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ПІСЬМЕННІК -  MOBA -  СТЫЛЬ

Тры вераснёўскія дні (з 17 па 19-е) на філалагічным факультэце Беларуска- 
га дзяржаўнага універсітэта панавала атмасфера творчасці і асаблівага хваляван- 
ня: тут праходзіла міжнародная навуковая канферэнцыя "Пісьменнік -  мова -  
стыль", прысвечаная 70-годцзю з дня нараджэння доктара філалагічных навук, 
прафесара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Льва Міхайлавіча Шакуна.

На пленарным пасяджэнні, якое сабрала шматлікіх. вучняў, калег і сяброў 
слыннага сына беларускага народа, з прывітальным словам ад рэктарата да 
юбіляра выступіў першы прарэктар БДУ праф. П.І.Брыгадзін. Ен высока аца- 
ніў больш чым паўвекавую самаадцаную і плённую працу таленавітага вучо- 
нага, які так многа зрабіў дзеля беларускай навукі, умацавання яе аўтарытэ- 
ту, узвышэння роднага слова, развіцця нацыянальнай адукацыі і культуры.

3 жыцдёвым і творчым шляхам, шматграннай грамадскай і навуковай 
дзейнасцю Льва Міхайлавіча Шакуна пазнаёміў удзельнікаў і гасцей кан- 
ферэнцыі старшыня аргкамітэта праф. Б.А.Плотнікаў.

Шчырае слова ўдзячнасці за нястомную працу на карысць Бацькаў- 
шчыны, за шчодры навуковы плён, за нязменнае служэнне беларускай на- 
вуцы і культуры выказаў юбіляру старшыня Таварыства беларускай мовы 
народны паэт Беларусі праф. Н.С.Гілевіч.

Віншавальныя тэлеграмы Германа Бідэра (Аўстрыя), Карла Гудшміта 
(Германія), Станіслава Гайды і Аляксандра Баршчэускага (Польшча), Зол
тана Андраша (Венгрыя) зачытаў дац. М.Р.Прыгодзіч.

3 грунтоўным навуковым дакладам "Мастацкае маўленне ў гісторыі бела
рускай літаратурнай мовы" выступіў Л.М.Шакун, які з уласцівай яму глыбі- 
нёй і аргументацыяй асвятліў праблему ўзаемаадносін мовы мастацкай літара- 
туры (мастацкага маўлення) як адной з падсістэм літаратурнай мовы з іншымі 
яе падсістэмамі на розных гістарычных этапах ад старажытнасці да нашых дзён.

Праф. Вропдаўскага універсітэта (Польшча) Ларыса Пісарэк на матэрыяле 
п'ес Ннкі Купалы "Паўлінка', "Раскіданае гняздо", "Прымакі" выявіла спецы- 
фіку некаторых адрасных форм у беларускай мове пачатку XX ст. Паэзія 
Янкі Купалы паслужыла крыніцай для даклада праф. А.А.Лойкі "Мадэліра- 
ванне жанрава-стылёвых структураў лірыкі" пры траістым падзеле на групы ў 
залежнасці ад анталагічных, рэалістычных, рамантычных і іншых традыцый. 
Некаторыя пытанні параўнальнай стылістыкі на прыкладах дзеяслоўнага кіра- 
вання у рускай І беларускай мовах раскрыў у дакладзе "Параўнальная сінтак- 
січная стылістыка ўсходнеславянскіх моу" праф. У.В.Анічэнка.

Далейшая праца канферэнцыі праходзіла па секцыях. Ha секцыі "Стыль 
пісьменніка і літаратурная мова" размова ішла пра розныя аспекты мастац
кага маўлення і некаторыя тэндэнцыі развіцця беларускай літаратурнай 
мовы. Праф. А.Я.Супрун у дакладзе "Лексіка верша Я.Купалы "3 асенніх 
напеваў' шляхам усебаковага аналізу паўназначных і непаўназначных 
слоў (частотнасць ужывання, адмоўная і дадатная канатацыя, тэматычная 
характарыстыка і інш.) раскріыў некаторыя асаблівасці паэтычнай мовы 
Янкі Купалы. Мастацка-выяуленчыя функцыі дзеясловаў у творах Цёткі
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паказала ў дакладзе "Дзеяслоўная стыхія" Цёткі" дац. З.І.Бадзевіч. Адмет- 
ныя моўна-стылістычныя сродкі (паўторы, метафары, параўнанні, пера- 
ўвасабленні) у паэзіі Цёткі асвятліла ў дакладзе "Моўна-стылістычныя 
асаблівасці паэзіі Цёткі" кандыдат філалагічных навук В.М.Ляшук. Дац. 
А.І.Бельскі ў дакладзе "Пейзаж у сістэме мастацкіх сродкаў беларускай 
паэзіі" раскрыў ідэйна-стылёвую функцыянальнасць, выяуленчы полі- 
фанізм пейзажу ў мастацка-эстэтычным пазнанні жыцця і свету. "Раман- 
ная навацыя" чэшскага пісьменніка Мілана Кундэры -  тэма даклада
A.В.Вострыкавай "Художественное своеобразие романов Милана Кундеры 
"Шутка" и "Невыносимая легкость бытия ; пытанні ўзаемадзеяння літара- 
турнай мовы і дыялектаў, лексікаграфічная спадчына М.Гарэцкага -  тэма 
даклада І.І.Савіцкай “М.Гарэцкі і асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай 
літаратурнай мовы”; аказіянальныя новаўтварэнні — даклада Н.У.Чарна- 
броукінай “Аказіянальныя назоўнікі ў мове твораў В.Зуёнка”.

Разнастайная тэматыка дакладаў, прачытаных на секцыі “Моўна- 
выяўленчыя сродкі як кампанент стылявой арганізацыі тэксту”. Праф.
B.П.Красней у дакладзе “Тэрмін як мастацкае слова” спыніўся на некато- 
рых прыёмах эстэтызацыі тэрміна ў мастацкім маўленні. Структуру, се- 
мантыку і стылістычныя функцыі аказіянальных найменняў асоб раскрыла 
ў дакладзе “Індывідуальна-аўтарская назва асобы як кампазіцыйны кампа
нент мастацкага твора” дац. Г.І.Басава. Мастацка-выяўленчую ролю лек- 
січных варыянтаў, іх здольнасць выступаць у якасці гатовых стылістычных 
адзінак паказала ў дакладзе “Стылістычнае функдыяніраванне варыянтнай 
лексікі” дац. І.Р.Шкраба. Паэтычную мадэль “прасторы” ў творах Якуба 
Коласа з пункту гледжання іх лексіка-граматычнай і вобразна-стылістыч- 
най актуалізацыі асвятліла ў дакладзе “Моўнае адлюстраванне “прасторы” 
ў вершах Я.Коласа” дац. ЛЛ.Сямешка. Аналіз пластычнай прыроды мета- 
фарычных выказванняў даў дац. У.А.Дудко ў дакладзе “Аб ролі метафары 
у мастацкім маўленні”. Канструкцыі тыпу “назоўнік + імя”, іх характары- 
стычную функцыю прааналізавалі ў дакладзе “Прэдыкатыўныя канструк- 
цыі ў рамане У.Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” праф. Б.А.ГГлот- 
нікау і Т.П.Бугай. Прыёмы індывідуальна-вобразнага пераасзнсавання 
дзеясловаў і іх уласна мастацкія функцыі акрэсліла ў дакладзе “Індывіду- 
альна-вобразнае пераасэнсаванне дзеяслова ў прозе У.Караткевіча” канды
дат філалагічных навук І.Ф.Лысенка. Дакладнасць словаужывання, нарма- 
тыўнасць і чысціня маўлення, адносіны да іншамоўнай лексікі асвятліла 
дац. Г.І.Кулеш у дакладзе “Пытанні культуры мовы ва “Узвышшы”. “Сіна- 
німічныя прадметныя якасці, уласцівасці і прыналежнасць” -  тэма даклада 
Р.У.Серыкава; “Моўна-стылявыя асаблівасці твораў В.Быкава” -  даклада 
Т.І.Тарасенкавай; “Паранамастычны каламбур як сродак стварэння сатыры 
і гумару ў п’есах беларускіх драматургаў” -  даклада А.М.Шубадзёравай; 
“Стылістычныя функцыі эліптычных сказаў” -  даклада Н.У.Чайкі.

Ha секцыі “Тэндэнцыі развіцця стылістычнай сістэмы беларускай мовы” 
праф. У.А.Карпаў у дакладзе “Дыферэнцыяльна-частотны стылёвы слоўнік 
беларускай мовы’ з пазіцый агульнай тэорыі сістэм у прымяненні да 
лексжі асвятліў праблему выдзялення стыляў. Праф. Н.Б.Мячкоўская ў 
дакладзе “/Аоўная самаідэнтыфікацыя ў шэрагу асноўных вымярэнняу 
чалавека і чалавечых супольнасцей” раскрыла сутнасць моўнага самавы- 
значэння, заснаванага на прыярытэтнасці асабовага суб’ектыўнага мерка- 
вання інфарманта. “Словаскладанне ў гісторыі беларускай мовы” — тэма 
даклада дац. М.Р.Прыгодзіча; “Тэндэнцыя пашыранага ўжывання дыялект- 
нага слова ў мастацкім тэксце” -  даклада дац. В.П.Трайкоўскай; “Спроба 
дыялектнай лакалізацыі мовы перакладу “Евангелля” В.Цяпінскага ’ -  
даклада І.П.Клімава; “Словаўтваральныя асаблівасці прыметнікаў са зна
чэннем колеру” — даклада М.У.Разладавай.

Разнастайнасць праблематыкі навуковых дакладаў вучняў і калег Л.М.Ша- 
куна з’явілася пераканаўчым сведчаннем маштабнасці яго навуковых інтарэ- 
саў, яго таленту бачыць перспектывы і заканамернасці развіцця беларускай 
мовы ў гістарычнай прасторы, яго педагагічнага ўмення далучаць да вырашэн- 
ня актуальных пытанняў беларусістыкі маладых навукоўцау. Школа Л.М.Ша- 
куна -  школа арыгінальных навуковых поглядаў і адметнага стылю -  адчува- 
лася ва ўсіх выступлениях яго вучняў і паслядоўнікаў. Школа жыве І будзе жыць!

В.П. Красней


