
Нашы юбіляры

АДАМ ЯЎГЕНАВІЧ СУПРУН
24 кастрычніка спаўняецца 70 год э дня нараджэння Адама 

Яўгенавіча Супруна, доктара філалагічных і педагагічных навук, 
прафесара, эагадчыка кафедры тэарэтычнага і славянскага 
мовазнаўства БДУ, заслужанага дзеяча навукі БССР. А.Я.Супрун 
з'яўляецца ўраджэнцам Украіны (г.Палтава), выпускніком Кіргізскага 
універсітэта (г.Фрунзе, 1952 г.), але творчы лёс яго пераважна 
знітаваны з Беларуссю.

Своеасаблівай візіткай юбіляра могуць служыць некаторыя 
лічбы, .што характарызуюць яго як вучонага і педагога. Ён 
апублікаваў звыш 580 прац, з якіх 60 кніг і асобных выданняў, 
падрыхтаваў 60 кандыдатаў навук, у тым ліку і грамадзян замежных 
краін, кансультаваў 7 дактароў навук. За гэтымі лічбамі стаіць 
надэвычай пленная і шматгранная праца гэтага, бадай, самага 
буйнога сучаснага беларускага моваведа, аднаго з найбольш 
вядомых славістаў нашага часу.

Найперш у ім уражваюць шматлікія і рознанакіраваныя вектары навуковых, вучэбных, педа- 
гагічных інтарэсаў і вынікі іх рэалізацыі. А.Я.Супрун належыць да ліку нямногіх лінгвістаў- 
класікаў, які ў сваёй творчасці ўдала і арганічна спалучыў здабыткі гістарычнага і традыцый- 
нага мовазнаўства з самымі сучаснымі і дасціпнымі распрацоўкамі праблем вывучэння мовы. 
У галіне дыяхранічнай і апісальнай лінгвістыкі ён вядомы як найбольш дасведчаны спецыяпіст па 
пытанні станаўлення і функцыянавання лічэбніка ў якасці самастойнай часціны мовы на матэ- 
рыяле ўсіх славянскіх моў, як аўтар арыгінальнай канцэпцыі, звяэанай з класіфікацыяй рускіх 
слоў па часцінах мовы, як распрацоўшчык многіх славянскіх этымалогій, як кампетэнтны дас- 
ледчык лексікі і старажытных помнікаў і тэкстаў, напісаных сучаснымі аўтарамі.

У рэчышчы сучаснай лінгвістыкі А.Я.Супрун з'яўляецца аўтарам нетрывіяльнай методыкі 
дыстрыбутыўна-статыстычнага аналізу лексічнай семантыкі (па дадзенай тэматыцы ім напісаны 
шэраг навуковых артыкулаў, пад яго кіраўніцтвам абаронена некалькі кандыдацкіх дысертацый, 
адна з якіх пакладзена ў падмурак доктарскай). Такому перспектыўнаму кірунку развіцця 
сённяшнега мовазнаўства, як псіхалінгвістыка, вучоным прысвечана шмат артыкулаў і раздзелы 
ў аўтарытэтных калектыўных манаграфіях, а таксама яго навейшая кніга "Лекцыі па тэорыі 
маўленчай дзейнасці" і інш.

Славістычныя штудыі А.Я.Супруна ахінаюць і шматлікія працы па агульных пытаннях, 
якія падсумаваны і ўвасоблены ў вучэбным дапаможніку "Уводзіны ў славянскую філалогію" 
(выйшла два выданні), -  настольнай кнігі для студэнтаў-філолагаў, і прыярытэтныя ў былым 
СССР даследаванні па палабскай мове, і тыпалогію славянскіх моў, распрацаваную не на 
звычайных фанетычных, ці марфалагічных, ці сінтаксічных дадзеных, а на падставе лексіка- 
графічных крыніц, што сталася прынцыпова новым напрамкам у развіцці лінгвістычнай 
тыпалогіі. Упершыню ў гісторыі філалагічнай навукі на Беларусі А.Я.Супрун арганізаваў выпуск 
серыі кніг, прысвечаных апісанню ўсіх заходнеславянскіх і паўднёваславянскіх моў. Ён жа быў 
і рэдактарам гэтых кніг і аўтарам прац па палабскай, праславянскай і стараславянскай мовах.

Створаная ў 1966 г. у БДУ кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства, узначаленая 
А.Я.Супруном, у хуткім часе зрабілася буйнейшым у колішнім СССР цэнтрам па выпуску 
вучэбнай літаратуры, акая асвятляла праблемы і тэмы агульнага мовазнаўства. Менавіта на гэтай 
кафедры былі надрукаваны першыя вучэбныя дапаможнікі па згаданай вучэбнай дысцыпліне, 
потым пачаліся выпускацца кнігі і ў іншых гарадах, у прыватнасці ў Маскве і Ленінградзе.
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Да кніг памянёнай тэматыкі належаць і тры выпускі лекцый па пытаннях агульнага мова- 
знаўства А.Я.Супруна, і калектыўны вучэбны дапаможнік "Агульнае мовазнаўства", рздактарам 
і сааўтарам якога быў А.Я.Супрун. Дадзеная кніга стала адной з лепшых у былой вялікай 
краіне, а пасля таго, як вучэбны дапаможнік выйшаў другім выданнем, значна пашыраным 
(у дзвюх частках), у перапрацаваным і ва ўдасканаленым выглядзе, ён стаў проста лепшым 
на тэрыторыі краін СНД.

Значны ўклад зроблены А.Я.Супруном у беларусістыку. Ён з'яўляецца сааўтарам шматтомнага 
этымалагічнага слоўніка беларускай мовы, уніклівым даследчыкам твораў Ф.Скарыны, Я.Купалы 
і іншых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Многа ўвагі ў сваіх працах ён надае вывучэнню 
моўных кантактаў, у прыватнасці, ўзаемадзеянню беларускай мовы з іншымі як славянскімі, 
так і неславянскімі мовамі, пытанням білінгвізму, асабліва беларуска-рускаму.

Самымі універсальнымі сродкамі чалавечага пазнання служаць словы і лічбы, пераважнае 
выкарыстанне якіх у тых альбо іншых даследаваннях прывяло да падзелу навук на гумані- 
тарныя і негуманітарныя. У працах А.Я.Супруна гэтыя два сродкі гарманічна супрэжаны 
паміж сабой для пазнання і выкрыцця сутнасці самага складанага чалавечага феномена -  
мовы. Квантытатыўнае апісанне беларускай мовы зроблена дацэнтам кафедры Н.С.Мажэйка 
ў сааўтарстве з А.Я.Супруном у выглядзе пяцітомнага частотнага слоўніка.

Кожны навуковец цапкам можа быць задаволены высілкамі сваей працы толькі тады, калі 
яна знаходзіць масавае ўкараненне ў паўсядзённую практыку многіх людзей. Па шматтыражных 
і мнагакратна перавыдадзеных падручніках рускай мовы А.Я.Супруна вучацца мільёны 
школьнікаў Беларусі і Кіргізіі; дэесяткі тысяч студэнтаў-філолагаў выкарыстоўваюць яго вучэбныя 
дапаможнікі па розных мовазнаўчых дысцыплінах. Для ўмелага і правільнага выкарыстання 
вучэбнай літаратуры ён напісаў шэраг прац, у тым ліку манаграфічных, па лінгвадыдактыцы. 
Без адрыву ад сваёй асноўнай работы ў БДУ А.Я.Супрун шмат гадоў працаваў у рэспуб- 
ліканскім НДІ педагогікі, чытаў лекцыі для настаўнікаў нашай рэспублікі. За час працы ў БДУ 
ім падрыхтаваны сотні дыпломнікаў, якія працуюць зараз на ўсім абшары былога СССР.

Шматпрофільнай з'яўляецца рэдакцыйная дзейнасць А.Я.Супруна, які рэдагаваў вучэбную 
і навуковую літаратуру, зборнікі артыкулаў і манаграфіі, слоўнікі і часопісы, энцыклапедычныя 
і іншыя выданні. Лінгвістычная скарбонка А.Я.Супруна стала сапраўды невычэрпнай крыніцай 
ведаў, попыт на якія захаваецца для цэлых пакаленняў навучэнцаў і навукоўцаў. Як выдатны 
лектар і прамоўца А.Я.Супрун вядомы не толькі студэнтам ВНУ, настаўнікам, вучоным, 
іншым слухачам нашай краіны і краін СНД, але і ў Аўстрыі, Балгарыі, Германіі, Даніі, ЗША, 
Іспаніі, Польшчы, Чэхіі, Югаславіі, дзе ён выступаў з навуковымі дакладамі і лекцыямі.

Ha грунце сваіх энцыклапедычных ведаў вучоны сам стаў магутным генератарам навуковых 
ідэй, высоканапружанае поле якога ўцягвае ў сябе ўсіх, хто ведае А.Я.Супруна, і служыць для 
іх моцным стымулам для творчай дзейнасці. Невыпадкова ўсе члены яго сям'і з'яўляюцца 
дактарамі або кандыдатамі навук, пераважная большасць членаў кафедры, якую ён узначальвае, 
маюць вучоныя ступені і званні.

Пажадаем жа нашему слыннаму вучонаму, педагогу, настаўніку добрага здароўя, доўгага 
жыцця, далейшай плённай творчасці на нарысць Бацькаўшчыны.

• Б.А.Плотнікаў.


