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РЭФЕРАТ 

Бібік Анастасія Аляксандраўна 

ПАЭТЫКА І ПРАБЛЕМАТЫКА РАМАНА ЭЛІЗЫ АЖЭШКІ 

“НАД НЁМАНАМ” 

Структура работы: дыпломная работа складаецца з уводзін, трох глаў, 

заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры. Аб’ём работы – 54 старонкі. Спіс 

выкарыстанай літаратуры змяшчае 36 пазіцый.  

Ключавыя словы: праблематыка, паэтыка, паўстанне 1863 года, 

рэалізм, рамантычныя тэндэнцыі, раман-эпапея, Эліза Ажэшка. 

Аб’ект даследавання: раман Элізы Ажэшкі “Над Нёманам”. 

Прадмет даследавання: паэтыка і праблематыка рамана Элізы Ажэшкі 

“Над Нёманам”. 

Мэта даследавання: ахарактарызаваць праблематыку і паэтыку рамана 

Элізы Ажэшкі “Над Нёманам”. 

Метады даследавання: апісальна-біяграфічны, культурна-гістарычны, 

кантэкстуальнага аналізу.  

Актуальнасць даследавання заключаецца ў неабходнасці найбольш 

поўнага вывучэння літаратурнай спадчыны Элізы Ажэшкі як адной з 

ключавых пісьменніцкіх постацей беларуска-польскага культурнага сумежжа 

ХІХ – пачатку ХХ стст., а яе раман “Над Нёманам” з’яўляецца для гэтага 

найбольш рэпрэзентатыўным. 

Асноўныя вынікі даследавання звязаны з дэталёвым раскрыццём 

праблематыкі рамана Элізы Ажэшкі “Над Нёманам”, у якім пісьменніца 

закранае шырокае кола пытанняў, у тым ліку нацыянальна-патрыятычныя, 

сацыяльна-побытавыя, канфлікты паміж пакаленнямі і прадстаўнікамі розных 

слаёў шляхты, паўстанне 1863 года і яго ўплыў на далейшыя лёсы ўдзельнікаў 

і іх нашчадкаў, тэму ідэальнай вёскі, сапраўднага кахання і іншыя. Для 

раскрыцця праблематыкі Ажэшка выкарыстоўвае розныя мастацкія прыёмы і 

сродкі. Пры характарыстыцы герояў на першае месца яна ставіць не 

паходжанне і не становішча ў грамадстве, а асабістыя якасці, характар. 

Асаблівае значэнне ў рэалізацыі ідэйна-мастацкай задумы займае прырода; 

самастойным героем твора і сімвалам роднага краю выступае рака Нёман.  

Практычная значнасць работы заключаецца ў тым, што яе вынікі 

могуць быць выкарыстаны пры далейшым вывучэнні творчасці Э. Ажэшкі і 

літаратурнага працэсу ХІХ ст. у вышэйшых і сярэдніх установах адукацыі.  

  



РЕФЕРАТ 

Бибик Анастасия Александровна 

ПОЭТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА ЭЛИЗЫ 

ОЖЕШКО “НАД НЁМАНОМ” 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. Объем работы - 54 

страницы. Список использованной литературы содержит 36 позиций. 

Ключевые слова: проблематика, поэтика, восстание 1863 года, 

реализм, романтические тенденции, роман-эпопея, Элиза Ожешко. 

Объект исследования: роман Элизы Ожешко “Над Неманом”. 

Предмет исследования: поэтика и проблематика романа Элизы 

Ожешко “Над Неманом”. 

Цель исследования: охарактеризовать проблематику и поэтику романа 

Элизы Ожешко “Над Неманом”. 

Методы исследования: описательно-биографический, культурно-

исторический, контекстуального анализа. 

Актуальность исследования заключается в необходимости наиболее 

полного изучения литературного наследия Элизы Ожешко как одной из 

ключевых писательских фигур белорусско-польского культурного погранчья  

XIX - начала XX вв., а ее роман “Над Неманом” является для этого наиболее 

репрезентативным.  

Основные результаты исследования связаны с детальным раскрытием 

проблематики романа Элизы Ожешко “Над Неманом”, в котором 

писательница затрагивает широкий круг вопросов, в том числе национально-

патриотические, социально-бытовые, конфликты между поколениями и 

представителями различных слоев знати, восстание 1863 года и его влияние на 

дальнейшие судьбы участников и их потомков, тему идеальной деревни, 

настоящей любви и другие. Для раскрытия проблематики Ожешко использует 

различные художественные приемы и средства. При характеристике героев на 

первое место она ставит не происхождение и не положение в обществе, а 

личные качества, характер. Особое значение в реализации идейно-

художественного замысла занимает природа; самостоятельным героем 

произведения и символом родного края выступает река Нёман. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть использованы при дальнейшем изучении творчества 

Э.Ожешко и литературного процесса XIX в. в высших и средних учреждениях 

образования. 



 

ABSTRACT 

Bibik Anastasia Alexandrovna 

POETICS AND PROBLEMS OF THE NOVEL OF  

ELISE OZHESHKO “ABOVE THE NEMAN” 

The structure of the work: the thesis consists of introduction, three chapters, 

conclusion and list of references. The amount of work - 54 pages. References 

contains 36 positions. 

Key words: problems, poetics, uprising of 1863, realism, romantic 

tendencies, epic novel, Eliza Ozheshko. 

Object of study: Eliza Ozheshko's novel “Above the Neman”. 

Subject of research: the poetics and problematics of Eliza Ozheshko’s novel 

“Above the Neman”. 

Research methods: descriptive-biographical, cultural-historical, contextual 

analysis.  

The relevance of the study lies in the need for the fullest study of the literary 

heritage of Eliza Ozheshko as one of the key writers of the Belarusian-Polish cultural 

frontier of the 19th - early 20th centuries, and her novel Above Neman is the most 

representative for this. 

The main results of the research are related to the detailed disclosure of the 

problems of Eliza Ozheshko’s novel “Nad Neman”, in which the writer addresses a 

wide range of issues, including national patriotic, social, conflicts between 

generations and representatives of various strata of nobility, the 1863 uprising and 

its influence on the further destinies of the participants and their descendants, the 

theme of the ideal village, true love and others. To solve the problem, Ozheshko uses 

various artistic methods and means. When characterizing heroes in the first place, 

she puts not the origin and position in society, but personal qualities, character. Of 

particular importance in the implementation of the ideological and artistic intent is 

nature; An independent hero of the work and a symbol of his native land is the river 

Neman. 

The practical significance of the work lies in the fact that its results can be 

used to further study the work of E. Ozheshko and the literary process of the XIX 

century. in higher and secondary educational institutions. 

 


