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РЕФЕРАТ 

 
Явдошина Алеся Владимировна 

Образ святой Людмилы и образ святой Евфросинии Полоцкой: попытка 

сравнительного анализа 

 
Перечень ключевых слов: ЧЕШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, БЕЛОРУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, АГИОГРАФИЯ, ЖИТИЕ, ЖИТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, АГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАНОН, ОБРАЗ 

СВЯТОЙ ЛЮДМИЛЫ, ОБРАЗ СВЯТОЙ ЕВФРОСИНИИ, СРАВНЕНИЕ. 

 

 Объём дипломной работы составляет 78 страниц. Дипломная работа включает 

в себя введение, 5 глав, 12 разделов, заключение, список использованной литературы 

в количестве 38 наименований.  

 

Объект исследования: агиографические и художественные тексты про святых 

Людмилу и Евфросинию Полоцкую. 

 

Предмет исследования: образы святой Людмилы и святой Евфросинии 

Полоцкой. 

 

Цель исследования: выявить особенности воплощения образов святых 

Людмилы и Евфросинии в произведениях разных жанров в чешской и белорусской 

литературах, провести сравнительную характеристику названных образов. 

 

Методологическая основа исследования: методологической основой 

исследования является научное положение о единстве и диалектической 

взаимообусловленности формы и содержания текста. Цель и задачи исследования 

обусловили выбор в качестве основных аналитическо-описательного, семантико-

стилистического и сравнительного методов интерпретации текстовых компонентов.   

 

Результаты исследования: в работе были сделаны выводы о различии в 

интерпретации образов святых Людмилы и Евфросинии не только в двух литературах 

– чешской и белорусской, но и в рамках разных жанров одной литературы. 

 

Актуальность исследования: выводы, сделанные в дипломной работе, могут 

служить примером сравнительного анализа образов в чешской и белорусской 

литературах, что в свою очередь может позволить расширить рамки 

компаративистики в данном аспекте. 

 

 Область применения: материалы и выводы исследования могут быть полезны 

при изучении чешской и белорусской литератур, при проведении компаративных 

исследований текстов и написании курсовых и дипломных работ соответствующей 

тематики, а также могут представлять интерес для всех, кто интересуется культурным 

наследием Чехии и Беларуси. 
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РЭФЕРАТ 

 
Яўдошына Алеся Уладзіміраўна 

Вобраз святой Людмілы і вобраз святой Еўфрасіннні: спроба 

параўнальнага аналізу  

 
 Ключавыя словы: ЧЭШСКАЯ ЛІТАРАТУРА, БЕЛАРУСКАЯ 

ЛІТАРАТУРА, АГІЯГРАФІЯ, ЖЫЦІЕ, ЖЫЦІЙНАЯ ЛІТАРАТУРА, 

МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА, АГІЯГРАФІЧНЫ КАНОН, ВОБРАЗ СВЯТОЙ 

ЛЮДМІЛЫ, ВОБРАЗ СВЯТОЙ ЕЎФРАСІННІ, ПАРАЎНАННЕ. 

 
Аб’ём дыпломнай працы складае 78 старонак. Дыпломная праца ўключае ў 

сябе ўводзіны, 5 глаў, 12 раздзелаў, заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры ў 

колькасці 38 найменняў. 

 

Аб’ект даследавання: агіяграфічныя і мастацкія тэксты пра святых Людмілу 

і Еўфрасінню Полацкую. 

 

Прадмет даследавання: вобразы святой Людмілы і святой Еўфрасінні 

Полацкай.  

 
Мэта даследавання: выявіць асаблівасці ўвасаблення вобразаў святых 

Людмілы і Еўфрасінні ў творах розных жанраў у чэшскай і беларускай 

літаратурах, правесці параўнальную характарыстыку названых вобразаў. 

 
Метадалагічная аснова даследавання: метадалагічнай асновай 

даследавання з’яўляецца навуковае палажэнне пра адзінства і дыялектычную 

ўзаемаабумоўленасць формы і зместу тэксту. Мэта і задачы даследавання 

абумовілі выбар у якасці асноўных аналітычна-апісальнага, семантычна-

стылістычнага і параўнальнага метадаў інтэрпрэтацыі тэкставых кампанентаў.   

 

 Вынікі даследавання: у працы былі зроблены вывады пра адрозненне ў 

інтэрпрэтацыі вобразаў святых Людмілы і Еўфрасінні не толькі ў дзвюх 

літаратурах – чэшскай і беларускай, але і ў межах розных жанраў адной 

літаратуры. 

 
Актуальнасць даследавання: вывады, зробленыя ў дыпломнай працы, 

могуць служыць прыкладам параўнальнага аналізу вобразаў у чэшскай і 

беларускай літаратурах, што ў сваю чаргу можа дазволіць пашырыць межы 

кампаратывістыкі ў дадзеным аспекце. 

 
 Галіна прымянення: матэрыялы і вывады даследавання могуць быць 

карыснымі пры вывучэнні чэшскай і беларускай літаратур, пры правядзенні 

кампаратыўных даследаванняў тэкстаў і напісанні курсавых і дыпломных работ 

адпаведнай тэматыкі, а таксама могуць прадстаўляць інтарэс для ўсіх, хто 

цікавіцца культурнай спадчынай Чэхіі і Беларусі. 
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SUMMARY 

Yaudoshyna Alesia Vladimirovna  

The image of St. Ludmila and St. Euphrosyne: attempt of comparative 

analysis  
Keywords: CZECH LITERATURE, BELARUSIAN LITERATURE, 

HAGIOGRAPHY, HAGIOGRAPHIC LITERATURE, FICTION LITERATURE, 

HAGIOGRAPHIC CANON, THE IMAGE OF ST. LUDMILA, THE IMAGE OF 

ST. EUPHROSYNE, COMPARISON.  

 

Content: 78 pages, 5 chapters, 12 sections, conclusion, 38 sources. 

 

 The object of the research: hagiographical and literary texts about Saints 

Ludmila and Euphrosyne. 

 

 The subject of the research: images of St. Ludmila and St. Euphrosyne. 

 

The purpose of the research: to identify particular embodiment of the images 

of the St. Ludmila and St. Euphrosyne in the works of different genres in the Czech 

and Belarusian literature, to compare these images. 

 

 The methods used in the research: methodological basis of the study is the 

scientific position of the unity and interdependence of the dialectic of form and 

content of the text. The purpose and objectives of the research determined the choice 

as the main analytical and descriptive, semantic and stylistic and comparative 

methods of interpretation of text components. 

 

 The obtained results: the conclusions were drawn about the differences in the 

interpretation of images of saints, not only in the two literatures - Czech and 

Belarusian, but also in the different genres of one literature. 

 

 The relevance of the thesis: conclusions made in the research can serve as an 

example of a comparative analysis of the images between Czech and Belarusian 

literatures, which in turn may allow extending the scope of comparative studies in 

this aspect. 

 

 The practical significance: materials and conclusions of the research can be 

useful in the study of Czech and Belarusian literatures, in conducting comparative 

research of texts and writing course papers and thesis on relevant topics. It also can 

be interesting to those who are interested in the cultural heritage of the Czech 

Republic and Belarus. 
 

 

 


