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РЭФЕРАТ 

Сокал Таццяна Анатольеўна 

ВЕРЛІБРЫ МАКСІМА ТАНКА: НАЦЫЯНАЛЬНЫ КАМПАНЕНТ, 

НАВАТАРСТВА 

Аб’ём дыпломнай работы – 59 старонак, спіс выкарыстаных крыніц 

складаецца з 46 найменняў. 

Ключавыя словы: верлібр, паэзія, свабодны верш, творчасць, канцэпт, 

вобраз, метафара, Танк, наватарства, танка, нацыянальны код. 

Аб’ект даследавання – верлібры, свабодныя вершы Максіма Танка са 

шматлікіх зборнікаў другой паловы ХХ ст.  

Прадмет даследавання – выяўленне нацыянальна-культурнай 

спецыфікі верлібраў Максіма Танка. 

Мэта даследавання – выявіць спецыфіку ўвасаблення беларускіх 

нацыянальных кампанентаў і вобразаў у творчасці Максіма Танка, раскрыць 

адметнасць яго мастацкага светаўспрымання і індывідульнага стылю як 

паэта-наватара.  

Метады даследавання: культурна-гістарычны, параўнальна-

гістарычны, апісальны, аналітычны, аналітычна-канцэптуальны. 

Навуковая навізна дыпломнай работы заключаецца ў тым, што ў ёй 

пададзена тлумачэнне ўзнікнення верша-верлібра ў сусветнай і беларускай 

літаратурах і практычнае прымяненне нацыянальна-культурнай семантыкі 

верлібра ў літаратуразнаўчым аспекце. Дакладна даюцца шляхі ўзнікнення 

верша-верлібра ў сусветнай і беларускай практыцы, раскрываецца кантэкст 

вершаў-верлібраў у сусветнай паэтычнай традыцыі. 

Практычнае значэнне дадзенага навукова-аналітычнага даследавання 

звязана з выкарыстаннем вынікаў даследавання ў курсах па 

літаратуразнаўству, для семінарскіх (практычных) заняткаў, пры выкананні 

студэнцкіх КСР (кантроль самастойнай работы).  

 

  



РЕФЕРАТ 

Сокол Татьяна Анатольевна 

ВЕРЛИБРЫ МАКСИМА ТАНКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ, НОВАТОРСТВО  

Объем дипломной работы – 59 страниц, список использованной 

литературы состоит из 46 наименований. 

Ключевые слова: верлибр, поэзия, свободный стих, творчество, 

концепт, образ, метафора, Танк, новаторство, танка, национальный код. 

Объект исследования – верлибры, свободные стихи Максима Танка из 

многочисленных сборников второй половины ХХ ст. 

Предмет исследования – выражение национально-культурной 

специфики верлибров Максима Танка. 

Цель исследования – выявить специфику воплощения белорусских 

национальных компонентов и образов в творчестве Максима Танка, раскрыть 

особенности его художественного мировосприятия и индивидуального стиля 

поэта-новатора.  

Методы исследования: культурно-исторический, сравнительно-

исторический, описательный, аналитический, аналитически-концептуальный. 

Научная новизна дипломной работы заключается в том, что в ней 

представлено объяснение возникновения стихотворения-верлибра в мировой 

и белорусской литературах и практическое применение национально-

культурной семантики верлибра в литературоведческом аспекте. Точно 

даются пути возникновения стихотворения-верлибра в мировой и 

белорусской практике, раскрывается контекст стихов-верлибров в мировой 

поэтической традиции. 

Практическое значение данного научно-аналитического исследования 

связано с использованием результатов исследования в курсах по 

литературоведению, для семинарских (практических) занятий, при 

выполнении студенческих КСР (контроль самостоятельной работы). 

  



ABSTRACT 

Sokol Tatyana Anatolyevna 

MAXIM TANK'S VERLIBERS: NATIONAL COMPONENT, 

INNOVATION 

The volume of the thesis is 59 pages, the list of used references consists of 

46 titles. 

Keywords:, vers libre, poetry, free verse, creation, concept, artistic image, 

metaphor, Тank, innovation, tanka, national code. 

The research object are vers libres and free poems of Maxim Tank from 

numerous collections of the second half of the twentieth century. 

The research subject is reflection of the national-cultural specificity of vers 

libres by Maxim Tank. 

The goals of the work are: to identify the specific features of the 

embodiment of the Belarusian national components and images in the work of 

Maxim Tank; to reveal the peculiarities of his artistic world view and the 

individual style of the poet and innovator. 

Research methods: cultural-historical, comparative-historical, descriptive, 

analytical, analytically conceptual. 

The novelty of the diploma paper lies in the fact that it presents an 

explanation of the emergence of the poem-vers libre in the world and Belarusian 

literatures and the practical application of the national-cultural semantics of the 

vers libre in the literary aspect. Exactly given are the ways in which a vers libre 

appears in world and Belarusian practice, and the context of vers libry in the world 

poetic tradition is revealed. 

The practical significance of this scientific and analytical study is 

associated with the use of research results in courses on literary criticism, for 

seminars (practical) classes. 

 

 


