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27–29 мая 2015 г. у Мінску адбыўся VI Між-
народны кангрэс беларусістаў, арганізаваны гра-
мадскім аб’яднаннем «Міжнародная асацыяцыя 
беларусістаў» і прымеркаваны да 500-годдзя бе-
ларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання.

Праца кангрэса праходзіла ў фармаце тэма- 
тычных блокаў, які становіцца звыклым пасля  
папярэдняга кангрэса. Даклады ўдзельнікаў аха-
пілі самыя надзённыя праблемы мовазнаўства 
і літаратуразнаўства, гісторыі, этналогіі, культу-
ралогіі.

На кангрэсе з дакладамі або ў якасці 
дыскутантаў выступілі больш за 100 навукоўцаў 
з Беларусі, Венгрыі, Вялікабрытаніі, Германіі, 
Літвы, Польшчы, Расіі, Украіны, Японіі.

Навуковы форум быў адкрыты і завершаны 
пленарнымі пасяджэннямі, на якіх выступілі вядо-
мыя беларусісты – прадстаўнікі айчыннай і замеж-
най навукі – Г.-Б. Колер (Германія), П. Навуменка 
(Беларусь), А. Золтан (Венгрыя), С. Запрудскі (Бе-
ларусь), Ж. Некрашэвіч-Кароткая (Беларусь).

Прафесар Альдэнбургскага ўніверсітэта  
Г.-Б. Колер і П. Навуменка прадставілі сумесны 
даклад на тэму «Новыя тэарэтычныя падыходы 
да лiтаратурнай гiстарыяграфii. На матэрыяле 
беларускай лiтаратуры 1920 –1930-х гадоў». Дак-
лад прысвечаны актуальнай праблеме стварэн-
ня манаграфіі па гісторыі літаратуры Беларусі, 
адрасаванай студэнтам-гуманітарыям Германіі, 
а ў перспектыве – і больш шырокаму колу 
заходніх навукоўцаў. Аўтары падкрэслілі, што бе-
ларуская літаратура – адзіная са славянскіх лі-
таратур, якая фактычна не атрымала асэнсаван-
ня ў заходнееўрапейскім навуковым дыскурсе. 
З іншага боку, літаратуразнаўцы ўсяго свету спра-
чаюцца пра тое, якой увогуле павінна быць гісто-
рыя літаратуры, на якіх навуковых прынцыпах  
можа будавацца. Лінейнае, хранікальна-гістарыч-
нае адлюстраванне, як і традыцыйная пе-
рыядызацыя, ужо не падаецца прыдатным да 
ўпарадкавання супярэчлівага літаратурнага пра- 
цэсу. У выпадку з беларускай літаратурай усё 
яшчэ больш ускладняецца перарывістасцю літа-

ратурнага працэсу, канфліктам беларускага лі-
таратурнага поля з палямі суседніх літаратур. 
Дакладчыкі паставілі канцэптуальнае пытанне: ці 
не варта гісторыю беларускай літаратуры на-
зваць гісторыяй літаратуры Беларусі і, такім 
чынам, інтэрпрэтуючы літаратурны працэс, абапі-
рацца на фактар зменлівай культурнай прасторы, 
а не на фактар этнасу ці мовы.

Вялікую цікавасць выклікаў даклад венгерска-
га даследчыка А. Золтана «Узаемадзеянне дзвюх 
“рускіх” канцылярскіх моў (літоўскай і маскоўскай) 
у XV–XVI стст.», у якім гаворка ішла пра характар 
іх суіснавання і ўзаемаўплывы. На багатым фак-
тычным матэрыяле навуковец паказаў міграцыю 
асобных лексем з мовы Вялікага Княства Літоў-
скага (ВКЛ) у справавую мову і размоўную сферу 
Маскоўскага княства. Такія назіранні прывялі яго 
да разумення канцылярскай старабеларускай 
мовы як афіцыйнай мовы міжнародных зносін 
з еўрапейскімі краінамі не толькі ў ВКЛ, але і 
ў суседнім Маскоўскім княстве, што, у сваю чаргу, 
яскрава сведчыць пра напрамкі тагачасных куль-
турных уплываў.

С. Запрудскі ў сваім дакладзе разважаў пра 
правамернасць выкарыстання тэрміна сучасная 
беларуская літаратурная мова ў дачыненні да 
мовы 1920-х гг. На думку навукоўца, у багатай 
літаратурнай мове 1920-х гг. было шмат рыс, якія 
не захаваліся ў сучаснай мове, сталі гісторыяй, 
што выклікае патрэбу больш строгай кваліфікацыі 
мовы гэтага перыяду ў рамках існавання новай бе-
ларускай літаратурнай мовы.

Ж. Некрашэвіч-Кароткая ў дакладзе «(Бе- 
ла)рускасць як модус фарміравання патрыятыч- 
най свядомасці ў айчынным гісторыка-літаратур-
ным дыскурсе» закранула надзвычай актуальныя 
праблемы даследавання мадэлей беларускай 
ідэнтычнасці і вызначэння ідэнтыфікацыйных 
вектараў, праз якія пралягаў шлях да белару-
скасці, у дыяхранічным і сінхронным аспектах,  
разглядаючы канцэпты крывіцкасці, ліцвінскас- 
ці, (бела)рускасці праз канфесійны, моўна-этніч-
ны і саслоўны фактары, а таксама тутэйшасці  
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і, урэшце, беларускасці – праз сацыяльны і дзяр-
жаўны крытэрыі. Даследчыца прыходзіць да вы-
сновы, што ўяўленне пра беларускасць як мо-
дус фарміравання патрыятычнай свядомасці 
не павінна абмяжоўвацца нейкім пэўным вузкім 
крытэрыем толькі аднаго парадку – моўным, кан-
фесійным, палітычным ці якім-небудзь іншым.

У рамках кангрэса была наладжана актыўная 
двухдзённая праца круглага стала «Францыск Ска-
рына і яго час», прысвечанага спадчыне беларуска-
га і ўсходнеславянскага першадрукара і 500-годдзю 
беларускага кнігадрукавання. Варта адзначыць, 
што круглы стол выклікаў асаблівую цікавасць не 
толькі ўдзельнікаў кангрэса, але і сродкаў маса-
вай інфармацыі. У яго працы былі задзейнічаны 
даследчыкі з Беларусі, Вялікабрытаніі, Расіі, 
Украіны. А. Суша (Беларусь), грунтуючыся на во-
пыце правядзення папярэдніх юбілеяў і з улікам 
сучасных магчымасцей, прадставіў прапановы да 
комплекснай праграмы святкавання 500-годдзя бе-
ларускага кнігадрукавання. Г. Галенчанка (Беларусь) 
сістэматызаваў найменш даследаваныя пытанні 
пра жыццё і дзейнасць беларускага першадрука-
ра. Пра тэксталагічныя аспекты выданняў Ф. Ска-
рыны распавёў А. Бразгуноў (Беларусь). Важную 
тэму пра рэаліі і перспектывы Беларускай бібліятэкі 
і музея імя Ф. Скарыны ў Лондане пасля смерці іх 
апекуна айца А. Надсана прадставіў Дж. Дынглі 
(Вялікабрытанія). Уласную пазіцыю ў справе магчы-
май кананізацыі Ф. Скарыны на пасяджэнні кругла-
га стала агучыў ганаровы старшыня Міжнароднай 
асацыяцыі беларусістаў А. Мальдзіс (Беларусь).

Другі дзень пасяджэнняў круглага стала «Фран-
цыск Скарына і яго час» атрымаўся не менш на-
сычаным. Звярнулі на сябе ўвагу выступленні 
Л. Шчавінскай і Ю. Лабынцава (Расія), якія дапоў- 
нілі палітру замежнага скарыназнаўства мала 
вядомымі ў Беларусі працамі знакамітага заходне-
еўрапейскага навукоўца XX ст. Дж. Сіманса. Да 
юбілею расійскага кнігазнаўца Я. Неміроўскага 
Г. Кірэева (Беларусь) зрабіла паведамленне пра  
яго скарыназнаўчыя даследаванні. А. Унучак 
і В. Мазец (Беларусь) прадставілі ўвазе прысут- 
ных даклад пра развіццё традыцый беларускага  
кнігадрукавання ў пачатку ХХ ст. Шэраг іншых  
выступленняў пераканаў прысутных у правамер-
насці вылучэння скарыназнаўства ў асобны на-
прамак навуковых даследаванняў, які сёння ста-
новіцца асабліва актуальным.

У межах круглага стала адбылася прэзента-
цыя навейшых выданняў і выдавецкіх праектаў, 
прымеркаваных да 500-годдзя беларускага 
кнігадрукавання і прысвечаных дзейнасці Ф. Ска-
рыны. Сярод іх –  першае поўнае факсімільнае вы-
данне кніжнай спадчыны Ф. Скарыны, узноўленая 
па тэхналогіі XVI ст. кніга «Быццё» Ф. Скарыны, 
64-моўная навінка «Францыск Скарына на мовах 
народаў свету», падрыхтаваны Міжнароднай аса-
цыяцыяй беларусістаў зборнік «Віленскія выданні 
Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адра-
джэння», альбом «Кніжная спадчына Беларусі», 
факсімільнае ўзнаўленне «Гісторыі беларускай 
(крыўскай) кнігі» В. Ластоўскага і інш.

Сярод 18 тэматычных блокаў, што працавалі на 
кангрэсе, найбольш шырока была прадстаўлена 
мовазнаўчая тэматыка. На пасяджэннях удзельнікі 
кангрэса абмяркоўвалі праблемы сучаснага стану 
беларускай мовы, метадалагічныя аспекты выкла-
дання яе як замежнай, звярнуліся да дыяхранічных 
даследаванняў старабеларускага пісьменства, 
а таксама закранулі праблемы тэрміналогіі ў су-
часным мовазнаўстве.

На кангрэсе шырока і разнапланава праявіла 
сябе гістарычнае мовазнаўства – у шасці бло-
ках абмяркоўвалася вялікае кола пытанняў, звя-
заных з гісторыяй беларускай мовы, пра што 
сведчаць самі назвы блокаў: «Моўная сітуацыя 
ў Вялікім Княстве Літоўскім», «Мова старабела-
рускага рэлігійнага пісьменства», «Старабела-
рускае моўнае пасрэдніцтва ў кантактах Усходу 
і Захаду», «Летапісы і хронікі Вялікага Княства 
Літоўскага: традыцыі і пераемнасць XV−XІX стст.», 
«Моўны кантакт у дыяхранii», «Гісторыя мовы: 
беларусістыка – украіністыка»; да гэтых блокаў 
можна далучыць яшчэ адзін – «Германізмы ў бе-
ларускай мове», на якім шмат гаварылася пра 
шляхі пранікнення германізмаў у старабелару-
скую мову.

Так, у тэматычным блоку, прысвечаным моўнай 
сітуацыі ў ВКЛ, І. Будзько (Беларусь) гаварыла пра 
мовы sacrum у ВКЛ, М. Свістунова (Беларусь) – 
пра лінгвонімы ў творах рэлігійнай палемікі кан-
ца XVI – пачатку XVII ст. Н. Паляшчук (Беларусь) 
закранула праблемы жанравай сістэмы старабе-
ларускай справавой пісьменнасці. Лексікаграфіі 
ў ВКЛ прысвяціла свой даклад Л. Цітка (Польшча).

Старабеларускае рэлігійнае пісьменства зна-
ходзілася ў цэнтры ўвагі даклада Н. Шакун (Бе-
ларусь), якая абмяркоўвала моўныя асаблівасці 
гамілетычнай спадчыны Кірылы Тураўскага.

Жывую палеміку на пасяджэнні блока «Ста-
рабеларускае моўнае пасрэдніцтва ў кантактах 
Усходу і Захаду» выклікаў даклад І. Клімава (Бе-
ларусь) пра ўплыў старабеларускага пісьменства 
на суседнія славянскія мовы. Ролю пісьменства 
ВКЛ у польска-рускіх моўных кантактах XVII ст. 
акрэсліла ў сваім дакладзе ўдзельніца гэтага ж 
блока Л. Гарбуль (Літва).

Летапісы і хронікі ВКЛ сталі прадметам абмер-
кавання на пасяджэнні блока, на якім Г. Міхальчук 
(Беларусь) паведаміла пра шляхецка-рыцарскую 
культуру ў «Хроніцы Быхаўца», К. Грабоўская 
і Л. Цітка (Польшча) у сумесным дакладзе 
разглядалі некаторыя лексічныя асаблівасці асоб-
ных рэдакцый старабеларускіх летапісаў, Я. Глінскі 
(Беларусь) распавёў легенды пра паходжанне 
арыстакратыі, пададзеныя ў летапісах ВКЛ.

Удзельнікі блока «Моўны кантакт у дыяхранii» 
падзяліліся сваімі даследаваннямі з галіны 
этымалогіі (Б. Астроўскi, Польшча), па вывучэнні 
старабеларускіх помнікаў пісьменства (А. Кожына-
ва, М. Залатар, Н. Iвашына, Беларусь), а таксама 
разважалі пра моўныя кантакты ў дыяхранічным 
вымярэнні на фоне беларуска-нямецкага і бела-
руска-польскага досведу (А. Зiнкевiч, Аўстрыя; 
М. Якубовiч, Польшча).
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Надзвычай змястоўным атрымаўся даклад 
Р. Піўтарака (Украіна) пра канцэпцыю пахо- 
джання беларускай мовы Ю. Шэраха (Шавялёва) 
у святле сучаснай украінскай беларусістыкі, што 
прагучаў падчас працы блока «Гісторыя мовы: 
беларусістыка – украіністыка». Цікавасць выклікаў 
і даклад В. Мароз (Беларусь) пра тэрміналагічнае 
ўжыванне назваў Літва і Русь у беларусістыцы 
і ўкраіністыцы. На пасяджэнні блока былі агуча-
ны таксама даклады іншых вядомых беларускіх 
мовазнаўцаў: А. Булыкі, Н. Паляшчук, А. Молчан.

Пра германізмы ў беларускай мове ў сінхронным 
і дыяхранічным аспекце гаварыў М. Прыгодзіч (Бе-
ларусь), які ў сваім дакладзе акрэсліў перспекты-
вы далейшых даследаванняў у гэтым рэчышчы. 
Г. Генчэль (Германія) прысвяціў свой даклад вы-
вучэнню шляхоў пранікнення германізмаў у ста-
рабеларускую мову. Я. П. Цэлер вызначыў шляхі 
запазычання германізмаў у старабеларускай мове 
паводле фанетыка-фаналагічных крытэрыяў.

Пра станаўленне, развіццё, нармалізацыю 
і функцыянаванне беларускай мовы 1920 –30-х гг.  
разважалі ўдзельнікі асобнага блока, падчас пра- 
цы якога быў прачытаны і абмеркаваны даклад  
А. Скапненкі (Украіна) пра беларускую літаратур-
ную мову 1920 –30-х гг. у ракурсе ўкраінскага кан- 
тэксту. Беларуская даследчыца С. Богуш пра-
аналізавала сінтаксічную арганізацыю тагачасных 
дакументных тэкстаў, І. Наўроцкая – пачатковы 
этап фарміравання навуковага стылю беларускай 
мовы, І. Галуза – лексікаграфічную дзейнасць 
С. Некрашэвіча і Я. Драздовіча.

Метадалагічныя і сацыякультурныя праблемы  
выкладання беларускай мовы як замежнай у краі-
нах блізкага і далёкага замежжа, у прыватнасці 
ў Польшчы, Латвіі, Венгрыі, Славакіі, Японіі, аб-
меркавалі ўдзельнікі вялікага блока «Беларуская 
мова як замежная» В. Барысенка, Н. Старавойта-
ва, А. Семянькевіч, Л. Сямешка (Беларусь), А. Го-
раль, Р. Калета, Л. Пісарэк, М. Янковяк (Польшча), 
С. Кіёсава (Японія). Такая колькасць удзельнікаў 
блока, а таксама разнастайнасць праблем, што 
на ім абмяркоўваліся, гавораць пра запатраба-
ванасць даследаванняў у гэтым рэчышчы і свед-
чаць пра іх перспектыўнасць. У значнай ступені 
дзякуючы арганізацыйнай актыўнасці былых 
удзельнікаў гэтага блока заснаваны міжнародны 
спецыялізаваны часопіс «Беларуская мова як за-
межная».

Літаратуразнаўцы з розных краін працавалі 
ў некалькіх блоках і абмяркоўвалі шырокае кола 
праблем: ад прадстаўлення Беларусі ў мемуарнай 
літаратуры і да разумення беларускай лiтаратурнай 
гiсторыі ў сучаснасці, вызначэння сувязі нацыя-
нальнай самасвядомасці і мастацкай літаратуры, 
акрэслівання беларуска-іншанацыянальнага куль-
турнага ўзаемадзеяння і прадстаўлення духоўнага 
вопыту Беларусі і іншых славянскіх краін у кантэк-
сце гісторыі пісьменства.

Удзельнікі аднаго з літаратуразнаўчых блокаў – 
«Праблемы атрыбуцыі беларускай літаратуры 
ХІХ ст.» – закранулі і дагэтуль актуальныя пытанні 
ідэнтыфікацыі беларускай літаратуры ХІХ ст. 

Так, асаблівую цікавасць выклікала выступлен-
не М. Хаўстовіча (Польшча), які прадставіў да-
клад на тэму «Гісторыя беларускай літаратуры 
ХІХ ст. у ХХІ ст.: здабыткі і хібы ў перспектыўным 
асвятленні». Пра атрыбуцыю літаратурнай спад-
чыны Я. Чачота паведаміла Т. Кохан (Беларусь). 
Л. Кісялёва (Беларусь) звярнулася да беларускай 
інсітнай літаратуры ХІХ – пачатку ХХ ст. Польскі 
даследчык Т. Настульчык закрануў праблему вы-
значэння аўтарства «Гутаркі старога дзеда». 
І. Бурдзялёва (Беларусь) разглядала праблему 
біяграфізму ў творах Е. Фялінскай.

Розныя аспекты сацыякультурнага вымярэн-
ня духоўнага вопыту Беларусі і іншых славянскіх 
краін у кантэксце гісторыі пісьменства знахо-
дзіліся ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў яшчэ аднаго  
літаратуразнаўчага блока: Ж. Некрашэвіч-Карот-
кай, В. Уткевіч, А. Акушэвіча (Беларусь), Н. Кара-
лёвай, В. Міронавай (Украіна).

Пра праблемы і перспектывы беларускай 
літаратурнай гісторыі разважалі ў сваіх дакла-
дах беларускія літаратуразнаўцы А. Бязлепкіна, 
С. Гаранін, Л. Кісялёва.

Мемуарнай літаратуры быў прысвечаны асоб-
ны блок, на якім пра ролю асобы ў часе і прасто-
ры, а таксама эвалюцыю жанравых форм распавя-
далі беларускія літаратуразнаўцы І. Багдановіч, 
А. Бельскі, Н. Гардзіенка, А. Петрушкевіч, М. Пе- 
тухова, а таксама польскія даследчыцы Л. Гла-
гоўская, Г. Харытанюк і Г. Тварановіч.

Удзельнікі блока «Нацыянальная самасвядо-
масць і мастацкая літаратура» абмяркоўвалі фе-
номен беларускага патрыятызму ў рускамоўных 
літаратурных творах (С. Кавалёў, Польшча) і эва-
люцыю тэмы Другой сусветнай вайны ў беларускай 
літаратуры (А. Бязлепкіна, Беларусь). Асобна варта 
адзначыць даклад А. Макміліна (Вялікабрытанія), 
у якім ён прадставіў уласнае бачанне клопату пра 
лёс беларускай мовы і формы яго выяўлення ў тво-
рах маладых беларускіх паэтаў.

Разнастайныя праблемы беларуска-інша-
нацыянальнага культурнага ўзаемадзеяння аб-
мяркоўваліся ў дакладах, што прагучалі пад-
час працы асобнага блока. Пра ўклад В. Рыч 
і Г. дэ Пікарды ў пашырэнне ведаў пра Беларусь 
у замежжы распавёў Дж. Дынглі (Вялікабрытанія). 
Дзейнасці і ролі пэўных асоб у развіцці ўкраінска-
беларускіх літаратурных і культурных сувязей былі 
прысвечаны даклады В. Рагойшы і В. Скарабагата-
ва (Беларусь). П. Навойчык (Беларусь) паведаміў 
пра сучаснае ўспрыняцце паэзіі Т. Шаўчэнкі 
ў Беларусі. М. Хмяльніцкі (Беларусь) акрэсліў су-
часны погляд на праблему беларускага дыскур-
су ў польскай культурнай прасторы 1920 –30-х гг. 
Даследчыцы з Украіны М. Гарбузюк і А. Палій 
звярнуліся ў сваіх дакладах да праблем культур-
нага ўзаемадзеяння на сцэнічных падмостках. 

Блокі «Рэлігійны складнік тоеснасці беларусаў» 
і «Хрысціянства ў гісторыі Беларусі» аб’ядналі 
гісторыкаў з розных краін. Так, А. Смалянчук (Бе-
ларусь) гаварыў пра паняцце краёвасць і пра за-
ходнерусізм у дачыненні да праблемы канфесій-
най прыналежнасці жыхароў беларуска-польскага  
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памежжа. Е. Галахоўска (Польшча) разглядала  
каталіцызм як элемент беларускай і польскай са-
масвядомасці. Р. Радзік (Польшча) аналізаваў пра- 
васлаўе як складнік тоеснасці беларусаў на фоне  
тоеснасці ўкраінцаў і рускіх. К. Вашчыньска (Поль- 
шча) прысвяціла свой даклад французскаму дыс-
курсу прадстаўлення Беларусі ў прэсе. Т. Касатая  
(Беларусь) разважала пра самасвядомасць і на- 
цыянальную ідэнтычнасць евангельскіх хрысціян-
баптыстаў у Беларусі, Ю. Вашкевіч (Беларусь) – 
пра веравызнальную ідэнтыфікацыю і дзяржаўную 
рэлігійную палітыку. Г. Дзербіна (Беларусь) аналі- 
завала рэнесансны гуманізм як фактар развіцця 
прававой культуры ВКЛ, а С. Cокал (Беларусь) –  
гуманістычныя традыцыі ў палітыка-прававой дум- 
цы Беларусі XVI–XVII стст. Вызначэнню мовы 
і этнічнасці ў кнігавыдавецкіх практыках перша-
друкароў ВКЛ XVI ст. быў прысвечаны даклад  
А. Дзярновіча (Беларусь). Рэлігійнае пытанне ў па-
сольскіх інструкцыях шляхты ВКЛ у 1633 –1648 гг. 
знаходзілася ў цэнтры ўвагі даклада В. Галубовіча 
(Беларусь). Пра кальвіністаў і літоўскіх братоў на 
сойміках Навагрудскага (Новагародскага) ваявод-
ства ў 1587–1613 гг. гаварыў А. Радаман (Бела-
русь). С. Віцязь (Беларусь) у сваім дакладзе раз- 
важаў пра праблему паходжання Тураўскай епар- 
хіі, а Л. Цімашэнка (Украіна) распавёў пра кіеўскіх 
мітрапалітаў XVI ст. і іх апеку над беларускімі 
і ўкраінскімі епархіямі. Л. Забалотная (Малдова) 
звярнулася да даследавання жаночага і рэлігійнага 
фактараў у шлюбнай дыпламатыі Гедыміна.

На кангрэсе беларусістаў быў прадстаўлены 
блок «Замежнае беларусазнаўства ў кантэксце  
еўрапейскай славістычнай традыцыі другой пало- 
вы ХХ – пачатку ХХІ ст.». Пра традыцыі і су-
часны стан беларусазнаўства ў Расіі паведаміў 
у сваім дакладзе Д. Караў (Беларусь), Н. Дудзь-
ко (Беларусь) распавядала пра генезіс і ста-
наўленне беларусазнаўства ў Вялікабрытаніі, 
а Г. Змітрукевіч (Беларусь) – у ФРГ. Пра Беларусь 
і беларусазнаўства ў славістыцы Украіны гаварыў 
у сваім дакладзе В. Масненка (Украіна).

Падчас кангрэса прайшлі прэзентацыі 
выданняў, прысвечаных літаратурнай спадчы-
не паэта А. Гарэцкага, летапісам і хронікам ВКЛ 

XV–XVII стст., асэнсаванню падзей 1939 г. у гіста-
рычнай традыцыі і вуснай гісторыі. Нямецкія 
і беларускія навукоўцы прэзентавалі сумесную 
манаграфію па праблеме «трасянкі» і «суржыка», 
якая стала вынікам іх шматгадовых даследаван-
няў. Асобна быў прадстаўлены таксама зборнік 
навуковых прац А. Золтана, прысвечаны міжсла-
вянскім моўным і культурным кантактам.

На кніжнай выставе падчас працы кангрэса  
яго ўдзельнікі пазнаёміліся з навейшымі выдан-
нямі ў галіне беларусістыкі і славістыкі.

На пасяджэнні справаздачна-перавыбарнага 
сходу новым старшынёй Міжнароднай асацыяцыі 
беларусістаў быў абраны А. Суша (Нацыянальная 
бібліятэка Беларусі). На закрыцці кангрэса былі 
падведзены вынікі яго працы і акрэслены пер-
спектывы для далейшых даследаванняў у галіне 
беларусістыкі. Па выніках працы кангрэса пла- 
нуецца выданне яго матэрыялаў.

Гэты кангрэс беларусістаў, як і папярэднія, за-
сведчыў сталую цікавасць да навуковага вывучэн-
ня разнастайных праблем, звязаных з Беларуссю, 
не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. Ме-
рапрыемствы такога ўзроўню з’яўляюцца свое-
асаблівай «лакмусавай паперкай», якая дапама-
гае вызначаць найбольш перспектыўныя напрамкі 
беларусістычных даследаванняў, а таксама тры-
мацца ў рэчышчы развіцця сусветнай навукі. 
А яшчэ VI Міжнародны кангрэс беларусістаў для 
навукоўцаў з розных краін – гэта не толькі магчы-
масць дзяліцца ўласнымі дасягненнямі, абмяр-
коўваць працы калег, рабіць і прадстаўляць 
адкрыцці і высновы, але і пляцоўка для новых 
знаёмстваў, падтрымкі і ўмацавання навуковых 
кантактаў.

М. І. Свістунова,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт  

кафедры гісторыі беларускай мовы  
філалагічнага факультэта БДУ

Н. С. Шакун,
кандыдат філалагічных навук, дактарант  

кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства 
філалагічнага факультэта БДУ

На фоне працы розных камісій, якія дзейні-
чаюць пры Міжнародным камітэце славістаў 
(МКС), заўважна актыўнасць Камісіі па славянскіх 
літаратурных мовах. У 1993 –2008 гг. камісію ўзна- 
чальваў Я. Босак (Славакія). У 2008 г. на з’ездзе 
славістаў у Охрыдзе функцыю старшыні камісіі 
пераняла К. Вачкава (Плоўдзіў, Балгарыя). На  
апошнім (мінскім) з’ездзе славістаў 2013 г. кіраў-

ніком камісіі стала Г. Гладкава (Прага, Чэхія), 
суаўтар (разам з І. Лікаманавай) фундаменталь-
най манаграфіі «Моўная сітуацыя: вытокі і перс-
пектывы (балгарска-чэшскія паралелі)». На мін- 
скім з’ездзе камісія арганізавала пасяджэнне  
тэматычнага блока з выразным сацыялінгвістыч-
ным ухілам, прысвечанага моўнаму заканадаў-
ству ў славянскіх краінах. Папярэднія матэрыялы 
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