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Рэдакцыя “Białorutenistyki Białostockiej” сардэчна вiншуе
з прыгожымi жыццëвымi датамi сталых аутарау нашага

навуковага часопiса, выдатных беларускiх лiтаратуразнауцау,
дактароу фiлалагiчных навук

прафесар Вольгу Шынкарэнка, прафесар Зою Мельнiкаву

Пад ветразем дабра i прыгажосцi

“Пад ветразем Дабра i Прыгажосцi” – такую рамантычную i узнë-
слую назву мае адна з манаграфiй доктара фiлалагiчных навук Вольгi
Карпауны Шынкарэнкi, iмя якой добра вядомае далëка за межамi Го-
мельскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Францыска Скарыны. У гэтай
навучальнай установе на кафедры беларускай лiтаратуры яна працуе
з 1980 года, адолеушы шлях ад стажора-выкладчыка да прафесара.

Любоу да роднага слова прыйшла да Вольгi Карпауны яшчэ у ма-
ленстве (нар. 27 лiпеня 1954 г.) з песнямi-калыханкамi мацi на роднай
Светлагоршчыне, дзе так моцна адчуваецца уся велiч i прыгажосць
роднай зямлi, напеунасць i непауторнасць беларускiх гаворак. Той ма-
ляунiчы куточак дау дарогу у вялiкае навуковае жыццë i паставiу на
шлях творчых пошукау i знаходак.

У 1980 годзе В. Шынкарэнка з адзнакай закончыла навучанне на
гiсторыка-фiлалагiчным факультэце Гомельскага дзяржаунага унiвер-
сiтэта i была запрошана на пасаду выкладчыка кафедры беларус-
кай лiтаратуры. Мне пашчасцiла быць яе студэнткай-вучанiцай. Усе
мы захаплялiся яе глыбокiмi ведамi па пытаннях лiтаратуразнауства,
грунтоунай падрыхтоукай да заняткау, яркiм адчуваннем мастацка-
га слова, дабрынëй i справядлiвасцю. Вольга Карпауна скарыла нас
уменнем зразумець кожнага, даць заусëды слушную параду, здольна-
сцю спачуваць. З кожным заняткам расла любоу да творау беларускай
лiтаратуры. Яна вучыла нас аналiзаваць твор, уважлiва адносiцца да
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слоу аутара, знаходзiць глыбiнны сэнс у любым яго выказваннi, ста-
навiцца на месца кожнага з герояу. Толькi так можа праводзiць заняткi
выкладчык, улюбëны у сваю справу.

Захапленне гiстарычным мiнулым роднай беларускай зямлi вы-
лiлася у кандыдацкую дысертацыю “Жанрава-стылявыя асаблiвасцi
прозы У. Караткевiча”. З ëй у пэунай ступенi звязана доктарская ды-
сертацыя “Паэтыка гiстарычнага жанру (на матэрыяле сучаснай бе-
ларускай лiтаратуры)”, паспяхова абароненая у Iнстытуце лiтаратуры
iмя Янкi Купалы НАН Рэспублiкi Беларусь у 2005 годзе.

Вольга Карпауна плëнна займаецца навукова-даследчыцкай дзей-
насцю. Яна аутар больш як 200 навуковых прац па актуальных праб-
лемах гiсторыi i тэорыi лiтаратуры, лiтаратурнай крытыкi, у тым
лiку манаграфiй: “Пад ветразем Дабра i Прыгажосцi” (1995); “На
скрыжалях гiсторыi” (1999); “З верай у чалавечнасць” (2001); “Ня-
простых пошукау дарога: Праблемы паэтыкi сучаснай беларускай
гiстарычнай прозы” (2002); раздзелау у калектыуных манаграфiях:
“Шлях па прамой часу: Да гiсторыi беларускай лiтаратуры Польшчы
1958–2008 гг.” (2007); “Зямля чароуная дабра: Добрушскi край: гiсто-
рыя i сучаснасць” (2008); “Нясвiжскага краю напеу векавы: народная
духоуная культура Нясвiжчыны” (2012); “Радзiнна-хрэсьбiнныя абра-
ды i звычаi беларусау (на матэрыяле фальклору Гомельскай воблас-
цi)” (2013); “Речица. Дорогой столетий в будущее” (2013); “Бласлау-
лëнай зямлi неумiручыя скарбы: Народная духоуная культура Лагой-
шчыны” (2013); артыкулау у акадэмiчным выданнi “Гiсторыя беларус-
кай лiтаратуры ХХ стагоддзя”, т. 4 (2003); зборнiка “Узрост вышы-
нi: Да 80-годдзя народнага паэта Беларусi Нiла Гiлевiча: Артыкулы,
эсэ, нататкi, вершы, лiсты i тэлеграмы” (2012); шматлiкiх артыкулау,
апублiкаваных не толькi у рэспублiканскiх навуковых часопiсах i збор-
нiках, але i у замежных выданнях; рэцэнзiй i вучэбных праграм i iнш.

Кожная праца – смелы крок у мiнулае нашай Беларусi. Справяд-
лiва сказана, што без мiнулага няма будучынi, таму так важна ведаць
свае вытокi, глыбокiя каранi гiсторыi. Усе даследаваннi В. Шынкарэн-
кi вызначаюцца арыгiнальнасцю, дасканаласцю, адметнасцю падачы
матэрыялу, рамантычнай узнëсласцю, па якой адразу можна пазнаць
почырк аутара, а таксама вялiкай адказнасцю. Яе навукова-метадыч-
ная дзейнасць служыць узорам для малодшага пакалення беларускiх
лiтаратуразнауцау.

Вольга Шынкарэнка узнагароджаная Ганаровымi граматамi ГДУ
iмя Ф. Скарыны, дыпломамi Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Бела-
русь, граматай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь за плëнную
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навуковую, педагагiчную дзейнасць, за высокiя дасягненнi у навуко-
ва-даследчай рабоце студэнтау. Яна бярэ актыуны удзел у кiраунiцтве
кандыдацкiмi дысертацыямi, выкананнi планавых тэм Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь, дзяржаунай праграмы фундаменталь-
ных даследаванняу НАН Беларусi. А яшчэ пiша цудоуныя вершы глы-
бокага фiласофскага зместу, якiя прымушаюць задумацца над сэнсам
жыцця:

Каб адшукаць iсцiну,
трэба вырасцi да пытанняу,
якiя адправяць цябе
у доугае падарожжа
сумненняу i роздуму...

Так i у яе творчасцi –штосьцi вялiкае, перш чым нарадзiцца, доуга
выношваецца, падвяргаецца сумненню, з’яуляецца на свет пасля пошу-
ку самага неабходнага i патрэбнага.

Талент, кампетэнтнасць, глыбокая эрудыцыя арганiчна спалуча-
юцца у асобе Вольгi Карпауны з унутранай далiкатнасцю, сцiпласцю,
iнтэлiгентнасцю. Яна заусëды радуецца поспехам усiх, з кiм працуе,
умее тактоуна параiць, падказаць, адчуць i прыняць блiзка да сэрца
чужы боль як асабiсты.
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