных 

индивидов в романе. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в отходе от 

традиционного восприятия романа “Вся королевская ратьˮ как политического и 

рассмотрении его с акцентом на философско-этическую проблематику. 

Практическая значимость: результаты работы послужат основой для 

создания учебно-методических материалов, адресованных студентам и 

магистрантам вузов. 

Структура магистерской диссертации: полный объем работы – 60 

страниц, основной текст – 50 страниц; 46 источников. Основная часть 

диссертации состоит из 2 глав; вторая глава состоит из 5 разделов. 
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The purpose of the study and its relevance: the determination of the 

specifics of the implementation of the philosophical and ethical issues in the novel 

“All the King’s Men” through the analysis of the character system, conflict and basic 

narrative strategies addressed in the novel. 

The novel “All the King’s Menˮ refers to the genre of a political novel and is 

biographically-based. Accordingly, it is typically viewed in the context of real 

political mechanisms applied. But apart from that, there remains a large layer of the 

author's philosophical and ethical views, which in themselves do not matter much in a 

political novel. Given the value of these views, it is important to analyze this work as 

a philosophical novel. 

Object of study: the novel “All the King’s Menˮ by R. P. Warren. 

The subject of the research: philosophical and ethical problems of the novel. 

The obtained results and scientific novelty: basic philosophical concepts of 

the novel (web theories, “The Great Twitch” and “Thee Great Sleep”) that play an 

important role in the evolution of characters and conflicts both inside themselves and 

within the system are defined; ethical problems of the novel are analyzed, and close 

connection with the philosophical concepts mentioned above is indicated, in which 

the depth of the author's worldview is revealed; the emphasis on philosophical and 

ethical issues gave an opportunity for a thorough study of the characters' personalities 

in line with certain social psychology theories (“mass psychology”, “the daily life of 

evil (Stanley Milgramm experiment)”), and conclusions were drawn about the 

significant influence of a charismatic leader’s figure on the mass and individuals in 

the novel. 

Scientific novelty of the master's thesis is a departure from the traditional 

perception of the novel “All the King’s Menˮ as a political one and it’s consideration 

with an emphasis on philosophical and ethical issues. 

Practical significance: the results of the work will serve as the basis for 

educational and methodological materials for students and undergraduates of higher 

education institutions. 

The structure of the master's thesis: the full volume of the work – 60 pages, 

the main text – 50 pages; 46 sources.  


