
П А М Я Ц І В У Ч О Н А Г А

ІСЯРГЕЙ НЕСЦЕРАВІЧ ЧУБАКОЎІ

22 мая 2002 г. пайшоў з жыцця кандыдат філалагічных навук, 
прафесар кафедры рускай літаратуры Сяргей Несцеравіч Чубакоў.

С.Н. Чубакоў нарадзіўся 22 сакавіка 1935 г. у Мінску. У гады Вялі- 
кай Айчыннай вайны знаходзіўся на акупіраванай тэрыторыі (Віцеб- 
ская вобласць), у зоне «хатыней», быў «сынам палка», што ў далей- 
шым аказала ўплыў на выбар напрамку навуковых даследаванняў -  
праблемы вайны і міру ў рускай літаратуры. У 1953 г, паступіў у Ленін- 
градскае ваенна-марское вучылішча, пасля якога тры гады служыў на 
Паўночным флоце. У 1963 г, скончыў факультэт журналістыкі Ленін- 
градскага дзяржаўнага універсітэта. Пасля заканчэння аспірантуры 
паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю.

Сяргей Несцеравіч -  аўтар манаграфій, прысвечаных творчасці 
Л.М. Талстога («Лев Толстой о войне и милитаризме» (1973), «Слово 
и оружие. К проблеме антивоенной традиции в русской классической 

литературе» (1975), «Все дело жизни. Лев Толстой и поиски мира» (1978). Яго кнігі экспанава- 
ліся на ўсесаюзных кніжных выстаўках, якія праходзілі ў Маскве пад дзвізам: «Книга на службе 
мира и прогресса». С.Н. Чубакоў напісаў больш за 100 артыкулаў па гісторыі рускай літара- 
туры. За перыяд працы ў Дэлійскім універсітэце (1986-1989) прымаў удзел у выпуску альма- 
нахаў па беларускай літаратуры і культуры на хіндзі і пенджабі. Разам з індыйскімі калегамі 
кіраваў дысертацыйнымі працамі па славянскіх і індыйскіх літаратурах. Прымаў удзел у міжна- 
родных канферзнцыях, сімпозіумах і кангрэсах.

Педагогічная дзейнасць прафесара С.Н. Чубакова была шматграннай. ён выкладаў гісто- 
рыю рускай літаратуры XIX ст., чытаў спецкурс па творчасці Л.М. Талстога, вёў спецсемінар 
«Проблема войны и мира в русской литературе», паспяхова кіраваў навуковай працай 
аспірантаў. На працягу многіх гадоў быў членам вучонага савета філалагічнага факультета, 
прымаў актыўны ўдзел у жыцці універсітэта.

У нашай памяці Сяргей Несцеравіч застанецца як добразычлівы, прыветлівы, бадзёры і 
шчыры чалавек, які заўжды мог падтрымаць добрым словам і парадай, яго раптоўная смерць -  
страта для беларускай навукі і для кожнага з нас асабіста. Светлая памяць пра Сяргея 
Несцеравіча назаўсёды застанецца ў сзрцы тых, хто яго ведаў і працаваў разам з ім.

Калектыў кафедры рускай літаратуры

СОФІЯ АПЯКСЕЕЎНА ЛЫСЕНКАІ

Беларуская філалагічная навука панесла цяжкую страту. 4 ліпеня 
на 80-м годзе раптоўна скончылася доктар філалагічных навук, 
прафесар кафедры рускай літаратуры, ветэран Вялікай Айчыннай 
вайны Софія Апяксееўна Лысенка.

С.А. Лысенка нарадзілася ў 1922 г. у в. Валява Кіеўскай вобласці 
на Украіне. У 1937 г. паступіла ў Кіеўскі дзяржаўны універсітэт на фі- 
лалагічны факультэт. У першыя дні вайны пайшла дабравольцам на 
фронт. Пасля вайны працавала ў сярэдняй школы дырэктарам i вы- 
кладала рускую літаратуру. У 1946 г. пераехала ў Хабараўск, дзе пра
цавала інспектарам раённага аддзела адукацыі. У 1949 г. паступіла ў 
Львоўскі дзяржаўны універсітзт імя I. Франко, які скончыла ў 1950 г. і 
атрымала кваліфікацыю філолага. 3 1950 па 1956 г. працавала на- 
стаўніцай рускай літаратуры ў C lil № 28 Мінска, з 1956 г. -  ва універ- 
сітэце на кафедры рускай літаратуры. Кандыдацкую дысертацыю аба- 

ранта ў 1958 г. на тэму «Исторический роман Н. Рыбакова “Переяславская рада"». Тэма 
доктарскай дысертацыі -  «Стилевые течения в советской драматургии 20-30-х гг.: Романтика. 
Гротеск» (1990).
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