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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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нацыянальнага адраджэння Беларусі ў публіцыстыцы Васіля Быкава і Уладзіміра Караткевіча"), 
Т.Р. Багарадава («“Маленькі чалавек”: традыцыі, наватарства і экзістэнцыяльнасць паказу (на 
прыкладзе твораў Васіля Быкава ''Балота" і "Бедныя людзі”)»), Л.У. Карпава (“Ваенная проза 
Кузьмы Чорнага і Васіля Быкава: адчуванне часу"), А.А. Беразоўская ("Прыпавесці Васіля 
Быкава як прыклад сацыяльнай аналітыкГ’), Р.Ю. Дубашынскі (“Прыпавесць у творчасці Васіля 
Быкава: генезіс, спецыфіка жанру"), Л.В. Алейнік («Вобраз -  характар -  тып: апавяданне Васіля 
Быкава “Жоўты пясочак”»), В.Ю. Бароўка (“Этнаграфічна-бытавы кантэкст у прозе Васіля 
Быкава"), Г.Я. Гаранін (“Тема войны в творчестве В. Быкова и национальные традиции 
белорусской литературы”). Старшыня секцыі Т.К. Грамадчанка асабліва адзначыла высокі 
ўзровень падрыхтаванасці маладых вучоных.

У чацвёртай, мовазнаўчай, секцыі, дзе абмяркоўваліся пытанні індывідуальна-аўтарскага 
стылю Васіля Быкава і развіцця беларускай літаратурнай мовы, выступілі Г.І. Кулеш (“Мова 
твораў Васіля Быкава ў лінгвістычных даследаваннях”), М.Р. Прыгодзіч (“Складаныя словы ў 
публіцыстыцы Васіля Быкава"), А.В. Доўгаль («Аўтарскія сродкі эмацыянальнасці ў трыпціху 
Васіля Быкава “Байкі жыцця’’»), Ж.Я. Белакурская («Інтэграцыя як прыём арганізацыі 
мастацкага тэксту (на матэрыяле апавядання Васіля Быкава “Круты бераг ракі")»), 
Ю.М. Аляхновіч («Фразеалагічныя адзінкі як сродак стварэння часавай прасторы ў аповесці 
Васіля Быкава “Знак бяды"»), H P. Каўпак (“Ужыванне дзеепрыслоўяў у аповесцях Васіля 
Быкава і сродкі іх перакладу на рускую мову”), Т.М. Смольская (“Моўны вобраз аўтара- 
апавядальніка ў творах Васіля Быкава”), Т.І. Купрэева (“Асаблівасці ўжывання прыназоўнікаў у 
мастацкім стылі (на матэрыяле прозы Васіля Быкава)"), В.С. Кухарава ("Словы-кампазіты ў 
творах Васіля Быкава”), Т.П. Кугейка («Эмацыянальна-ацэначныя суфіксальныя назоўнікі ў 
аповесці Васіля Быкава “Альпійская балада”»), Т.І. Тарасенка (“Функцыі-рэпрэзентанты 
няўласна-простай мовы ў творах Васіля Быкава"). Старшыня секцыі М.Р. Прыгодзіч адзначыў, 
што даследаванне мовы твораў В. Быкава вельмі перспектыўны накірунак. Цікава, што працай 
секцыі быў абвергнуты стэрэатып пра тое, што мова твораў Васіля Быкава саступала па сваіх 
якасцях мастацкаму маўленню іншых беларускіх класікаў.

Прэзідыум IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Літаратура -  Мова -  Культура” (злева 
направа: І.С. Роўда, В.Д. Аскоцкі, В.І. Стражаў, Л.Дз. Сінькова, Р.Ф. Казакова, Ю.Д. Чарнічэнка)

Пятая секцыя “У вянок Васілю Быкаву (успаміны, эсэ, асэнсаванне спадчыны)", зыходзячы 
з тэматыкі, меркавалася быць больш мастацкай, чым навуковай, уласна літаратурнай, але і тут 
дакладчыкі праявілі высокі навуковы ўзровень. У гэтай секцыі выступілі В.В. Казлова (“Дыялог 
Васіля Быкава з філфакаўцамі 80-х гадоў БДУ"), Н.В. Кузьміч («Жанр “слова” ў публіцыстычнай 
спадчыне Васіля Быкава»), Н.Б Рашэтнікава (“Вывучэнне творчасці Васіля Быкава ў школе”), 
У.М. Сіўчыкаў (“3 вопыту выдання спадчыны Васіля Быкава” (эсэ), Н.С. Клішэвіч (“Чалавек і яго 
выбар: эвалюцыя тэмы ў творчасці Васіля Быкава"), Н.Л. Сакава (“Прырода ў ваенных творах 
Аляксея Пысіна і Васіля Быкава"), I. Воюш (“Жанчыны-ахвяры ў ваеннай прозе Васіля Быкава"), 
А.У. Дуброўскі («Семантыка метра ў мікракантэксце паэтычнага зборніка: пяцістопны харэй у 
кнізе Р. Барадуліна “Лісты ў Хельсінкі”»). Старшыня секцыі Н.Б. Рашэтнікава асабліва вылу- 
чыла выступление В.В. Казловай, падчас якога прагучаў аўдыёзапіс гутаркі Васіля Быкава з 
філфакаўцамі 80-х гадоў. Стварылася ілюзія нябачнай прысутнасці пісьменніка, таму гэтае вы
ступление выклікала асаблівую эмацыянальную атмасферу: сваімі ўспамінамі спантанна па- 
дзяліліся тыя ўдзельнікі секцыі, якія асабіста ведалі В. Быкава.

Канферэнцыя ахапіла шырокія колы даследчыкаў: беларускіх і замежных навукоўцаў, на 
секцыйных выступлениях былі рэпрэзентаваны ўсе пакаленні навукоўцаў: прафесары, 
аспіранты, выпускнікі філалагічнага факультэта, настаўнікі. Канферэнцыя скончылася ўск- 
ладаннем кветак на магілу Васіля Быкава ў дзень 80-годдзя народнага пісьменніка.

А.П. Бязлепкіна. 
аспірантка філалагічнага факультэта


