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РЭФЕРАТ 
Сініца Галіна Сяргееўна 

 

ФЕНОМЕН ДВАЙНІЦТВА Ў “АПАЛОГІІ” МЯЛЕЦІЯ СМАТРЫЦКАГА” 

І “КОНРАДЗЕ ВАЛЕНРОДЗЕ” АДАМА МІЦКЕВІЧА 

Дыпломная работа: 63 с., 57 крыніцы.  

Ключавыя словы: ДВАЙНІЦТВА, ДВАЙНІКІ-АНТАГАНІСТЫ, 

КАРНАВАЛЬНЫЯ ПАРЫ, БЛІЗНЯТЫ, АДСТУПНІК, ЗДРАДНІК, ЕРАСЬ, 

УНІЯЦТВА, ПЛАЧ, ПАТРЫЯТЫЗМ, НАРОД, АБВЯРЖЭННЕ.   

Аб’ект даследавання: “Апалогія” Мялеція Сматрыцкага і “Конрад 

Валенрод” Адама Міцкевіча. 

Прадмет даследавання: герой-двайнік. 

Мэта работы: выявіць спецыфіку героя-двайніка ў “Апалогіі” Мялеція 

Сматрыцкага і гістарычнай аповесці Адама Міцкевіча “Конрад Валенрод”. 

Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, трох глаў асноўнай часткі, 

заключэння. Ва ўводзінах даказваецца актуальнасць і навізна даследавання, 

фармуліруецца мэта і задачы работы. У першай главе аналізуюцца тэорыі 

двайніцтва ў працах літаратуразнаўцаў. Другая глава скіравана на разгляд 

першага ўніяцкага твора Мялеція Сматрыцкага “Апалогіі перагрынацыі”. 

Раскрываецца гісторыя напісання, суадносіны з праваслаўным творам 

“Трэнасам”, асаблівасці творчай манеры, вобраз двайніка. У трэцяй главе 

разгледжана гісторыя стварэння “Конрада Валенрода” Адама Міцкевіча, 

гістарычныя падзеі, архітэктоніка твора, вобразы герояў-двайнікоў. У выніку 

даследавання былі класіфікаваны героі-двайнікі ў творах Мялеція Сматрыцкага 

“Апалогія” і Адама Міцкевіча “Конрад Валенрод”.  

Практычная значымасць: атрыманыя рэзультаты могуць быць 

выкарыстаны як у школьным, так і ва ўніверсітэцкім навучанні пры разглядзе 

творчасці Мялеція Сматрыцкага і Адама Міцкевіча. 



 
 

РЕФЕРАТ 

Синица Галина Сергеевна 

 

ФЕНОМЕН ДВОЙНИЧЕСТВА В «АПОЛОГИИ» МЕЛЕТИЯ 

СМОТРИЦКОГО И «КОНРАДЕ ВАЛЛЕНРОДЕ» АДАМА МИЦКЕВИЧА 

Дипломная работа: 63 стр., 57 источников.  

Ключевые слова: ДВОЙНИЧЕСТВО, ДВОЙНИКИ-АНТАГОНИСТЫ, 

КАРНАВАЛЬНЫЕ ПАРЫ, БЛИЗНЕЦЫ, ОТСТУПНИК, ПРЕДАТЕЛЬ, ЕРЕСЬ, 

УНИАТСТВО, ПЛАЧ, ПАТРИОТИЗМ, НАРОД, ОПРОВЕРЖЕНИЕ.  

Объект исследования: “Апология” Мелетия Смотрицкого и “Конрад 

Валленрод” Адама Мицкевича.  

Предмет исследования: герой-двойник.  

Цель работы: определить специфику героя-двойника в “Апологии” 

Мелетия Смотрицкого и исторической повести Адама Мицкевича “Конрад 

Валленрод”.  

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав основной части, 

заключения. Во введении доказывается актуальность и новизна исследования, 

формулируется цель и задачи работы. В первой главе анализируется теория 

двойничества в работах литературоведов. Вторая глава направлена на 

рассмотрение первого униатского произведения Мелетия Смотрицкого 

“Апологии перегринации”. Раскрывается история написания, соотнесение с 

православным произведением “Треносом”, особенности творческой манеры, 

образ двойника. В третьей главе рассмотрена история создания “Конрада 

Валленрода” Адама Мицкевича, исторические события, архитектоника 

произведения, образы героев-двойников. В результате исследования были 

классифицированы герои-двойники в произведениях Мелетия Смотрицкого 

“Апология” и “Адама Мицкевича “Конрад Валленрод”. 

Практическое значение: полученные результаты могут быть 

использованы как в школьном, так и в университетском обучении при 

рассмотрении творчества Мелетия Смотрицкого и Адама Мицкевича.  



 
 

ABSTRACT 

Galina S. Sinica 

 

PHENOMENON OF DUALITY IN MELETIYA SMOTRITSKY’S 

"APOLOGIA" AND ADAM MICKIEWICZ'S "CONRAD VALLENROD" 

Total volume: 63 pages, 57 source. 

Key words: DUALITY, DOUBLES ANTAGONISTS, CARNIVAL 

COUPLES, TWINS, APOSTATE, BETRAYER, HERESY, UNIATISM, CRYING, 

PATRIOTISM, PEOPLE, REBUTTAL. 

Object of research: Meletiya Smotritsky's"Аpologia" and Adam Mickiewicz's 

"Conrad Vallenrod". 

Subject of research: hero double. 

Purpose of research is to define specifics of the hero double in Meletiya 

Smotritsky's "Apologia" and Adam Mickiewicz's historical story "Conrad Vallenrod". 

Results obtained and their novelty. The diploma work consists of the 

introduction, three heads of the main part, the conclusion. In introduction relevance 

and novelty of research is proved, the purpose and problems of work is formulated. In 

chapter 1 the theory of duality in works of literary critics is analyzed. Chapter 2 is 

directed on consideration of the first uniatsky work of Meletiya Smotritsky of 

"Peregrination apologia". The story of writing is revealed, correlation with the 

orthodox work "Trenosom", features of a creative manner, an image of the double 

reveals. In a chapter 3 the history of creation Adam Mickiewicz’s "Conrad 

Vallenrod", historical events, architectonics of work , images of heroes doubles is 

considered. During investigation heroes doubles in Meletiya Smotritsky's "Apologia" 

and "Adam Mickiewicz’s "Conrad Vallenrod" were classified. 

Application  and recommendations on further use of the results. The received 

results can be used both in school, and in university training by consideration of 

creativity of Meletiya Smotritsky and Adam Mickiewicz. 


