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РЭФЕРАТ 
Сялевіч Віялета Ігараўна 

 

СЮЖЭТНА-ВОБРАЗНАЯ АДМЕТНАСЦЬ  

ПАЭМЫ АДАМА МІЦКЕВІЧА “КОНРАД ВАЛЕНРОД” 

Аб’ём дыпломнай работы: 63 старонкі, спіс выкарыстанай літаратуры 

складаецца з 53 найменняў. 

Ключавыя словы: рамантызм, беларуская літаратура, літаратуразнаўства, 

міцкевічазнаўства, гісторыя, фальклор, паэма, мастацкі вобраз, сюжэт, сістэма 

персанажаў, галоўны герой, сродкі мастацкай выразнасці. 

Аб’ект даследавання: паэма Адама Міцкевіча “Конрад Валенрод”.  

Прадмет даследавання: сродкі стварэння мастацкай рэальнасці ў паэме 

(вобразы герояў, гістарычныя падзеі і факты, пакладзеныя ў аснову паэмы, 

моўна-выяўленчыя сродкі перакладаў паэмы на беларускую мову). 

Мэта дыпломнай работы: выявіць сюжэтна-вобразныя адметнасці і 

мастацкія асаблівасці паэмы Адама Міцкевіча “Конрад Валенрод”. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, індуктыўны і 

дэдуктыўны), псіхалагічны, біяграфічны, кантэкстуальна-культуралагічны, 

культурна-гістарычны.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна.  

У дыпломнай рабоце з улікам навуковых даследаванняў беларускіх і 

замежных міцкевічазнаўцаў разгледжана сюжэтна-вобразная адметнасць паэмы 

“Конрад Валенрод” (гістарычная і фальклорная асноваы паэмы, сістэма 

персанажаў, сродкі стварэння мастацкай выразнасці ў перакладах). Дыпломная 

работа створана пры дапамозе новых падыходаў да даследавання паэмы Адама 

Міцкевіча “Конрад Валенрод”. 

Ступень укаранення і рэкамендацыі па ўкараненні вынікаў даследавання. 

Матэрыялы дадзенай работы могуць быць выкарыстаны ў педагагічнай 

дзейнасці, наступных даследаваннях паэмы “Конрад Валенрод”, а таксама і пры 

аналізе ўсёй творчасці Адама Міцкевіча. 

Асабісты ўклад. Дыпломная праца з’яўляецца вынікам самастойнага 

аналізу тэксту паэмы і супастаўлення факталагічнага матэрыялу з 

аўтарытэтных навуковых крыніц. 
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РЕФЕРАТ 
Селевич Виолетта Игоревна 

 

СЮЖЕТНО-ОБРАЗНАЯ ОСОБЕННОСТЬ  

ПОЭМЫ АДАМА МИЦКЕВИЧА “КОНРАД ВАЛЛЕНРОД” 

Объем дипломной работы: 63 страницы, список использованной 

литературы состоит из 53 наименований. 

Ключевые слова: романтизм, белорусская литература, литературоведение, 

мицкевичеведение, история, фольклор, поэма, художественный образ, сюжет, 

система персонажей, главный герой, средства художественной 

выразительности. 

Объект исследования: поэма Адама Мицкевича “Конрад Валленрод”.  

Предмет исследования: средства создания художественной 

действительности в поэме (образы героев, исторические события и факты, 

положенные в основу поэмы, изобразительно-выразительные средства 

переводов поэмы на белорусский язык). 

Цель дипломной работы: выявить сюжетно-образныя и художественные 

особенности поэмы Адама Мицкевича “Конрад Валленрод”. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, сінтез, индуктивный и 

дедуктивный), психологический, биографический, контекстуально-

культурологический, культурно-исторический.  

Полученные результаты и их новизна.  

В дипломной работе с учетом научных исследований белорусских и 

зарубежных мицкевичеведов рассмотрена сюжетно-образная особенность 

поэмы “Конрад Валленрод” (историческая и фольклорная основы поэмы, 

система персонажей, средства создания художественной выразительности в  

переводах). Дипломная работа создана при помощи новых подходов к 

исследованию поэмы Адама Мицкевича “Конрад Валленрод”. 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению итогов исследования. 

Материалы данной работы могут быть использованы в педагогической 

деятельности, следующих исследованиях поэмы “Конрад Валленрод”, а также и 

при анализе всей творчести Адама Мицкевича. 

Персональный вклад. Дипломная работа является результатом 

самостоятельного анализа текста поэмы и сопоставления фактологического 

материяла с авторитетных научных источников. 
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АBSTRACT 
Violetta I.Selevich 

 

FIGURATIVE PECULIARITIES OF THE PLOT OF  

ADAM MIZKEVICH’S POEM “KONRAD WALLENRODE” 

Total volume: 63 pages, the list of references consists of 53 items. 

Key words: romanticism, belorussian literature, study of literature, study of 

Adam Mizkevich, history, folklore, poem, image, plot, character system, main 

character, means of artistic expressiveness. 

Object of research: Adam Mizkevich’s poem “Konrad Wallenrode”. 

Subject of research: means of creating artistic reality in the poem (character 

images, historical events and facts that poem is based on, figurative and expressive 

means of translation of the poem into Belorussian). 

Purpose of research: to bring out figurative peculiarities of the plot and artistic 

peculiarities of Adam Mizkevich’s poem “Konrad Wallenrode”. 

Methods of research: general scientific (analysis, synthesis, inductive and 

deductive), psycological, biographical, contextual and culturological, cultural and 

historic. 

Results obtained and their novelty. The degree paper thesis features the 

examination of figurative peculiarities of the plot of the poem “Konrad Wallenrode” 

with a glance at scientific researches of belorussian and foreign specialists in study of 

Mizkevich (historical and folkloric foundation of the poem, character system, means 

creating of artistic expressiveness in translations). The degree paper is created with 

the help of new approaches to studying Adam Mizkevich’s poem “Konrad 

Wallenrode”. 

Application and recommendations on further use of the results. Materials of 

this work can be used in educational activity, further studying of poem “Konrad 

Wallenrode” and also for analysing all works by Adam Mizkevich. 

Personal contribution. This degree paper is the result of independent analisys 

of the poem’s text and of comparison of fact material from competent scientific 

sources. 
 


