
Хроніка

РУСКАЯ MOBA Ў ЗМЕНЛІВЫМ СУСВЕЦЕ
Пад такой назвай 30-31 сакавіка на фіпалагічным факультэце адбылася міжнародная наву- 

ковая канферэнцыя, у рабоце якой прынялі ўдзел больш за 150 “русістаў” з універсітэтаў Бе
ларуси, Расіі, Украіны, Польшчы, Славакіі, Латвіі, Літвы. Усіх іх аб'яднала цікавасць да разна- 
стайных працэсаў, якія адбываліся ў рускай мове ў 80-90-я гг. Каб ведаць і выкладаць мову як 
жывую і дынамічную, неабходна своечасова фіксіраваць і асэнсоўваць гзтыя працэсы. Taму га- 
лоўнай тэмай абмеркавання на канферэнцыі стала адлюстраванне ў рускай мове апошніх га- 
доў сацыякультурных працэсаў на тэрыторыі былога СССР. Ha адкрыцці канферэнцыі дэкан 
філалагічнага факультета член-карэспандэнт Акадэміі педагагічных навук Л.А.Мурына заўва- 
жыла, што філолагі па-рознаму ацэньваюць змяненні ў рускай мове канцаХХ ст. Адны харакга- 
рызуюць іх як “свята вербальнай свабоды”, іншыя -  як “цяжкую хваробу”, заражанасць англі- 
цызмамі, жаргоннай і лаянкавай лексікай. Галоўнае -  спакойна аналізаваць гэту сітуацыю, ус- 
ведамляючы яе як натуральную і суразмерную тым змяненням, якія адбываюцца ў грамадстве.

На пленарных пасяджэннях канферэнцыі прагучалі даклады, якія адлюстравалі кпючавыя 
пытанні развіцця рускай мовы і русістыкі ў XX ст.: тэндэнцыя да дэмакратызацыі мовы (праф. 
Н.Б.Мячкоўская), структурныя і функцыянальна-стылісгычныя змены ў рускай мове канца XX 
ст. (праф. А.І.Яновіч, Мінск), моўныя кантакты XX ст. (праф. З.Абрамовіч, Беласток), "новояз” 
апошніх дзесяцігоддзяў (праф. П.П.Шуба), новаўтварэнні ў аўтарскім тэксце (праф. А.Я.Супрун, 
Мінск), рэмінісцэнцыі ў літаратуры постмадэрнізму 90-х гг. (член Саюза пісьменнікаў Pacii дац.
А.І.Трафімава, Масква), навучальны дыскурс пры выкпаданні рускай мовы (праф. У.Вазьневіч, 
Познань), разняволенасць мовы постсавецкага перыяду (праф. І.С.Роўда, Мінск), разбурэнне 
моўных стэрэатыпаў (праф.М.І.Канюшкевіч, Гродна), сіметра-асіметрычны падыход да выву- 
чэння сістэмных з'яў мовы (праф. У.А.Карпаў, Мінск).

Зрухі, якія мы назіраем у мове, -  тэта вынікі змяненняў у нашай псіхалогіі, у сістэме нашых 
густаў і ацэнак. Асабліва чуйна на гэтыя змены рэагуе лексіка. Таму нядзіўна, што ўвагу най- 
большай колькасці ўдзельнікаў прыцягнула секцыя “Лексіка і фразеалогія як люстра сацыя
культурных працэсаў”. Даклад праф. Л.Байрамавай (Казань) быў прысвечаны эўфемізацыі мо
вы: па меры таго як у жыцці развіваюцца негатыўныя тэндэнцыі, у сучасным маўленні ўжы- 
ваецца ўсё больш ухілістых, абцякальных намінацый, прызначаных замаскіраваць сапраўдную 
сутнасць з'явы (урегулирование конфликта силовыми методами -  аб вайне, бартер -  аб пры- 
мітыўным натуральным абмене і г.д.). Адначасова назіраецца працэс, адваротны камуфліра- 
ванню, -  агрубленне. Лаянкавыя выразы (политическая паранойя, недоумки, бредовые прожек
ты, чушь i г.д.) сталі ўстойліва ўжывацца ў публічным маўленні -  сферы, якая раней была для 
ix закрыта. Ужыванне нестандартней лексікі, аргатызацыя літаратурнай мовы былі разгледжа- 
ны ў дакладах С.У.Махоня і А.Г.Лукашанец (Мінск). Метафарызацыя сучаснага маўлення была 
прадметам аналізу ў дакладах праф. В.А.Маславай (Віцебск) і І.Э.Ратнікавай (Мінск). У двух- 
моўных і шматмоўных дзяржавах, дзе ёсць пэўная дысгармонія ў суадносінах моў, назіраецца 
такі своеасаблівы феномен, як наўмыснае ўкрапленне слоў адной мовы ў тэксты на іншай мо
ве, прычым яно нясе важную сэнсавую і эмацыянальную нагрузку. Н.Авіна (Вільнюс) прааналі- 
завала тэты працэс у рускамоўнай перыёдыцы Літвы. Шэраг выступленняў быў прысвечаны 
пытанням анамастыкі. Праф. Й.Сіпка (Прэшаў) разгледзеў уласныя імёны ў аспекце сучасных 
руска-славацкіх перакладаў. У дакладзе праф. Г.М.Мезенка (Віцебск) быў прадстаўлены моўны 
і экстралінгвістычны аналіз мемарыяльных назваў гарадскіх аб’екгаў. Былі таксама разгледжа- 
ны пытанні гідраніміі (Т.І.Сінкевіч), паэтаніміі (З.М.Зуева), прагматаніміі (А.А.Сапегіна -  усе 
Віцебск).

Праблемы і перспекгывы сучаснага рускага словаўтварэння разглядаліся ў дакладах І.Дзі- 
мантэ (Рыга), В.Л.Леановіч (Мінск), С.А.Руткевіча (Віцебск), А.У.Нікіцевіча (Гродна) і іншых. Уд- 
зельнікі секцыі “Граматычныя катэгорыі сучаснай рускай мовы: функцыянапьны і прагматычны 
аспекты” засяродзілі ўвагу на такіх пытаннях, як змест і функцыі дзеепрыметнікаў (Т.М.Валы- 
нец, В.А.Облава, Мінск), інфармацыйная функцыя займеннікаў (А.У.Лаўрэненка, Мінск) і нека-
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торых іншых. Разглядаліся таксама актуальный працэсы ў сінтаксісе (І.У.Кобзеў, Магілёў;
B. Л.Лешчанка, Гродна; А.Н.Навумовіч, Мінск; Л.Н.Бажэнка, О.В.Ліпская, Мазыр; Ф.Шыфрысава, 
Шаўляй).

Розныя аспекты феномена моўнай асобы, ажыццёўленага ў жывым моўным дзеянні, раз- 
глядаліся на пасяджэннях секцыі “Рытарычныя стратэгіі ў розных тыпах дыскурса”. У цэнтры 
ўвагі былі такія віды дыскурса, як паэтычны, навучальны, сямейны, публіцыстычны. Цікавым і 
нестандартным,ракурсам даследавання вылучаліся даклады Л.Ф.Гербік, А.Г.Тарасевіч (Мінск),
C. М.Антонавай (Гродна), Н.С.Шатраўка (Горкі), Р.Шымулы і І.Хомка (Беласток). У выніку аб- 
меркавання рытарычных стратэгій і тэхналогій удзельнікі секцыі прыйшлі да высновы аб неаб- 
ходнасці стварыць Беларускую асацыяцыю рьггорыкі, якая аб’яднала б намаганні славеснікаў 
па фарміраванню інтэлегенцкай культуры маўлення і прапагандзе моўнай культуры.

Дасягненні і праблемы выкладання рускай мовы як роднай, другой роднай і замежнай былі 
прадметам абмеркавання ў секцыі “Новыя тэхналогіі ў выкладанні рускай мовы”. Даклад праф. 
Н.М.Ніжнёвай (Мінск) пазнаёміў удзельнікаў секцыі з сучаснымі тэхналогіямі выкладання за- 
межных моў. Цікавыя паведамленні аб вопыце выкладання рускай мовы ў Польшчы (з выка- 
рыстаннем відэаматэрыялаў, тэлевіктарын, кіно) зрабілі М.Карольчук (Беласток) і Д.Танась 
(Люблін). Навацыі школьнага курса рускай мовы ў Беларусі былі прадстаўлены ў дакладах 
Ф.М.Літвінка і А.Я.Долбік (Мінск).

Работа секцыі “Руская мова ў сучасным свеце: дынаміка моўных кантактаў" у асноўным бы
ла прысвечана кантрастыўнаму вывучэнню рускай і іншых моў. У дакладах удзельнікаў секцыі 
разглядаліоя такія пьгганні, як функцыяніраванне рускай мовы ў сучаснай Украіне (А.С.Белая, 
Нежын), супастаўляльнае вывучэнне рускай і англійскай, рускай і ўкраінскай, рускай і балгар- 
скай моў (С.І.Церахава, Кіеў; Л.С.Супрун-Бялевіч, К.Іванаў, Мінск), псіхалінгвісгычныя адроз- 
ненні носьбітаў украінскай і рускай моў (Д.І.Церахава, Кіеў), сучасныя пераклады евангельскіх 
тэкстаў (А.А.Кожынава, Мінск).

У полі зроку ўдзельнікаў секцыі “Мова і стыль рускай мастацкай літаратуры 80-90-х гг.” быў 
сучасны літаратурны працэс, генезіс з'яў агульнакультурнага, філасофскага, эстэтычнага ўжыт- 
ку. Увага дакладчыкаў засяродзілася на характэрных асаблівасцях стылю, паэтыкі сучасных аў- 
тараў, праблемах постмадэрнізму і соцарта. Асаблівую цікавасць выклікалі даклады, прысвеча- 
ныя тургенеўскай цытаце ў рымейку “Накануне накануне” Я.Папова (І.І.Вялічкіна, Масква), моў- 
ным асаблівасцям постмадэрнісцкай літаратуры (Г.Л.Нефагіна, І.С.Скарапанава, Мінск), пытан- 
ням фіпасофіі мовы канца XX ст. (І.У.Шайко, Санкт-Пецярбург), мове драматурги (С.Я.Ганча- 
рова, Мінск), параўнальнаму аналізу стылявых тэндэнцый сучаснай рускай і беларускай літа- 
ратур (У.А.Навумовіч, Мінск).

На заключным пленарным пасяджэнні праф. І.С.Роўда падагульніў вынікі “разняволення” 
(вызвалення ад строгай рэгламентацыі) мовы постсавецкага перыяду. 3 аднаго боку, яно пад- 
штурхнула да з’яўлення новых слоў, форм, значэнняў, мова стала больш вобразнай. 3 другога 
боку, павялічылася колькасць слоў з размытымі межамі значэння.

Канферэнцыя такой тэматыкі праводзілася ў БДУ ўпершыню. На думку ўдзельнікаў, жывы 
абмен назіраннямі і свежымі фактамі, іх абмеркаванне прадсгаўнікамі розных філалагічных 
школ дазволяць лепей зразумець тую «новую» рускую мову, з якой мы ўваходзім у XXI ст.

І.Э.Ратнікава


