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LA. ЧАРОТА

СТАНАЎЛЕННЕ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧАЙ СЛАВІСТЫКІ Ў БДУ
This article is focused on the history of creation, on the conception of develop

ment and on the activity of the Department of Slavic Literature during short period of 
its existence (1993 -  2001).

Чарота Іван Аляксеееіч -  доктар філапагічных навук, прафесар, 
загадчык кафедры славянскіх лпраратур. Аўтар звыш 250 навуковых 
прац, перакладчык больш за 600 твораў іншаславянскіх літаратур; 
член Саюза беларускіх пісьменнікаў Лаўрэат міжнароднай прэміі імя 
Канстанціна Астрожскага, прэмій Саюза пісьменнікаў Сербіі, а таксама 
часопіса «Збихъа /Reality» (СРЮ, Бялград).

У кафедры славянскіх літаратур гісторыі яшчэ няма, 
як няма пакуль што і асабліва прыкметных здзяйснен- 
няў, бо пройдзены толькі пачатковы этап. Аднак, дума- 
ецца, не варта пакідаць без увагі факт яе існавання, 
праблемы развіцця, а таксама і некаторыя, няхай сабе 
яшчэ сціплыя, вынікі.

Адзначым, што намер стварыць у БДУ кафедру такога профілю быў ад- 
казам на комплекс аб’ектыўных запатрабаванняў часу і асяроддзя. У выніку 
распаду Савецкага Саюза буйныя славістычныя цэнтры сталі для белару- 
саў замежнымі, а ў суверзннай Рэспубліцы Беларусь вышзйшыя навучаль- 
ныя ўстановы здольныя былі весці падрыхтоўку славістаў толькі па спецы- 
яльнасцях «беларуская мова і літаратура» і «руская мова і літаратура». 
Прычым у той час востра паўстала праблема не толькі пашырэння дыяпазо- 
ну спецыяльнасцей вышэйшай адукацыі, хоць i тэта вельмі істотна, але i 
забеспячэння развіцця адпаведнай галіны навукі -  славянскай філалогіі i 
культуралогіі -  як на бягучы момант, так i на перспекгыву. Неабходна прыз- 
наць, што другую з названых функцый па завядзёнцы кал i не зусім ігнара- 
валі, дык выконвалі ў відавочна звужаным аб’ёме і ВНУ рэспублікі, і навуко- 
выя установы, укпючаючы Акадэмію навук. Славяназнаўству, роўна як і сла
вянству, у актуалізаваных працзсам перабудовы грамадска-палітычных пра- 
грамах пачало адводзіцца месца на заднім плане.

Такое становішча, праўда, не ў аднолькавай ступені адносілася да бела- 
рускай славістыкі ўвогуле. Адпаведны лінгвістычны напрамак годна сцвер- 
дзіла яшчэ ў 1970-1980-я гг. кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства 
БДУ пад кіраўніцтвам прафесара А.Я. Супруна. Яна мела заслужены аўта- 
рытэт ва ўсесаюзным кантэксце, забяспечаны значнымі навуковымі і наву- 
кова-метадычнымі напрацоўкамі, падрыхтоўкай кадраў вышэйшай кваліфі- 
кацыі для ўсёй рэспублікі і нават замежжа. Натуральна, гэта быў узор і на- 
лежны стымул, каб развіваць сумежную галіну -  славянскае і параўнальнае 
літаратуразнаўства. Неабходна адзначыць, што ў славістычна-лінгвістычнай 
сферы прыкметны плён меў таксама Інстытут мовазнаўства Акадэміі навук 
Беларусі. A вось літаратуразнаўцаў, фалькпарыстаў і культуролагаў, наву- 
ковыя інтарэсы якіх ахоплівалі славістыку шырэй за ўласна беларусістыку, у 
акадэміі на той час эмаль не засталося, і галоўнае, што не была падрых- 
тавана маладая змена спецыялістаў. Карацей кажучы, усе акалічнасці, ра
зам узятыя, востра ставілі пытанне пра неабходнасць падрыхтоўкі кадраў 
для Беларусі ў самой рэспубліцы. Натуральна, гэтая пачэсная місія ўскла- 
далася на вядучую ВНУ -  Беларускі дзяржаўны універсітэт. Таму i была ў 
1993 г. створана структурная адзінка філалагічнага факультэта БДУ, перша- 
пачаткова названая «кафедрай славістыкі», а праз тры гады перайменава- 
ная з улікам асноўных задач, якія ёй прызначаліся.

Кафедра ад пачатку i па сённяшні дзень фарміруецца на прынцыпе са- 
маразвіцця. Аснову яе штату скпалі дацэнты кафедр беларускай i рускай
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літаратур К.Р. Хромчанка, Т.В. Кабржыцкая, І.А. Чарота, выкладчыкі В.К. Ka- 
ратай і П.І. Навойчык, выпускнік аспірантуры І.Я. Войніч. Першы з названых 
быў прыэначаны выконваючым абавязкі загадчыка. 3 1996 г. калекгыў узна- 
чаліў І.А. Чарота. Паколькі права самім эдзяйсняць набор у аспірантуру бы
ло атрымана толькі ў 1997 г., забяспечваць папаўненне кадраў дапамагала 
кафедра замежных літаратур на чале э прафесарам І.В. Шаблоўскай, ад- 
куль пасля заканчэння аспірантуры прыйшлі маладыя спецыялісты 
М.В. Трус, М.М. Хмяльніцкі і А.У. Вострыкава. Дарэчы, і на цяперашні час 
узрост супрацоўнікаў кафедры славянскіх літаратур складае у сярэднім 
трыццаць восем гадоў, што сведчыць пра значны патэнцыял калекгыву. Але 
ў практыцы выяўляўся і другі бок: да 1997 г. усяго тром выкладчыкам не 
патрабавалася асобнага дазволу на чытанне лекцый, бо толькі яны мелі 
права чытаць лекцыі, спецкурсы, весці семінары, кіраваць стажорамі і аспі- 
рантамі, быць членамі ДЭК, ісці на стажыроўкі. Час паказаў, што маладыя 
кадры -  перспектыўныя, і гэта пераканаўча засведчана вынікамі росту іх на- 
вуковай і педагагічнай кваліфікацыі. Так, за апошнія пяць гадоў членамі ка
федры абаронены 5 дысертацый: 1 доктарская -«Беларуская літаратура ў 
працэсах нацыянальнага самавызначэння» (І.А. Чарота) і 4 кандыдацкіх -  
"Наша Ніва" і літаратурна-грамадскі працэс на Беларусь (П.І. Навойчык), 
«Паэтыка раманаў Мілана Кундэры» (А.У. Вострыкава), «Адам Плуг -  
пісьменнік беларуска-польскага літаратурнага сумежжа» (М.М. Хмяльніцкі), 
«Славенскі мадэрн і беларуская паэзія нашаніўскага перыяду» (М.В. Трус). 
Паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю аспірант кафедры LI. Iilna- 
коўскі, у тэрмін выйшла на абарону аспірантка выпуску 2000 г. М.А. Кава- 
лёва, абмеркаваны дысертацыйныя даследаванні выкладчыка І.Я. Войніча і 
выпускніцы аспірантуры М.І. Чмаравай. 3 належнымі вынікамі таксама пра- 
ходзяць курс навучання яшчэ 3 аспіранты і 1 магістрант. Падкрэслім, што 
палова ўсіх аспірантаў кафедры рыхтуюцца для Магілёўскага педагагічнага 
універсітэта.

Паспяхова завершана выкананне навукова-даследчыцкай тэмы «Узае- 
масувяэі славянскіх літаратур» (1996-2000 гг.), выдадзены 4 кнігі, 120 арты- 
кулаў, больш за 100 перакладаў мастацкай літаратуры, эроблены каля 40 
дакладаў на навуковых і творчых форумах у рэспубліцы і за яе межамі. Час
та з’яўляюцца ў літаратурна-мастацкім друку публікацыі супрацоўнікаў ка
федры К.Р. Хромчанкі, Т.В. Кабржыцкай, LA. Чароты (апошнія з названых, 
дарэчы, з’яўляюцца лаўрэатамі літаратурных прэмій Украіны і Сербіі), прад- 
стаўнікоў маладзейшага пакалення -  А.У. Вострыкавай, М.В. Труса, 
М.М. Хмяльніцкага, І.Я. Войніча.

Кафедра ініцыіравала і правяла ў 1995 г. міжнародную навуковую кан- 
ферэнцыю «Два Міцкевічы», выступала суарганізатарам дэвюх канферэн- 
цый «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», усталявала супра- 
цоўніцтва з Інстытутам літаратуры НАН, Інстытутам педагогікі, Беларускай 
Энцыклапедыяй, шэрагам роднасных кафедр ВНУ, дае кансультацыі, экс
пертный заключэнні па навуковых і выдавецкіх праграмах, па дысертацыях. 
Члены кафедры складаюць актывы Таварыстваў дружбы э адпаведнымі 
славянскімі краінамі, натуральна, прыцягваючы да працы ў іх і студэнтаў. 
Трэба прыэнаць, што ў сістэму міжнародных сувязей кафедра яшчэ належ- 
ным чынам не ўключылася, бо неабходна пэўнае фінансавае забеспячэнне, 
хаця першая і асноўная ўмова дзеля падтрымання кваліфікацыі спецыяліста 
нашага профілю -  трывалыя, несупынныя кантакты навукоўцаў з краінамі, 
па якіх яны спецыялізуюцца. Кафедру наведвалі прафесары Алесь Барш- 
чэўскі, Збігнеў Зялінскі, Кшыштаф Дыбцяк (Польшча), Еэаф Сіпко (Слава- 
кія), Міадраг Сібінавіч, Воіслаў Чакрыч, Ёван Дэрэтыч (Югаславія), Румяна 
Еўцімава (Балгарыя), Марк Гольберг (Украіна), Канстанцін Оруш (Харва- 
тыя), перакладчыца славянскіх літаратур на англійскую мову Вера Рыч
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(Вялікабрытанія), сербскія пісьменнікі Д. Брайкавіч, С. Станішыч, С. Ёкавіч, 
М. Ноўкавіч, М. Лазіч. Такія візіты, вядома, былі карыснымі і цікавымі як вы- 
кладчыкам, так і студэнтам.

Кіраўніцтва факультэта пастаянна клапоціцца, каб кафедра як структур
ная адзінка вядучага універсітэта краіны адпавядала патрабаванням сучас- 
насці. Выконваць свае функцыі калектыў стараецца ў межах аб’екгыўных 
умоў. Але не ўсё яшчэ ідзе так, як неабходна.

Многае, безумоўна, вытлумачваецца і ў вядомай ступені апраўдваецца 
тымі рэальнымі складанасцямі, што мелі месца зыходна: пачынаць давя- 
лося “з нуля”, пра што пераканаўча сведчаць таксама лічбы справаздач: 
супрацоўнікі кафедры за пяцігадовы перыяд вымушаны былі самастойна -  
фактычна пры поўнай адсутнасці падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па 
асноўных дысцыплінах, а таксама і навуковай перыёдыкі, і нават уласна 
твораў тых літаратур, якія вывучаліся, -  распрацаваць 18 лекцыйных ас- 
ноўных і 8 спецыяльных курсаў, арганізаваць 4 спецсемінары і 2 прасемі- 
нары, наладзіць паўнавартасную падрыхтоўку курсавых і дыпломных прац. 
Паступова набіраўся вопыт, карзкціраваліся розныя віды сваёй працы, у вы
тку чаго быў складзены адукацыйны стандарт, выдадзены комплекс пра- 
грам, з’явіліся падрыхтаваныя сваімі сіламі для сваіх патрэб дапаможнікі.

Дадатковыя намаганні патрэбны былі для забеспячзння падрыхтоўкі па 
спецыялізацыі “мастацкі перакпад”, якую раней можна было атрымаць 
толькі ў Літаратурным інстытуце імя М. Горкага (Расія, Масква). У гэтай 
перспектыўнай і цікавай для студэнтаў-філолагаў сферы кафедра пачала 
сцвярджацца тым, што, акрамя вывучэння асноў тэорыі і практыкі мастац- 
кага пера кладу, прапанавала магчымасць удзельнічаць у працы секцыі 
мастацкага перакпаду і літаратурных сувязей Саюза беларускіх пісьмен- 
нікаў, а таксама ў творчых конкурсах. За нядоўгі час існавання акрэслілася 
канцэпцыя развіцця і рэальных перспектыў кафедры.

Б.Ю. HOPMAH

ПРОБЛЕМА «ЯЗЫК -  СЛОВАРЬ -  ТЕКСТ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
КАФЕДРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

The paper gives a survey of the scientific achievements of the chair of Theoretical 
and Slavic Linguistics. It's one of the most important linguistic problems, is investi
gated that is a relationship between lexicon (as part of the language) and texts (which 
realize the regular relations of words).

Норман Борис Юстинович -  доктор филологических наук, про
фессор, заведующий кафедрой теоретического и славянского языко
знания. Автор более 200 публикаций, в том числе книг: «Переход
ность, залог, возвратность» (1972), «Болгарский язык» (1980), «Лин
гвистика каждого дня» (1991), «Грамматика говорящего» (1994), «Ос
новы языкознания» (1996) и др. Сфера научных интересов -  грамма
тика и лексика славянских языков, психолингвистика, социолингвисти
ка

Одним из центральных объектов научных и^педо- 
ваний кафедры теоретического и славянского языко
знания с момента ее основания в 1966 г. и по сей день 
является организация языковой системы и ее отраже
ние в текстах. Именно эта глобальная проблематика 

будет предметом данной обзорной статьи. Исследования, проводившиеся 
на материале различных славянских языков, в значительной степени фоку
сировались на структуре лексикона как важнейшей составной части языка;
однако при этом немалое внимание уделялось взаимоотношениям лексики
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