
Хроніка, 
інфармацыя 

Xlll МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ "ДАРОГА ДА ЎЗАЕМНАСЦІ. 
ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКІЯ КУЛЬТУРНЫЯ, ПІТАРАТУРНЫЯ I МОЎНЫЯ СУВЯЗІ" 

Xlll Міжнародная навуковая канферэнцыя "Дарога да ўзаемнасці. Польска-беларускія 
культурныя, літаратурныя і моўныя сувязі" адбылася ў старажытным Кракаве 1 - 2 ліпеня 2004 г. 
Гэта была першая канферэнцыя, арганізаваная польскімі беларусістамі пасля змены кіраў-
ніцтва польскай нацыянальнай асацыяцыі Грамадскага аб'яднання "Міжнародная асацыяцыя 
беларусістаў". 

На пленарным пасяджэнні былі прачытаны дакпады «Суадносіны "Беларусь - Вялікае 
Княства Літоўскае" ў польскай гістарыяграфіі» А. Краўцэвіча (Гродна), "Беларусь у Еўропе" 
С. Яновіча (Крынкі), "Уласныя імёны - прадстаўнікі сацыяльных міфаў у беларускім друку" I. Рат-
нікавай (Мінск), "Гендэрны аспект у гісторыі Першага Беларускага адраджэння (1906-1928): 
жаночыя лёсы і ўплывы" Н. Мячкоўскай (Мінск), "Стаўленне польскіх няўрадавых арганізацый 
да сітуацыі ў Беларусі" П. Казанэцкага (Варшава), "Эвалюцыя зместу паняцця народа ў 
Цэнтральна-Усходняй Еўропе перыяду трансфармацыі (з асаблівым улікам Беларусі і Украіны)" 
Г. Бабіньскага (Кракаў), "Асаблівая роля мястэчак Вялікага Княства Літоўскага XVI-XVII ст. у 
фарміраванні рассялення яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі Літвы і Беларусі" С. Апек-
сандровіча (Торунь). Пленарныя выступленні, насычаныя багатым зместам і новымі ідэямі, 
вагаючыся ад жанру пісьменніцкай эсэістыкі (С. Яновіч) да традыцыйнага акадэмічнага вы-
кпаду (дакпады А. Краўцэвіча, Г. Бабіньскага. Н. Мячкоўскай і інш.), з вялікай цікавасцю ўспры-
нялі ўдзельнікі канферэнцыі. 

Працавалі тры секцыі: гістарычна-сацыялагічная, літаратуразнаўчая і лінгвістычная. Ha 
пасяджэнні гістарычна-сацыялагічнай секцыі абмяркоўваліся тэмы, прысвечаныя польска-
беларускім сувязям і кантактам у сферы культуры і адукацыі (даклады С. Токця з Гродна 
"Польскія культурныя ўплывы ў беларускай вёсцы ў XIX - пачатку XX ст." і М. Кажэнёўскага з 
Любліна "Асветніцкая дзейнасць у Беларусі польскіх выратавальных арганізацый у гады 
Першай сусветнай вайны"), успрыманню адных нацыянальных супольнасцей іншымі (даклады 
"Беларусь! Наваградчыны вачыма польскіх суседзяў (1918-1939)" Я. Ягуся і «Нацыянальная 
праблематыка на старонках тыднёвіка "Bietarus"» Д. Тарасюка з Любліна, а таксама "Стэрэатып 
паляка і яго профіль у беларускім моўна-культурным коле" I. Лапо з Любліна-Магілёва). 
Асвятляўся ўклад канкрэтных асоб у польска-беларускія кантакты (даклады Я. Мірановіча з 
Беластока "Два рапарты адносна беларускага пытання Міраслава Арцішэўскага" і Ю. Зямчонка 
з Варшавы "Дзейнасць Жана Эмануэля Жыльбера ў Вялікім Княстве Літоўскім у 1775-1783 гг."), 
асэнсоўваліся сучасныя праблемы Беларусі і Польшчы ("Беларусь - перспектывы пасля 
змарнаванага дзесяцігоддзя" Ю. Вашкевіча і "Стаўленне беларусаў да ўступлення Польшчы ў 
Еўразвяз" Г. Жарко з Мінска). Даклад аб бачанні Якубам Коласам беларускага грамадства 
(паводле "Новай зямлі") быў прачытаны Р. Радзікам з Любліна. 

На літаратурнай секцыі прагучалі даклады А. Баршчэўскага з Варшавы аб меркаваннях 
А. Адамовіча адносна перспектыў заняпаду Савецкага Саюза, А. Макарэвіча з Магілёва аб жан-
равых асаблівасцях апавядальных гісторый у прозе пісьменнікаў "Белавежы", Г. Кісліцынай з 
Мінска аб змене культурней парадыгмы ў сучаснай літаратурнай сітуацыі ў Беларусі, 
С. Кавалёва з Мінска аб мемуарнай літаратуры Беларусі канца XVI ст., Н. Русецкай (Люблін-
Мінск) пра любоўную лірыку Ф.У. Радзівіл. 

Ha мовазнаўчай секцыі выразна вылучаліся анамастычныя і дыялекталагічныя даклады, 
прачытаныя па напрамках, вельмі добра развітых у польскай лінгвістыцы. Л. Дацэвіч з Бела-
стока прачытала дакпад аб дыялектных мікратапонімах на тапаграфічна-турыстычных картах 
Беласточчыны. Старшыня Польскага таварыства беларусістаў і галоўны арганізатар канфе-
рэнцыі М. Саевіч з Любліна падрабязна разгледзеў змены ў жаночых асабовых імёнах жыхароў 
Гайнаўшчыны. Л. Беднарчук з Кракава прадставіў даклад аб зменах беларускіх тапонімаў у 
савецкія часы. Усходнеславянскія элементы ў антрапаніміі шляхты Бельскай зямлі ў XVI-XVII ст. 
сталі аб'ектам увагі П. Златкоўскага з Любліна. Аўтар нядаўна выдадзенай у Варшаве мана-
графіі "Беларуская эміграцыя - абаронца роднае мовы" Н. Баршчэўская разважала пра 
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асвятленне моўнай праблематыкі на старонках выдаванага ў Чыкага часопіса "Літва". I. Клімаў 
з Мінска прысвяціў сваё выступление моўнай характарыстыцы пратэстанцкіх супольнасцей 
Беларусі другой паловы XVI ст. Л. Цітко з Беластока прааналізавала фанетыч<ныя рэгіяналізмы 
ў "Хроніцы Быхаўца", аўтар гэтых нататак - уклад Самуэля эагуміла Ліндэ ў вывучэнне 
беларускай мовы, Д.К. Рэмбішэўска з Варшавы - усходнеславянскія ўплывы ў рукапісным 
слоўніку кнышыньскага дыялекту. Пра магію лічбаў у "Статуце Вялікага Княства Літоўскага" 
разважаў У. Мякішаў з Кракава. Сваімі назіраннямі пра дыфтонгі / флексійнай сістэме гаворак 
паўночнай Гайнаўшчыны і пра беларускія элементы ў канчатках гутарковай польскай мовы, 
што ўжываюцца ў Воранаўскім раёне Беларусі, падзяліліся з прысутнымі Б. Сегень з Беластока 
і Я. Казлоўская-Дода з Любліна. У рамках выключна рэдкай для гэтай канферэнцыі 
праблематыкі сучасных літаратурных моў прагучаў даклад А. Барэвец з Любліна аб складаных 
дэрыватах з так званым рэдукцыйным фармантам у польскай і беларускай мовах. Развіццю 
працэсу русіфікацыі мазырскіх гаворак прысвяціў свой даклад М. Гаўрылюк з Варшавы. 

Канферэнцыя прайшла на базе Вышэйшай школы імя Багдана Яньскага і засведчыла, з 
аднаго боку, плённасць польска-беларускіх навуковых кантактаў, якія з'яўляюцца шляхам да 
ўзаемнасці, і, з другога - высокі арганізацыйны патэнцыял польскіх беларусістаў. 

CM. Запрудскі, 
кандыдат філалагічных навук, 

дактарант кафедры гісторыі беларускай мовы 

Vl МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕ РЕНЦИЯ 
«ЯЗЫК И СОЦИУМ» 

Важным этапом в развитии гуманитарной науки стала Vl Международная научная конфе-
ренция «Язык и социум», которая прошла 3 - 4 декабря 2004 г. на филологическом факультете 
Белорусского государственного университета (г. Минск). В программу было включено 262 док-
лада ученых из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Швеции, Китая, 
Турции, Германии. Впервые этот научный форум прошел под эгидой МАПРЯЛ и БООПРЯИ 
(Белорусского общественного объединения преподавателей русского языка как иностранного). 
Впервые программа конференции была размещена на сайтах МАПРЯЛ и БГУ, а также в ин-
формационно-образовательном портале сети Интернет Auditorium. 

На двух пленарных заседаниях и во время работы 12 секций был рассмотрен широкий круг 
вопросов взаимосвязи языка и социума в начале XXI в. в различных регионах мира. 

Пленарные доклады, с которыми выступили известные ученые-лингвисты, отражали об-
щую проблематику основных направлений исследований в области русистики и белорусистики, 
социолингвистики, прагмалингвистики, теории коммуникации, лингвокультурологии, методики 
обучения иностранным языкам и др. 

Концептуальный анализ современного политического дискурса как объекта политической 
лингвистики и языка средств массовой информации был представлен в докладах Э.Р. Лас-
сан (Литва) «Об установке целей и задач в политическом цискурсе», И.Ф. Ухвановой-
Шмыговой (Беларусь) «Дискурс-анализ: этапы и модели исследования», И. Коженевской-
Берчинской (Польша) «К вопросу о современном мифотворчестве в русском и польском дис-
курсах публичной коммуникации», В.М. Березина (Россия) «Языковые тропы медиавоздей-
ствия». 

Социолингвистические проблемы языковой ситуации, языковой политики нашли отраже-
ние в докладе профессора из Литвы Л.М. Бурениной «К вопросу о положении национальных 
меньшинств в Литве (на примере русского и польского)»; ключевым вопросам характеристики 
языковой личности на рубеже веков были посвящены доклады Е.В. Алтабаевой (Россия) «Мир 
желаний в ценностной иерархии личности и социума» и И.В. Еіугаевой (Россия) «Языковая 
личность в религиозном дискурсе: к постановке проблемы». 

Проблемы соотношения языка и культуры освещались в доіладах Т.А. Сироткиной (Рос-
сия) «Этнонимы как отражение языка и культуры народов Прикамья» и А.Е. Михневича (Бела-
русь) «Агнонимы - феномен языка, знания или культуры?». 

С современной научной парадигмой в исследовании актуальных проблем лингвистики уча-
стников конференции ознакомили профессора К. Люциньски (Польша) «Социолингвистические 
факторы заимствования терминологической лексики», М.В. Всевэлодова (Россия) «Категория 
русского управления», М.И. Канюшкевич (Беларусь) «Аналітычныя прыназоўнікі: ці асістэмная 
гэтая з'ява для беларускай мовы?», И.С. Ровдо (Беларусь) «О некоторых проявлениях нацио-
нальной специфики языка». 

Грамматические и социокультурные аспекты в обучении иностранным языкам рассматри-
вались в докладах А.В. Величко (Россия) «Грамматика РКИ з функционально-коммуника-
тивном аспекте», С.А. Важника (Беларусь) «Беларуская мова як гамежная: сацыялінгвістычны, 
лінгваметадвічны і ўласна лінгвістычны аспекты», Л.Н. Чумак (Беларусь) «Иностранные студен-
ты в РБ в ситуации межкультурного взаимодействия». 
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