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ПРАБЛЕМЫ СУСВЕТНАГА УЗАЕМАДЗЕЯННЯ ЛІТАРАТУР

У Гродзенскім дзяржаўпым упіверсітэце імя Я. Купалы адбылася 
навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Узаемадзеянпе літаратур у сусвет- 
ным літараі7 рным працэсе». У рабоце каііферэііцыі прынялі ўдзел 
вядомыя літаратуразнаўцы з Міпска, Гомеля, Гродна, Віцебска, Брэста, 
Днепрапятроў ска.

На пленарным пасяджэнні заслухана 5 дакладаў па праблемах сучас
ных кампаратыўпых даследаванняў. 3 канцэптуалыіым дакладам «Сус- 
ветпая літаратура ў беларускім асяроддзі. Праблемы рэцэпцыі» высту-_ 
піла I. В. Шаблоўская (Мінск), якая прааналізавала стап беларускай 
кампаратывістыкі і спынілася на праблеме ўспрымання замежпых лі- 
таратур у беларускай літаратурна-мастацкай свядомасці. Руска-француз- 
скія літаратурныя сувязі XVIII ст. сталі прадметам даследаваппя В. Л. 
Калашпікавай (Днепрапятроўск). Т. У. Кавалёва (Мінск) паведаміла пра 
невядомы факт уплыву аднаго з твораў М. Бястужава на Ж. Санд. 
Тыпалагічную агульпасць украінскай і рускай драматургіі 20-х гг. пашага 
стагоддзя абгрунтавала С. А. Лысенка (Мінск); Г. П. Твараповіч (Мінск) 
спынілася на маладаследаваных старонках беларуска-паўдпёваславян- 
скіх літаратурных узаемасувязей.

На секцыі «Праблемы параўнальна-гістарычнага вывучэння літара- 
тур» 3 дакладамі аб жанрава-тыпалагічных асаблівасцях драматургіі 
выступілі С. Я. Ганчарова-Грабоўская і Г. Л. Нефагіна (Мінск). Спецы- 
фіку трагізму як пафасу літаратурна-мастацкага твора разглядзела А, В. 
Карасёва (Мінск); раман «прадбачання» ў рускай і сусветнай фантасты- 
цы XX ст. прааналізавала Л. I. Мурзіч (Гродна); на некаторых аспектах 
зместу папяцця «прымітывізм» спыніўся А. В. Іваноў (Мінск); у дак- 
ладах Л. С. Дарошка і А. Г. Ківака (Брэст) былі асэнсаваны іррацыяна- 
ЛІСТЫЧНЫЯ капцэпцыі асобы ў рускай і еўрапейскай літаратуры канца 
XIX — пачатку XX ст.

Матэрыялы дакладаў, якія былі заслуханы па секцыі «Беларуская 
літаратура ў кантэксце сусветнай літаратуры», сведчаць аб тым, што 
параўналыіы падыход дазваляе лепш вызпачыць свосасаблівасць, адмет- 
насць нацыяпальнай культуры, нацыяпальнага менталітэту менавіта 
праз прызму яе тыпалагічйых сувязей з сусветнай культурай, непасрэд- 
ных творчых кантактаў, узаемных уплываў і г. д. Аналіз верша Янкі 
Лучыны, прысвечанага стагоддзю з дня нараджэння Дж. Байрана, дазво- 
ліў К. I. Лецка (Гродна) паставіць праблему ўплыву творчасці вялікага 
англійскага паэта і рамантычнага ідэалу ў цэлым на беларускую паэзію. 
Антычныя вобразы ў творчасці М. Багдановіча сталі для Д. М. Лебя- 
дзевіча (Гродна) повадам для таго, каб паставіць шэраг актуальных 
агульнакультурных пытанняў. Цікавы аналіз беларускіх перакладаў 
баек I. А. Крылова зрабіў У. I. Каяла (Гродна). Большасць дакладаў на 
секцыі была прысвечана руска-беларускім і беларуска-рускім суадно- 
сінам.
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Адной 3 цэнтральных праблем у рабоце секцыі «Руска-заходнееўра- 
пейскія літаратурныя сувязі» стала творчасць А. С. Пушкіна, як з пункту 
гледжання засваення традыцый заходнееўрапейскай літаратуры, у пры- 
ватнасці традыцый Філдзінга і Байрана (дакл. I. В. Ягораў і А. I. Фяду- 
та, Гродна\ так і ўспрыняцця Пушкіным антычнай літаратуры ў пера- 
кладах на рускую мову. Некалькі дакладаў было прысвечана даследа- 
ванню ўздзеянняў і тыпалагічных сувязей творчасці М. В. Гогаля і Ф. 
М. Дастаеўскага з еўрапейскай літаратурай. Асаблівую ўвагу ўдзельнікаў 
прыцягнуў даклад Г. В. Сініла «Рыльке і Пастэрнак», у якім злучыліся 
розныя аспекты кампаратыўнага даследавання.

У дакладах, прадстаўленых на секцыі «Праблемы развіцця рускай і 
замежнай літаратур», разглядаліся самыя разнастайныя пытанні: гэта і 
лёс бібліятэкі А. I. Дабралюбава, і раман У. Стайрана «I запаліў гэты 
дом», рэмінісцэнцыі ў «Паданні пра Калафата» Л. Лявонава і невядомыя 
факты творчага супрацоўніцтва Ф. М. Дастаеўскага з I. А. Салавым, 
своеасаблівасць паэтыкі Я. Івашкевіча.

Завяршыў работу канферэнцыі «круглы стол», на якім зацікаўлена 
абмяркоўваліся пытанні, рашэнне якіх павінна спрыяць развіццю бела
рускай кампаратывістыкі і — шырэй — беларускага літаратуразнаўства. 
Удзельнікі канферэнцыі канстатавалі высокі ўзровень беларускай кам- 
паратывістыкі, але выказалі незадаволенасць становішчам гуманітарнай 
культуры ў рэспубліцы. Была выказана думка аб тым, што суверэнная 
Беларусь павінна мець уласныя кадры кваліфікаваных перакладчыкаў, 
што неабходна больш інтэнсіўна развіваць філалагічную адукацыю. Гэта 
азначае, што неабходна адкрываць ва універсітэтах новыя спецыялізацыі: 
па класічных мовах, славістыцы, германістыцы, раманістыцы, арыента- 
лістыцы і г. д. Вывучэнне замежных моў і культур, на думку ўдзель- 
нікаў канферэнцыі, павінна весціся на высокім, універсітэцкім, узроўні, 
каб праз прызму беларускага менталітэту засвойваць мастацкі вопыт 
народаў свету.

Т. Я. А ўтуховіч.

«АГУЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ПАРАЎНАЛЬНАЙ СТЫЛІСТЫКІ»

Такая тэма міжнароднай навуковай канферэнцыі, што адбылася 
23—25 верасня 1993 г. у Аполі (Рэспубліка Польшча) на базе Педага- 
гічнага універсітэта. Педагагічны універсітэт у Аполі (раней Вышэйшая 
Педагагічная школа) ужо шмат гадоў з’яўляецца цэнтрам стылістычных 
даследаванняў славянскіх моў, праводзіць штогоднія навуковыя канфе-

Ііэнцыі і вьщае зборнікі навуковых прац па гэтай праблематыцы («Sty- 
istyka»). У рабоце канферэнцыі ўдзельнічалі лінгвісты многіх славянскіх 

краін — Польшчы, Балгарыі, Чэхіі, Славакіі, Сербіі, Расіі, Украіны, Бе- 
ларусі.

Пленарнае пасяджэнне адкрыў праф. С. Гайда (Аполе), які акрэсліў 
месца стылістыкі сярод іншых галін лінгвістычнай навукі і шляхі яе 
развіцця. Агульнатэарэтычныя праблемы стылістыкі разглядаліся ў дак- 
ладзе Яна Кажэнскага (Прага) «Што з’яўляецца прадметам стылістыкі 
і што прадметам вербальнай камунікацыі» і Марыі Крчмовай (Брно) 
«Агульныя стылістычныя нормы і іх часавая канкрэтызацыя». Да тэма- 
тыкі апошняга прымыкаў даклад I. Р. Шкрабы (Мінск) «Стылістычнае 
вар’іраванне нормы граматычнага і лексічнага словаўжывання» (заслу- 
ханы на адным з секцыйных пасяджэнняў). Тэарэтычны агляд дасяг- 
ненняў у вобласці стылістыкі быў зроблены ў дакладзе Марыі Чэхавай 
(Прага) «Да ўзаемаадносін сярэдне- 1  ўсходнееўрапейскіх стылістык» на 
аснове стылістычных работ па рускай, польскай, чэшскай мовах, а 
таксама ў дакладзе Ігара Бурханава (Ж эшаў) «Семантычная стылістыка 
або стылістычная семантыка (канфрантатыўны аспект)», прысвечаным 
супастаўленню работ па стылістыцы і лінгвістычнай семантыцы.

Значнае месца ў рабоце канферэнцыі заняло абмеркаванне пытання ў 
функцыянальнай стылістыкі ў апісальным і параўнальным аспектах. 
Гэтаму былі прысвечаны даклады Яраслава Бартошака (Аламоўц) «Мо
ва пісьмовых і вусных карэспандэнцый у чэшскіх сродках масавай
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