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РЭФЕРАТ 

 

Карчашкіна Дарыя Валер’еўна 

 

ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ АЛАІЗЫ ПАШКЕВІЧ (ЦЁТКІ): 

 ПРАБЛЕМНА-ТЭМАТЫЧНАЯ ШМАТСТАЙНАСЦЬ, ЖАНРАВАЯ 

СПЕЦЫФІКА І ПАЭТЫКА 

 

Агульны аб’ём дыпломнай работы – 59 старонак, спіс выкарыстанай 

літаратуры – 52 крыніцы. 

Ключавыя словы: рэцэпцыя, жанравая спецыфіка, лірычны герой, 

экспрэсіўнасць, вобраз аўтара, паэтыка, мастацкі алегарызм, успаміны. 

Прадмет даследавання: спецыфіка асэнсавання жыцця і творчасці Алаізы 

Пашкевіч у айчынным літаратуразнаўстве і даследаванне творчай 

індывідуальнасці пісьменніцы. 

Аб’ект даследавання: творчая спадчына пісьменніцы і даследчая 

літаратура, прысвечаная асэнсаванню яе асобы і творчасці. 

Мэта дыпломнай работы: даследаванне біяграфіі пісьменніцы, шляхоў 

рэцэпцыі яе творчай спадчыны, а таксама праблемна-тэматычнай 

шматстайнасці, жанравай спецыфікі і паэтыкі яе паэзіі і прозы. 

Метады даследавання: біяграфічны, культурна-гістарычны, параўнальны, 

літаратурнай герменеўтыкі і рэцэптыўнай эстэтыкі. 

Вынікі і навізна даследавання: У сучасным беларускім літаратуразнаўстве 

ў адносінах да жыцця і творчасці Алаізы Пашкевіч (Цёткі) прэвалююць 

стэрэатыпныя сацыялагізаваныя ацэнкі, сфармуляваныя ў 1950–1970-я гг. 

Аналіз літаратуразнаўчых крыніц, вершаваных і празаічных твораў Цёткі, а 

таксама вывучэнне сацыякультурнага кантэксту дазволіла прапанаваць новыя 

падыходы для раскрыцця творчай індывідуальнасці пісьменніцы і 

характарыстыкі паэтыкі яе твораў. Навізна заключана ў выкарыстанні сучасных 

метадаў даследавання творчасці Цёткі, што дазволіла выявіць недахопы ў 

вывучэнні біяграфіі і рэцэпцыі творчай спадчыны пісьменніцы. 

Галіна практычнага прымянення: матэрыялы працы могуць быць 

выкарыстаны ў далейшых даследаваннях творчасці Алаізы Пашкевіч, а таксама 

ў практыцы выкладання беларускай літаратуры.  
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РЕФЕРАТ 

 

Корчашкина Дария Валерьевна 

 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АЛОИЗЫ ПАШКЕВИЧ (ТЁТКИ): 

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, ЖАНРОВАЯ 

СПЕЦИФИКА И ПОЭТИКА 

 

Общий объем дипломной работы: 59 страниц, список использованной 

литературы – 52 источника. 

Ключевые слова: рецепция, жанровая специфика, лирический герой, 

экспрессивность, образ автора, поэтика, творческий аллегоризм, воспоминания. 

Предмет исследования: специфика осмысления жизни и творчества 

Алоизы Пашкевич в отечественном литературоведении и исследование 

творческой индивидуальности писательницы. 

Объект исследования: творческое наследие писательницы и 

исследовательская литература, посвященная осмыслению её личности и 

творчества.  

Цель дипломной работы: исследование биографии писательницы, путей 

рецепции её творческого наследия, а также проблемно-тематического 

разнообразия, жанровой специфики и поэтики её поэзии и прозы. 

Методы исследования: биографический, культурно-исторический, 

сравнительный, литературной герменевтики и рецептивной эстетики. 

Результаты и новизна исследования: в современном белорусском 

литературоведении в отношении жизни и творчества Алоизы Пашкевич (Тётки) 

превалируют стереотипные социологизированные оценки, сфрмулированные 

ещё в 1950–1970-е гг. Анализ литературоведческих источников, стихотворных 

и прозаических произведений Тётки, а также изучение социокультурного 

контекста позволило предложить новые подходы для раскрытия творческой 

индивидуальности писательницы и характеристики поэтики её произведений. 

Новизна заключается в использовании современных методов исследования 

творчества Тётки, что позволило обнаружить недостатки в изучении биографии 

и рецепции творческого наследия писательницы. 

Область практического применения: материалы работы могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях творчества Алоизы Пашкевич, а 

также в практике преподавания белорусской литературы.  
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RESEARCH PAPER 

 

Karchashkina Dariya Valerievna 

 

LIFE AND WORK OF ALOIZA PASHKEVICH (TSIOTKA): PROBLEM-

THEMATIC DIVERSITY, GENRE SPECIFICS AND POETICS 

 

The total volume of the thesis: 59 pages, a list of references – 52 sources. 

Keywords: reception, genre specificity, lyrical hero, expressiveness, image of 

the author, poetics, originative allegorism, memories. 

The subject of the thesis: the specificity of understanding the life and work of 

Aloiz Pashkevich in Russian literary criticism and the research of the creative 

individuality of the writer. 

The object of the thesis: the creative legacy of the writer and the research 

literature dedicated to the understanding of her personality and works. 

The purpose of the thesis: the research of the biography of the writer, the ways 

of reception of her creative heritage, as well as the problem-thematic diversity, genre 

specificity and the poetics of her poetry and prose. 

The research methods: biographical, cultural-historical, comparative, literary 

hermeneutics and receptive aesthetics. 

The results and novelty of the research: In the modern Belarusian literary 

studies in relation to the life and work of Aloiza Pashkevich (Tsiotka), stereotyped 

sociological assessments, which were formulated in the 1950s-1970s, prevail. On the 

basis of literary sources, poetic and prose works of Tsiotka, as well as on the research 

of the sociocultural context of the time of writing the studied materials, the 

significant author’s works from the point of view of poetics and creative specifics 

were analyzed. The novelty of the research lies in the use of modern, democratic 

views on the specifics of the work of Tsiotka and the use of new approaches to study 

it. 

Field of practical use: the materials and the results of this work can be used for 

further research of Aloisa Pashkevich's works, in the practice of teaching Belarusian 

literature. 

 


