
 

 

Описание дисциплины 

 

 

1 Назва дысцыпліны па 

выбары студэнта 

Спецкурс  “Беларускі дыскурс у польскай літаратуры 

ХХ стагоддзя” 

2 Курс навучання  3 

3 Семестр навучання 6 

4 Колькасць крэдытаў 1,5 

5 Прозвішча, імя, імя па 

бацьку лектара 

Кандыдат філалагічных навук, дацэнт  Хмяльніцкі 

Мікалай Мікалаевіч 

6 Мэты дысцыпліны 1.Выявіць і прааналізаваць мастацкія адметнасці 

паэтыкі твораў польскіх пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў 

кантэксце літаратуры Польшчы і беларуска-польскага 

культурнага сумежжа. 

2.На аснове вядомых гісторыка-літаратурных і 

выяўленых бібліяграфічных матэрыялаў высветліць, 

што азначала Беларусь для пісьменнікаў Польшчы 

ХХст; 

3.Даказаць, што творчасць многіх польскіх пісьменнікаў 

ХХ стагоддзя з’яўляецца вынікам працяглага мастацка-

эстэтычнага працэсу ўзаемадзеяння дзвюх 

нацыянальных  літаратурных традыцый, што выяаілася 

ў стварэнні своеасаблівай мадэлі нацыянальнай 

мастацкай вобразнасці. 

7 Прэрэквізіты Гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы (польская 

літаратура) 

 

8 Змест дысцыпліны У сучасным літаратуразнаўстве, як сведчаць навуковыя 

публікацыі апошніх дзесяцігоддзяў, адным з найбольш 

складаных і актуальных пытанняў з’яўляецца вывучэнне 

асаблівасцей і заканамернасцей культурнага і гісторыка-

літаратурнага ўзаемадзеяння. У дадзеным кантэксце 

асабліва вылучаецца неабходнасць шматвектаранага 

асвятлення феномену літаратурнага беларуска-

польскага сумежжа. У спецыяльным курсе “Беларускі 

дыскурс у польскай літаратуры ХХ стагоддзя” зроблена 

спроба выявіць і данесці студэнтам адметнасць такога 

рэгіянальнага і культурнага ўзаемадзеяння на матэрыяле 

творчай спадчыны пісьменнікаў Польшчы ХХ 

стагоддзя. 

Даследаванне заяўленай праблематыкі будзе 

садзейнічаць павышэнню літаратуразнаўчай 

кампетэнцыі студэнтаў славянскага аддзялення ў  

наступных дастаткова складаных пытаннях: аб 

нацыянальным статусе пісьменнікаў, народжаных 

дзвюма культурнымі традыцыямі, аб функцыянаванні ў 

творах польскіх пісьменнікаў ХХ стагоддзя беларускіх 

элементаў. 

9 Рэкамендуемая 

літаратура 

Адам Міцкевіч і Беларусь / пад.рэд.А.А.Лойкі. – Мінск, 

1998. 



Александровіч С.Х. Пуцявіны роднага слова. – Мінск, 

1971. 

Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. – Мінск, 

1992. 

Даніленка С. Міф і Радзіма: Сакралізацыя дзяржавы-

Радзімы ў літаратуры польска-беларускага рамантызму. 

– Мінск, 1999. 

Каваленка В.А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. – 

Мінск, 1975. 

Лойка А. Адам Міцкевіч і беларуская літаратура. – 

Мінск, 1959. 

Мальдзіс А.І. На скрыжаванні славянскiх традыцый: 

Літаратура Беларусі пераходнага перыяду: другая 

палавіна ХVIІ–ХVIII ст. – Мінск, 1980. 

Мальдзіс А.I. Традыцыі польскага Асветніцтва ў 

беларускай літаратуры ХІХ ст. –Мінск, 1972. 

Мархель У.І. Прадвесце: Беларуска-польскае 

літаратурнае ўзаемадзеянне ў першай палавіне ХІХ ст. – 

Мінск, 1991. 

Мархель У. Лірнік вясковы: Сыракомля ў беларуска-

польскім літаратурным узаемадзеянні. – Мінск, 1983. 

Мусиенко С.Ф. Творчество З.Налковской. – Мінск,1994 

Уладыкоўская-Канаплянік Л. Акварэлі любові: 

Канцэпцыя нацыянальнага светапогляду ў творчасці 

Янкі Лучыны. – Мінск, 2000. 

Хаўстовіч М. Мастацкі метад Яна Баршчэўскага. – 

Мінск, 2003. 

Хмяльніцкі М.М.Беларускі дыскурс у польскай 

літаратуры ХХ стагоддзя. – Мінск, 2016. 

Хорев В.А. Белорусские мотивы в творчестве Тадеуша 

Конвицкого. Белорусско-российский диалог (Культура и 

литература Беларуси ХХ – ХХI вв.) /Рос. акад. наук; Ин-

т славяноведения; Нац. акад. наук Беларуси; Ин-т 

литературы им. Я.Купалы. – Москва: Институт 

славяноведения РАН, 2006. – С. 136 – 144. 

Штэйнер І.Ф. Шматмоўная літаратура Беларусі ХІХ 

стагоддзя. – Мінск, 2002. 

Białokozowicz B.Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze 

kulturowe, styki i kresy jako problem badawczy // Polsko-

wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i 

językowe. T. 1. Olsztyn, 1994. 

Czapleewicz E. Kresy a Europa // Przegląd Humanistyczny. 

– 1992. –  № 3. –S. 47-56. 

Dziesięć wieków związków wschodniej słąwiańszczyzny z 

kulturą Zachodu. – Lublin, 1990. 

Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się 

białoruskiej świadomości narodowej. – Białystok, 1998. 

Pogranicza języków, pogranicza kultur. Studia ofiarowane 

Еlżbiecie Smułkowej. – Warszawa, 2003. 

Uliasz S. Literatura kresów – kresy literatury. – Rzeszów, 

1994. 

Witkowska A. Litewsko-białoruska przestrzeń idylliczna // 



Przegląd wschodni. – T.I. – Z. 1. – 1991. –S. 49-58. 

10 Метады выкладання Культурна-гістарычны, параўнальна-тыпалагічны, 

праблемны, дыялогава-эўрыстычны. 

11 Мова навучання Беларуская, польская 

12 Умовы (патрабаванні) - падрыхтоўка рэферата 

13 Форма бягучай атэстацыі залік 

 

 

1 Название дисциплины Дисциплина “Белорусский дискурс в польской 

литературе ХХ века” 

2 Курс обучения 3 

3 Семестр обучения 6 

4 Количество кредитов 1,5 

5 Ф.И.О. лектора Кандидат филологических наук, доцент  Хмельницкий 

Николай Николаевич 

6 Цели дисциплины 1.Выявить и проанализировать художественные 

особенности поэтики произведений польских писателей 

ХХ века в контексте литературы Польши и белорусско-

польского культурного пограничья. 

2.На основе известных историко-литературных и 

выявленных библиографических материалов 

определить, что значила Беларусь для писателей 

Польши ХХ века. 

3.Доказать, что творчество многих польских писателей 

ХХ века является результатом длительного 

художественно-эстетического процесса взаимодействия 

двух литературных традиций, что нашло воплощение в 

создании особой модели национальной художественной 

образности. 

7 Пререквизиты История литературы страны изучаемого языка (польская 

литература) 

 

8 Содержание дисциплины В современном литературоведении, как 

свидетельствуют научные публикации последних 

десятилетий, одним из наиболее сложных и актуальных 

вопросов является изучение особенностей и 

закономерностей культурного и историко-

литературного взаимодействия. В данном контексте 

особенно очевидна необходимость многовекторного 

освещения феномена белорусско-польского 

литературного пограничья. В специальном курсе 

“Белорусский дискурс в польской литературе ХХ века” 

сделана попытка выявить и описать специфику такого 

регионального и культурного взаимодействия на 

материале творческого наследия писателей Польши ХХ 

века. 

Исследование заявленной проблематики будет 

содействовать повышению литературоведческой 

компетенции студентов славянского отделения в 

следующих достаточно сложных вопросах: о 

национальном статусе писателей, сформированных 

двумя культурными традициями, о функционировании в 



произведениях польских писателей ХХ века 

белорусских элементов. 

9 Рэкомендуемая 

литература 

Адам Міцкевіч і Беларусь / пад.рэд.А.А.Лойкі. – Мінск, 

1998. 

Александровіч С.Х. Пуцявіны роднага слова. – Мінск, 

1971. 

Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. – Мінск, 

1992. 

Даніленка С. Міф і Радзіма: Сакралізацыя дзяржавы-

Радзімы ў літаратуры польска-беларускага рамантызму. 

– Мінск, 1999. 

Каваленка В.А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. – 

Мінск, 1975. 

Лойка А. Адам Міцкевіч і беларуская літаратура. – 

Мінск, 1959. 

Мальдзіс А.І. На скрыжаванні славянскiх традыцый: 

Літаратура Беларусі пераходнага перыяду: другая 

палавіна ХVIІ–ХVIII ст. – Мінск, 1980. 

Мальдзіс А.I. Традыцыі польскага Асветніцтва ў 

беларускай літаратуры ХІХ ст. –Мінск, 1972. 

Мархель У.І. Прадвесце: Беларуска-польскае 

літаратурнае ўзаемадзеянне ў першай палавіне ХІХ ст. – 

Мінск, 1991. 

Мархель У. Лірнік вясковы: Сыракомля ў беларуска-

польскім літаратурным узаемадзеянні. – Мінск, 1983. 

Мусиенко С.Ф. Творчество З.Налковской. – Мінск,1994 

Уладыкоўская-Канаплянік Л. Акварэлі любові: 

Канцэпцыя нацыянальнага светапогляду ў творчасці 

Янкі Лучыны. – Мінск, 2000. 

Хаўстовіч М. Мастацкі метад Яна Баршчэўскага. – 

Мінск, 2003. 

Хмяльніцкі М.М.Беларускі дыскурс у польскай 

літаратуры ХХ стагоддзя. – Мінск, 2016. 

Хорев В.А. Белорусские мотивы в творчестве Тадеуша 

Конвицкого. Белорусско-российский диалог (Культура и 

литература Беларуси ХХ – ХХI вв.) /Рос. акад. наук; Ин-

т славяноведения; Нац. акад. наук Беларуси; Ин-т 

литературы им. Я.Купалы. – Москва: Институт 

славяноведения РАН, 2006. – С. 136 – 144. 

Штэйнер І.Ф. Шматмоўная літаратура Беларусі ХІХ 

стагоддзя. – Мінск, 2002. 

Białokozowicz B.Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze 

kulturowe, styki i kresy jako problem badawczy // Polsko-

wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i 

językowe. T. 1. Olsztyn, 1994. 

Czapleewicz E. Kresy a Europa // Przegląd Humanistyczny. 

– 1992. –  № 3. –S. 47-56. 

Dziesięć wieków związków wschodniej słąwiańszczyzny z 

kulturą Zachodu. – Lublin, 1990. 

Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się 

białoruskiej świadomości narodowej. – Białystok, 1998. 

Pogranicza języków, pogranicza kultur. Studia ofiarowane 



Еlżbiecie Smułkowej. – Warszawa, 2003. 

Uliasz S. Literatura kresów – kresy literatury. – Rzeszów, 

1994. 

Witkowska A. Litewsko-białoruska przestrzeń idylliczna // 

Przegląd wschodni. – T.I. – Z. 1. – 1991. –S. 49-58. 

10 Методы преподавания Культурна-гістарычны, параўнальна-тыпалагічны, 

праблемны, дыялогава-эўрыстычны. 

11 Язык обучения Белорусская, польская 

12 Условия (требования), 

текущий контроль 

- падготовка реферата 

13 Форма текущей 

аттестации 

зачёт 

 

 


