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РЭФЕРАТ 

Алешчанка Анастасія Аляксандраўна 

 

МАРАЛЬНА-ЭТЫЧНЫЯ ІДЭАЛЫ Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ  

АГІЯГРАФІІ ХІІ — ХІІІ СТСТ. 

 

Аб’ём – 57 старонак, выкарыстаных крыніц – 86.  

Ключавыя словы: агіяграфія, ідэал, канон, святасць, мараль, этыка, 

сімвал, духоўнасць, кніжная асвета, патрыятызм. 

Аб’ект даследавання – “Жыціе Еўфрасінні Полацкай”, “Жыціе 

Аўраамія Смаленскага”, “Жыціе Меркурыя Смаленскага”.  

Мэта даследавання – на падставе даследаванняў вучоных і асабістых 

назіранняў асэнсаваць вытокі духоўнасці, маральна-этычныя ідэалы ў 

помніках старабеларускай агіяграфіі XII – XIII стст.  

Метад даследавання – культурна-гістарычная. 

Хрысціянска-асветніцкія погляды Сярэднявечча адлюстроўвалі 

неабходнасць выхавання разважлівага і сумленнага чалавека, які ў 

старажытнай агіяграфічнай літаратуры паказаны носьбітам маральна-

этычных ідэалаў і паводзінаў. Аўтары жыційных твораў абапіраюцца на 

візантыйскую школу апісання жыцця святых і строга прытрымліваліся 

правілаў нарматыўнай этыкі агіяграфічнага жанру. Вобразы Еўфрасінні 

Полацкай, Аўраамія Смаленскага, Меркурыя Смаленскага з’яўляюцца ўзорам 

чалавечнасці, духоўнасці, самаўдасканалення і патрыятызму. Аналіз 

старабеларускай агіяграфічнай літаратуры XII – XIII стст. паказаў цеснае 

перапляценне працэсаў духоўнага адраджэння з развіццём культуры і 

напаўненнем свядомасці маральна-этычнымі прынцыпамі. Героі 

агіяграфічных твораў вызначаліся набожнасцю, цярпімасцю, міласэрнасцю 

да жыццёвых калізій, імкненнем да дабрачыннасці і маральнага 

ўдасканалення. Вялікую ролю ў фармаванні светапогляду героя жыція мела 

далучэнне да кніжнай асветы. 
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В 

СТАРОБЕЛОРУССКОЙ 

АГИОГРАФИИ ХII - XIII ВВ. 

 

Объем – 56 страниц, использованных источников – 86. 

Ключевые слова: агиография, идеал, канон, святость, мораль, этика, 

символ, духовность, книжное просвещение, патриотизм. 

Объект исследования – "Житие Евфросинии Полоцкой", "Житие 

Авраамия Смоленского", "Житие Меркурия Смоленского". 

Цель исследования – на основе исследований ученых и личных 

наблюдений осмыслить истоки духовности, морально-этические идеалы в 

памятниках старобелорусской агиографии XII – XIII вв. 

Метод исследования – культурно-исторический. 

Христианско-просветительские взгляды Средневековья отражали 

необходимость воспитания рассудительного и честного человека, который в 

древней агиографической литературе показан носителем морально-этических 

идеалов и поведения. Авторы житийных произведений опираются на 

византийскую школу описания жизни святых и строго придерживались 

правил нормативной этики агиографического жанра. Образы Евфросинии 

Полоцкой, Авраамия Смоленского, Меркурия Смоленского являются 

образцом человечности, духовности, самосовершенствования и патриотизма. 

Анализ старобелорусской агиографической литературы XII – XIII вв. показал 

тесное переплетение процессов духовного возрождения с развитием 

культуры и наполнением сознания морально-этическими принципами. Герои 

агиографических произведений отличались набожностью, терпимостью, 

милосердием к жизненным коллизиям, стремлением к благотворительности и 

нравственному совершенствованию. Большую роль в формировании 

мировоззрения героя жития имело присоединение к книжному просвещению. 



SUMMARY 

Aleschenko Anastasyia  

MORAL AND ETHICAL IDEALS IN THE OLD BELARUSIAN 

HAGIOGRAPHY OF THE XII-XIII CENTURIES 

 

The diploma work consists of 56 pages and is based on 86 sources. 

Key words: hagiography, ideal, canon, holiness, morality, ethics, symbol, 

spirituality, book education, patriotism. 

The object of the diploma research includes "Житие Евфросинии 

Полоцкой" (“The life of Euphrosyne Polotskaya”), "Житие Авраамия 

Смоленского" (“The life of Abraham Smolensky”), "Житие Меркурия 

Смоленского" (“The life of Mercury Smolensky”). 

The aim of the research consists in the analysis of the backgrounds of 

spirituality, moral and ethical ideals of the works of the old Belarusian 

hagiography (XII-XIII centuries) and is based on scientific investigations and 

personal examination. 

The general methodology of work is based on cultural and historical method. 

Christian education views of the Middle Ages reveal the necessity of 

upbringing an individual as a judicious wise and honest person. This type of an 

individual bears all moral and ethical ideal of behavior in old hagiographic 

literature. The authors of hagiographic works adhere to both the hagiographic ideal 

of the Byzantine School and to the rules of normative ethics of hagiography as a 

genre. The character of Euphrosyne Polotskaya, Abraham Smolensky, Mercury 

Smolensky are the paragons of humanity, spirituality, self-improvement and 

patriotism. The analysis of the old Belorussian hagiographic literature of XII-XIII 

centuries has shown the close interweaving of the processes of spiritual 

renaissance, cultural development and penetration of moral and ethical principle 

into the human consciousness. The characters of the hagiographic works bear such 

qualities as godliness, tolerance, mercy towards life collisions, intentions to charity 

and moral improvement. Book education also had a great influence on the 

formation of the character’s outlook. 


