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МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ  
«АНТЫЧНАЯ КУЛЬТУРА І СЛАВЯНСКІ СВЕТ»  

(VII СУПРУНОЎСКІЯ ЧЫТАННІ) 
22–23 кастрычніка 2010 г. на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Антычная культура і славянскі свет» 
(VII Супруноўскія чытанні), прысвечаная памяці першага загадчыка кафедры тэарэтычнага і 
славянскага мовазнаўства БДУ прафесара Адама Яўгенавіча Супруна. Канферэнцыя была 
арганізавана кафедрай тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства і кафедрай класічнай філалогіі 
пры падтрымцы пасольства Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь. 

У канферэнцыі прынялі ўдзел вядучыя навукоўцы з дзесяці краін свету (Беларусь, Аўстрыя, 
Германія, Італія, Літва, Польшча, Расія, Турцыя, Украіна, Чэхія). 

Права адкрыць канферэнцыю атрымаў дэкан філалагічнага факультэта БДУ, доктар філала-
гічных навук, прафесар І.С. Роўда. З вітальным словам выступілі таксама загадчык кафедры 
тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства БДУ дацэнт Л.А. Казлоўская і саветнік пасольства 
Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь Э. Шчапаньска-Дамброўска. 

На пленарным пасяджэнні (старшыня – Л.А. Казлоўская) з дакладам «Тэарэтычная лінгвістыка 
і практычная лексікаграфія» выступіў Ю.Д. Апрэсян (Масква). У сваім дакладзе ён акрэсліў 
асноўныя агульнатэарэтычныя прынцыпы (устаноўка на рэканструкцыю моўнай карціны свету, 
інтэгральнасць, сістэмнасць, актыўнасць), на якіх павінна быць заснавана ўся сучасная 
лексікаграфія. 

Работа канферэнцыі была працягнута на двух секцыйных пасяджэннях: «Рэцэпцыя антычнай 
культуры ў славянскім арэале» і «Класіка, славістыка, традыцыя». Апошнюю з названых секцый 
з-за вялікай колькасці ўдзельнікаў вырашана было падзяліць на дзве падсекцыі. 

У межах секцыі «Рэцэпцыя антычнай культуры ў славянскім арэале» з дакладам аб 
асаблівасцях развіцця класічнай філалогіі ў Беларусі выступіла Г.І. Шаўчэнка (Мінск); агуль-
намовазнаўчыя пытанні ў гісторыі румынскага і ўкраінскага мовазнаўства канца ХVIII–XIX стст. 
акрэсліў С.М. Лучканін (Кіеў); дзеяслоўна-іменныя апісальныя выразы ў рускім і беларускім 
тэкстах Евангелля ад Іаана аналізаваліся ў выступленні А.У. Кірычэнка (Мінск); праблеме 
ксенафобіі ў рамане Г.Л. Олдзі «Гарпія» прысвечаны даклад Ю.А. Сядзінінай-Баркоўскай (Мінск); 
рэцэпцыю антычнай міфалогіі ў п’есе А. Эрнева «Тэзей» прасачыла Т.В. Федасеева (Мінск); 
зборнік лістоў Саламона Рысінскага «Epistolarum libri duo» (Альтдорф, 1587) як помнік тагачаснай 
эпісталярнай гуманістычнай культуры прадставіў Я.У. Прыстаўка (Мінск); В.Г. Пракапчук (Мінск) 
свой даклад прысвяціла разгляду семантычных мадэлей іроніі ў антычнай рыторыцы і сучаснай 
лінгвастылістыцы; некаторыя заўвагі адносна дактылічнага гекзаметра асветлены ў даследаванні 
Р.А. Сухарскага (Варшава); антычнай паэзіі прысвечаны даклады А.З. Цісыка (Мінск) і 
Л.М. Мушчынінай (Санкт-Пецярбург); на матэрыяле старажытнагрэчаскай і рускай моў 
разглядалася сітуацыйная варыятыўнасць мовы ў дакладзе М.М. Славяцінскай (Масква). 

У рамках секцыі «Класіка, славістыка, традыцыя» былі прадстаўлены даклады, 
прысвечаныя аналізу асобных канцэптаў (А.Х. Мерзлякова (Іжэўск), А.М. Рудэнка (Мінск)); 
пэўным пытанням складання слоўнікаў: этымалагічнага слоўніка беларускай мовы 
(М.П. Антропаў (Мінск)) і дыялектнага слоўніка Браслаўшчыны (А.А. Казанцава (Мінск)); 
праблеме выкарыстання тэкставых рэмінісцэнцый (Л.А. Казлоўская (Мінск), В.В. Патапава 
(Мінск), Н.М. Жураўлёва (Мінск)); асаблівасцям акання, екання, ікання ў змешаным беларуска-
рускім маўленні (Г. Хэншэль, Я.П. Цэлер (г. Ольдэнбург, Германія)); даследаванню экзагенных 
этнонімаў у славянскіх мовах (У.І. Коваль (Гомель)); вызначэнню існавання лацінскай традыцыі 
ва ўсходніх славян (В. Тамяльеры (г. Мачарата, Італія)); уяўленням аб паходжанні славян 
(Г. Крэчмер (Вена)); семантыцы склону і маўленчым маскам (Л.І. Собалева (Мінск)); сінтаксічным 
лацінізмам у стараславянскіх тэкстах (С. Дэль Гаўдзіа (Кіеў)); рэцэпцыі антычнага граматычнага 
канона ў раннеславянскай філалагічнай традыцыі (А.С. Суркова (Мінск)). Акрамя таго, пытанням 
агульнага і адрознага ў фарміраванні і функцыянаванні навуковай школы ў Беларусі і Германіі 
прысвечана выступленне А.В. Зінкевіча (г. Ольдэнбург, Германія); асаблівасцям перакладу 
лексемы ‘труд’ у Псалтыры – даклад А.А. Кожынавай (Мінск); узаемадзеянню метафары і 
метаніміі ў гісторыі слова – даследаванне Н.В. Івашынай (Мінск); камунікатыўным аспектам 
асобных тыпаў пытальных выказванняў у сучаснай балгарскай мове – даклад К.І. Іванова (Мінск). 
У сумеснай працы А. Бранднэра і С. Жажы (г. Брно, Чэхія) разглядаюцца старажытнарускія 
канструкцыі з давальным склонам на фоне антычных моў; А.І. Яновіч (Мінск) даследуе 
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старажытнарускі летапісны тэкст і семантыка-стылістычную катэгорыю акцэнтнасці; С. Цемчынас
(Вільнюс) аргументуе блізкаўсходняе  паходжанне міфа пра Совія па Хранографе 1262 г. 

На заключным пленарным пасяджэнні (старшыня – М.П. Антропаў) выступілі А.Л. Беразовіч
(Екацярынбург) з дакладам аб асаблівасцях успрыняцця Сібіры «звонку» і «знутры» (матэрыялам
паслужылі руская і іншаславянская лінгвакультурныя традыцыі) і Н.Б. Мячкоўская (Мінск), даклад
якой быў прысвечаны аналізу будучыні мовы, выяўленай у паэзіі Веліміра Хлебнікава. 

У якасці стэндавых на канферэнцыі былі прадстаўлены даклады А.М. Калюты (г. Кайсеры, 
Турцыя) «Узаемная экзатызацыя моў як частка культурнай экспансіі (на прыкладзе рускай і
турэцкай)»; Л. Янаўца (Прага) «Інтэрнэт-камунікацыя: традыцыйнае і новае»; М. Шмяйкалавай
(Прага) «Славянскія мовы і іх вывучэнне ў Чэхаславакіі». 

Падчас канферэнцыі часта ўзнікалі бурныя дыскусіі па асобных пытаннях, закранутых у
дакладах вучоных. Асабліва шмат пытанняў (якія, дарэчы, зыходзілі як ад сталых навукоўцаў, так
і ад зацікаўленых студэнтаў малодшых курсаў) выклікаў даклад Ю.Д. Апрэсяна «Тэарэтычная
лінгвістыка і практычная лексікаграфія». Шмат пытанняў выклікалі абодва даклады заключнага
пленарнага пасяджэння: А.Л. Беразовіч «СІБІР “знутры” і “звонку” (на матэрыяле рускай і
іншаславянскіх лінгвакультурных традыцый)» і Н.Б. Мячкоўскай «Будучае мовы, выяўленае ў
паэзіі Веліміра Хлебнікава». Грунтоўна абмяркоўваліся таксама даклады М.П. Антропава
«Дыялектнасць праславянскай у беларускім этымалагічным слоўніку» і А.А. Казанцавай «З
вопыту складання дыялекталагічнага слоўніка Браслаўшчыны». М.П. Антропаў і А.А. Казанцава ў
сваіх дакладах асвятлілі пэўныя цяжкасці і праблемы, якія ўзнікалі ў працэсе складання
слоўнікаў, што і выклікала шэраг пытанняў прысутных. 

Як і папярэднія шэсць Супруноўскіх чытанняў, дадзеная канферэнцыя прайшла на высокім
навуковым узроўні, даклады актыўна дыскутаваліся, што сведчыць пра актуальнасць і цікавасць
выбраных тэм. 

Па выніках Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Антычная культура і славянскі свет» 
(VII Супруноўскія чытанні) будзе апублікаваны зборнік навуковых артыкулаў. 

Н.А. Валатоўская, 
кафедра тэарэтычнага  

і славянскага мовазнаўства  


