
Хроніка

Навуковая частка канферэнцыі была арганізавана ў рамках 11 секцый. У прыватнасці, 
працавалі секцыі “Мовы Вялікага Княства Літоўскага” , “Тэкст і кантэкст”, “Лексікалогія і 
тэрміналогія”, “Лексічныя пазычанні” , “Этналінгвістыка і лінгвакультуралогія”, “Марфалогія і 
словаўтварэнне”, “Гісторыя і кулыуралогія", “Моўная адзінка і кантэкст” , “Славянская 
фразеалогія”, “Праблемы анамастыкі” і “Літаратуразнаўства”.

Значнае месца на пасяджэнні першай секцыі занялі даклады, якія асвятлялі моўныя 
пытанні ў іх сувязі з канфесійнымі. Так, Зоф’я Абрамовіч (Беласток) прачытала даклад аб 
літургічных мовах і нацыянальных анімічных сістэмах. Спосабы падыходаў да вырашэння 
моўных пытанняў уніяцкай царквой і выкарыстанне ёю царкоўнаславянскай мовы сталі тэмай 
выступленняў маладых даследчыкаў Вітольда Бобрыка (Седльцы) і А.А. Сушы (Мінск). Ha 
прыкладзе “Собрания припадковъ краткого и духовнымъ особам потребного” (Супрасль, 1722) 
І.У. Будзько (Мінск) разглядала праблему двухмоўнага характару старабеларускага рэлігійнага 
тэксту.

Андраш Золтан (Будапешт) у сваім дакладзе прааналізаваў паходжанне слоў ораш i 
орашец ‘велікан', выкарыстаных у старабеларускай “Аповесці пра Трышчана”. Н.В. Паляшчук 
(Мінск) ахарактарызавала стылістычныя асаблівасці юрыдычных помнікаў, Э.В. Ярмоленка 
(Мінск) прысвяціла свае выступление ўжыванню лічэбнікаў у “Хроніцы" М. Стрыйкоўскага.
В.М. Емельяновіч (Брэст) разважала пра асаблівасці ўтварэння і ўжывання ўстойлівых моўных 
адзінак у “Статуце Вялікага Княства Літоўскага 1588 г.” І.У. Сацута (Брэст) прааналізаваў 
формы пасіўных дзеепрыметнікаў прошлага часу ў помніках старабеларускай пісьменнасці. 
Вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства HAH Украіны, прафесар В.Ю. Франчук 
спыніла сваю ўвагу на старажытнарускай спадчыне ў афармленні дакументаў Вялікага Княства 
Літоўскага. Лакалізацыя “Хронікі Быхаўца” стала прадметам даклада Л. Цітко (Беласток). Ha 
канферэнцыю быў заяўлены даклад з арыгінальнай тэмай “Маскоўская мова ў Вялікім Княстве 
Літоўскім: умовы пранікнення і функцыянавання” У.М. Свяжынскага (Мінск), які, аднак, на жаль, 
не быў прачытаны.

Да гісторыі мовазнаўства належала выступление Г.І. Кулеш (Мінск), якая прадставіла 
даклад аб тым, як у 20-я гг. мінулага стагоддзя ў працах беларускіх лінгвістаў асэнсоўваліся 
праблемы старабеларускай літаратурнай мовы. Аўтар гэтых радкоў падаў інфармацыю пра 
тое, наколькі неадназначным было стаўленне да беларускай мовы харвацкага дзеяча XVII ст. 
Юрыя Крыжаніча.

Праблематыка запазычанняў асэнсоўвалася ў цэлым шэрагу дакладаў: “Венгерскія 
лексічныя элементы ў карпатаўкраінскай мове” Е.Б. Барань-Комары (Венгрыя -  Украіна), 
“Семантычная адаптацыя запазычанняў у беларускай мове пачатку XX ст.” І.А. Гапоненкі 
(Мінск), “Лексічныя запазычанні старабеларускай мовы канца XVI ст." М.А. Новіка (Беларусь -  
Літва) і інш. Пытанні анамастыкі асвятляліся ў дакладах Лаймы Грумадэне (Вільнюс) 
“Антрапанімія як сведчанне наяўнасці шматмоўя ў Літве XVI ст.”, Леанарды Дацэвіч (Беласток) 
“Прозвішчы татараў і славянская іменаслоўная культура ў паўночнай частцы Вялікага Княства 
Літоўскага”, З.М. Заікі (Брэст) “Адтапанімічныя дэрываты: пытанні нармалізацыі”, Н.Р. Якубук 
(Брэст) “Айконімы Пабужжа суфіксальнага ўтварэння”.

Сацыялінгвістычныя тэмы распрацоўваліся ў дакладах Ніёле Туомене (Вільнюс) “Моўная 
сітуацыя ў раёне літоўска-славянскага памежжа", Адама Бобрыка (Седльцы) “Грамадскія 
наступствы змены афіцыйнай мовы ў Літоўскай Рэспубліцы", Ф.М. Кпімчука (Мінск) “Эпоха 
Вялікага Княства Літоўскага і сучаснасць: моўная сітуацыя”. Брэсцкая дыялекталагічна- 
этналінгвістычная школа на канферэнцыі была прадстаўлена дакладамі М.М. Аляхновіча 
(“Гістарычна-часавы кампанент культуралагічнай семантыкі моўных адзінак”), Л.В. Леванцэвіч 
(«Канцэпт “жаба” ў народнай карціне свету-'), У.У. Барысюка (“Прыслоўе ў вядскай гаворцы 
беларускай мовы"), Я.Р. Самуйліка («Структура лексічных карт “Атласа народных гаворак 
Выганаўскага Палесся"»), В.М. Касцючык (“Варыянтнасць у дыялектнай фразеалогіі”), 
Л.Ф. Станкевіч (“Пра мнагазначнасць і аманімічнасць фразеалагізмаў у беларускай казцы").

Мы адзначылі толькі некаторую частку дакпадаў, што прагучалі на канферэнцыі (усяго іх 
было прачытана больш за 80). Вялікае значэнне будзе мець публікацыя зборніка матэрыялаў 
форума, над якім цяпер працуюць брэсцкія калегі. Напярэдадні канферэнцыі да 10-годцзя з 
часу заснавання кафедры гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі Брэсцкага дзяржаўнага 
універсітэта быў надрукаваны біябібліяграфічны даведнік “3 клопатам пра слова", які 
з'яўляецца каштоўнай крыніцай інфармацыі пра публікацыі супрацоўнікаў кафедры і дае 
магчымасць ацаніць патэнцыял берасцейскай беларусістычнай лінгвістыкі ўвогуле.

Правядзенне чарговай канферэнцыі “Мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім...” запланавана на 
2006 г.

С.М. Запрудскі, 
кандыдат філалагічных навук, 

дактарант кафедры гісторыі беларускай мовы

61-я СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

13 апреля на филологическом факультете проходила 61-я научная конференция студентов 
и аспирантов. Проблематика конференции сконцентрировалась на трех основных темах: исто
рия и современное состояние языковых систем; мировая литература: исторические судьбы и
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современность; проблемы изучения и преподавания языков и литератур. Работали 26 секций и 
подсекций, на которых было сделано около 300 выступлений.

В докладах участников секции языкознания: О.А. Пуховской «Концепт собаки в индоевро
пейских языках», О.В. Фуре «Беларускія пераклады Евангелля паводле Мацвея: тыпы моўных 
адрозненняў, іх канфесійны і нацыянальна-культурны сэнс», Т.В. Балащенко «Концепт глупо
сти и его языковое выражение (на материале русского языка)» и других -  освещались различ
ные вопросы теоретического и славянского языкознания.

Современный белорусский литературный язык в описательном и сопоставительном аспек
тах рассматривался в докладах В.В. Готовской «Прэфіксальныя прыметнікі з агульным значэн- 
нем высокай ступені якасці ў сучаснай беларускай мове», Е.Г. Стародым «Агульныя тэрміны 
роднасці i сваяцтва, утвораныя ад каранёвай марфемы -род (-рад-) / rod у беларускай i поль- 
скай мовах», А.Д. Ануфриева «Некаторыя асаблівасці сучаснай газетнай публіцыстыкі» и дру
гих на заседании секции современного белорусского языка.

Диахронический аспект исследования белорусского языка был центральным в секции ис
тории белорусского языка (М.В. Римденок «“Лексікон” Памвы Бярынды як узор старабелару- 
скай лексікаграфіі», Т.С. Кухоренко «Парэміі з анамастычнымі кампанентамі ў зборніку бела- 
рускіх прыказак і прымавак I. Насовіча»),

Разнообразные аспекты лингвистического анализа языкового материала рассматривались 
в докладах участников секции русского языка: О.В. Зуевой «Устойчивые формулы речевого 
этикета в частных грамотах 17 века», Е.А. Воронцовой «Гендерные аспекты детского слово
творчества», О.С. Соболевской «Имена существительные со значением лица в русских гово
рах Витебской области».

Общие и частные вопросы лингвистики освещались в докладах участников секции при
кладной лингвистики: Н.Л. Галушко «Принципы организации морфологической системы языков 
разного типа», О.Ч. Желдак «Концепт ж е н щ и н а  в итальянских паремиях».

В секции английской филологии и методики преподавания иностранных языков главным 
объектом обсуждения стали вопросы, связанные с технологией и особенностями перевода, 
например, в докладах А.В. Даниленко «Английский каламбур. Способы перевода», М.В. Xo- 
динской «Проблема непереводимости в художественном переводе», Ю.И. Бондаренко «Осо
бенности перевода газетных текстов».

Национальное своеобразие немецкого языка было в центре внимания участников секции 
немецкого языкознания, на которой выступили с сообщениями студенты Е.С. Валова «Кон
цепты, время и возраст в немецкой и русской фразеологии», Е.Г. Никифорова «Типичный не
мецкий характер».

Синхронный подход описания языкового материала был представлен в сообщениях участ
ников секций итальянского и французского языкознания: Н.В. Галицкой «Концепты ж и з н ь  и 
с м е р т ь  в итальянской фразеологии», И.В. Шик «Культурологический аспект пословиц (на ма
териале ФЕ итальянского языка)».

Актуальные вопросы обучения языку и литературе, освещаемые в докладах 
А.П. Литвиновой «Тыповыя недахопы інтанацыйнага афармлення выказванняў старша- 
класнікаў», А.В. Брановицкой «Формирование коммуникативных умений в процессе подготовки 
написания изложений», Ю.О. Михайловой «Изучение биографии писателя в историко-литера
турном контексте» и других, стали предметом дискуссий на секции методики преподавания 
языка и литературы.

Проблемы и перспективы развития образования проанализированы участниками секции 
педагогики: Т.Л. Зарембо «Педагогика-дальтон: оптимальный баланс», А.А. Сидоренко «Моти
вация учения».

Основная проблематика выступлений участников секции русской литературы -  традиции и 
новаторство в русской прозе, поэзии и драматургии: «Рецепции творчества Ф. Достоевского в 
романе Ю. Мамлеева “Шатуны”» (Е.К. Сельченок), «Мотив разорванности бытия в творчестве 
М. Цветаевой» (А.Л. Метечко), «Чеховский мотив “сада” в современной русской драматургии» 
(Е.Г. Таразевич).

Предметом обсуждения на заседании секции белорусской литературы XX в. были идейно
художественные особенности произведений белорусских авторов. За их творческой эволюцией 
проследили: И.В. Макаревич («Філасафічнасць у рамане У. Караткевіча “Хрыстос прызямліўся 
ў Гародні”»), Е.С. Матиевская («Творчасць У. Жылкі ў кантэксце еўрапейскай літаратуры»).

Белорусская литература в историческом контексте обсуждалась участниками секций ста
робелорусской и новой белорусской литературы: Т.И. Жавнерик «Біблейскія цытаты ў прад- 
мове В. Цяпінскага да “Евангелля"», И.И. Михно «“Суплікацыя віленскага збору” як помнік сме- 
хавай культуры Беларусі эпохі Барока», С.М. Тычиной «Рэцэпцыя снабачання ў хрысціянскай 
традыцыі».

Наблюдения над творчеством славянских писателей обобщили участники секции славян
ской литературы: Ю.В. Маркевич «Беларуская рэцэпцыя камедыяграфіі Б. Нушыча», 
Л.С. Циманович «“Слово о полку Игореве” в творческой эволюции П.П. Негоша», О.С. Петров
ская «Топас “дом” у творчасці Адама Міцкевіча».

На заседании секции теории литературы и фольклора в центре внимания был литератур
ный процесс в его развитии и устное народное творчество:. «Канцэпт шляху ў паэзіі 
М. Багдановіча i А. Разанава» (Т.Л. Зарембо), «Хайну как маргинальный жанр современной 
русской поэзии» (М.А. Мартысевич), «Выслоўі i замовы: праблема паходжання» (Д.Д. Горба
чева).
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Анализ различных направлений и стилей в английской литературе проводился в докладах 
участников секций английской классической и современной литературы и английской литера
туры XX в.: Е.В. Повзун «Особенности композиции романа Э. Бронте "Грозовой перевал”», 
В.В. Симачковой «Деконструкция жанра притчи в романе Дж. Фаулза "Волхв”», Е.В. Римашев- 
ской «Романтическая интерпретация античного мифа в поэме Д. Китса "Эндимион”».

Анализ художественных образов в произведениях немецких, французских и итальянских 
авторов осуществлялся в выступлениях участников секции немецкой, французской и итальян
ской литературы: Е.В. Скорой «Особенности поэтического мира Нелли Загс», Т.А. Мозговой 
«Человек в мире супермаркетов (романы Мишеля Уэльбека “Элементарные частицы" и “Плат
форма”)».

Особенности творческого метода китайских писателей были в поле зрения участников сек
ции китайской литературы: А.В. Фурсовой «Психологическая проза Бинг Ксин», Ю.В. Мо
лотковой «Тема войны в поэзии Ду Фу».

На заседаниях секций было сделано много интересных наблюдений, сопоставлений. В вы
ступлениях участников конференции, отмеченных в данном материале, содержались новатор
ские идеи, их сообщения характеризовались разнообразием тематики и нетрадииионностью 
подходов. Лучшие доклады будут опубликованы в сборнике студенческих работ.

В.Л. Леонович ,
доцент кафедры русского языка, 
председатель Совета по научно

исследовательской работе студентов 
на филологическом факультете

IV МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ “ЛІТАРАТУРА -  MOBA -  КУЛЬТУРА”, 
ПРЫСВЕЧАНАЯ 80-ГОДДЗЮ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ НАРОДНАГА ПІСЬМЕННІКА БЕЛАРУСИ

ВАСІЛЯ БЫКАВА

18-19 чэрвеня 2004 г. на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
адбылася IV Міжнародная навуковая канферэнцыя “Літаратура -  Мова -  Культура”, прысвеча- 
ная 80-годцзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава.

Канферэнцыя распачалася ўрачыстым адкрыццём лекцыйнай аўдыторыі імя В. Быкава, у 
якой з нагоды канферэнцыі супрацоўнікі Фундаментальнай бібліятэкі БДУ I.С. Шкіронак i 
Л.I. Янковіч падрыхтавалі выставу кніг пісьменніка. У прывітальным слове рэктар БДУ 
В.І. Стражаў узгадаў галоўныя факты з біяграфіі Васіля Быкава. Прагучалі прывітальныя словы 
намесніка міністра культуры В.К. Гедройца, дэкана філалагічнага факультэта І.С. Роўды. Ha 
адкрыцці канферэнцыі выступілі госці з Расіі: Р.Ф. Казакова, старшыня прэзідыума 
Міжнароднага літаратурнага фонду, якая скончыла сваё выступление чытаннем верша ў гонар 
В. Быкава, Ю.Д. Чарнічэнка, старшыня Саюза пісьменнікаў Масквы, В.Д. Аскоцкі, сакратар 
Саюза пісьменнікаў Масквы, вядомы літаратуразнаўца, які шмат пісаў пра беларускую 
літаратуру, у прыватнасці пра творчасць А. Адамовіча і В. Быкава, а таксама В. Бондар, сгар- 
шыня Кіраваградскай абласной арганізацыі Нацыянальнага саюза пісьменнікаў Украіны -  прад- 
стаўнік той зямлі, дзе знаходзіцца брацкая магіла, на якой памылкова пазначана імя В. Быкава.

На пленарным пасяджэнні выступілі прафесар Д.Я. Бугаёў (“Чалавечнасць Васіля Быкава”), 
дацэнт Е.А. Лявонава (“Сусветны мастацкі вопыт у літаратурна-публіцыстычнай рэцэпцыі 
Васіля Быкава”), прафесар Л.Дз. Сінькова (“Паэтыка прозы Васіля Быкава”), дацэнт 
М.С. Якубоўская (“Васіль Быкаў і фарміраванне славянскага літаратурнага працэсу”), а таксама 
дацэнт А.Л. Верабей (“Уладзімір Караткевіч і Васіль Быкаў”).

У ходзе канферэнцыі працавалі пяць секцый, на якіх было засведчана, што ў беларускім 
літаратуразнаўстве сфарміраваўся падыход да твораў Быкава як да нацыянальнаў класікі.

У межах першай секцыі “Народны пісьменнік і яго эпоха” абмяркоўваліся выступленні 
Г.Л. Няфагінай (“Свабода і неабходнасць у творчасці В. Быкава), 1.1. Шпакоўскага («Жанравая 
своеасаблівасць “кнігі ўспамінаў” Б. Быкава “Доўгая дарога дадому»), Я.А. Гарадніцкага (“Мас- 
тацкая прастора твораў Васіля Быкава (ландшафт, дарога, лабірынт, пастка)”), Г.Я. Адамовіч 
(«Кніга Р. Барадуліна і В. Быкава “Калі рукаюцца душы...": мадыфікацыя інтэрдысцыплінарнага 
праекта»), Г.У. Тычкі («Васіль Быкаў “Ваўчыная яма": літаратура і рэчаіснасць»), 
М.В. Смяглікавай («Гуманістычны матыў асобы: да праблемы крыніц (развагі над 
публіцыстыкай Васіля Быкава “Званы Хатыні”)»). Пасля канферэнцыі старшыня секцыі 
Г.Л. Няфагіна адзначыла, што даклады мелі абагульняльны характар і раскрывалі сутнаснае ў 
творчасці В. Быкава, філасофія і светапогляд беларускага класіка разглядаліся ў выступлениях 
нават тады, калі ў дакладах закраналіся пытанні паэтыкі. Разам з літаратуразнаўцамі ў рабоце 
секцыі прымалі ўдзел і філосафы.

На другой секцыі “Васіль Быкаў і літаратура, культура свету” выступілі В.В. Кулеш (“Творы 
Васіля Быкава ў перакладзе на балгарскую мову”), І.М. Ключановіч («Драматызм сітуацыі і ма- 
ральны выбар героя (В. Быкаў “Сотнікаў" і Э. Ветэмаа “Рэквіем для губнога гармоніка”)»), 
Н.У. Ламека («Міфалагема адысеі ў Дж. Джойса (“Уліс”) і Васіля Быкава (“Аблава")»), Т.М. Ta- 
расава (“Васіль Быкаў і французскі экзістэнцыялізм"), Т.В. Бельская (“Васіль Быкаў і Прага”). 
Старшыня секцыі Т.В. Бельская адзначыла, што творчасць В. Быкава трывала ўпісана ў сус
ветны літаратурны кантэкст, але варта асабліва вылучыць яе сувязі з чэшскай літзргтурай.

У трэцяй секцыі пра творчасць Васіля Быкава і традыцыі нацыянальнай прозы разважал. 
Т.К. Грамадчанка (“Раманная форма ў творчасці Васіля Быкава”), Н.В. Нарынкевіч (“Праблема
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