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V МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ПАЛАНІСТЫКІ» 

5 чэрвеня 2009 г. на філалагічным факультэце Бела-
рускага дзяржаўнага універсітэта прайшла V Міжнарод-
ная навуковая канферэнцыя «Актуальныя праблемы
паланістыкі». Яна адбываецца штогод і мае на мэце
інтэграцыю паланістаў Беларусі з розных навуковых
асяроддзяў, а таксама гісторыкаў, якія займаюцца гісто-
рыяй Польшчы і польска-беларускімі ўзаемаадносінамі.  

Падчас канферэнцыі ішла праца ў 4 секцыях: лінг-
вістычнай, літаратуразнаўчай, гістарычнай і інтэрдыс-
цыплінарнай. Былі прадстаўлены даклады, прысвеча-
ныя разнастайным праблемам: польскім перакладам
Бібліі («Нейтралізацыя інакультурнага зместу пры 

перадачы рэалій у перакладах Яна Леапаліты і Якубы
Вуйека (на прыкладзе “Кнігі Быцця”)» А.В. Барысевіч, 
«Пра назвы некаторых артэфактаў у польскім тэксце
Бібліі» А.А. Кожынавай); моўнай карціне свету («Robak 
(чарвяк) у моўнай карціне палякаў» Н. Наважылавай); 
адметнасці твораў Г. Сянкевіча («Да праблемы мас-
тацкай адметнасці рамана Г. Сянкевіча “Quo vadis”» 
А.І. Білютэнка), В. Гамбровіча («Канцэпцыя героя ў
драме Вітальда Гамбровіча “Івона, бургундская прын-
цэса”» А.А. Крофты); грамадскай палеміцы вакол паэ-
мы А. Важыка, архітэктуры Гродна ў творчасці З. Нал-
коўскай.  
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Некалькі ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся да 
такіх літаратуразнаўчых праблем, як падтэкст і інтэр-
тэкст («Роля падтэксту ў драме Тадэвуша Міцыньскага 
“Князь Пацëмкін”» А.П. Нялепкі, «“Евангелле паводле 
нягодніка”: інтэртэкст у рамане Адама Вішнеўскага» 
Ю.М. Гойкі), вандроўныя сюжэты («Вандроўны сюжэт-
ны топас “траянскага каня” ў “Хроніцы Быхаўца” і 
“Kronicе polskiej, litewskiej, żmódzkiej i wszystkiej Rusi” 
Мацея Стрыйкоўскага» Г. Міхальчук), жанр раўдаў; бы-
лі закрануты праблемы перакладу («Моўныя маркеры 
стылю і іх перадача пры перакладзе (на прыкладзе 
балгарскіх перакладаў Славаміра Мрожака)» К. Івано-
ва), польскай гістарыяграфіі («Гістарыяграфія 
польскай постмадэрнісцкай антрапалогіі» С.А. Захар-
кевіча), турыстыкі, фальклору («Вобраз жабрака ў 
польскім фальклоры» Б. Дэйнекі), методыкі выкладан-
ня польскай літаратуры («Навукова-даследчая работа 
студэнтаў на занятках польскай літаратуры» 
М.М. Хмяльніцкага). 

Значная частка дакладаў была прысвечана 
польска-беларускім моўным, культурным і гістарычным 
узаемаадносінам: адаптацыі польскіх зычных у пала-
нізмах старабеларускіх помнікаў, лацінскім запазычан-
ням у польскамоўных тэстаментах на Беларусі, 
польскай анамастыцы ў беларускіх перакладах, пер-
цэпцыі твораў беларускай літаратуры ў Польшчы 
(«Асаблівасці перцэпцыі “Тутэйшых” Янкі Купалы ў 
польскім культурным кантэксце» Д.Ф. Клябанава), 
польскім даследчыкам гісторыі і культуры Беларусі 
(«Унёсак польскіх даследчыкаў у вывучэнне дзейнасці 
Магілёўскай і Мінскай рымска-каталіцкіх кансісторый» 
З.В. Антановіч, «Вывучэнне сацыяльнай культуры 
беларускага Палесся польскімі этнолагамі ў 1920-я га-
ды» І.У. Алюнінай). 

В.І. Гушчава, 
кандыдат філалагічных навук, старшы выкладчык  

кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства 

 


