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Шлях да прызнання

У вераснi прырода дорыць лагодныя дзянькi бабiнага лета, калi
надзвычай адчуваецца прыродная гармонiя, цеплыня i пяшчота.Шчод-
ра адораныя i людзi, што нараджаюцца у такую пару. Зоя Пятроуна
Мельнiкава, якая сëлета адзначае свой юбiлей, таму пацвярджэнне.
Перакананы, што ацэньваючы ураджай нiвы уласнага жыцця, яна не
можа не усцешыцца: талент, атрыманы у дар ад Бога, не змарнавала,
а прымножыла.

25 верасня 1954 года у сялянскай сям’i Надзеi i Пятра Пралiчау на-
радзiлася дзяучынка. Цi мог хто падумаць, што у маленькай вëсачцы
Навасëлкi Докшыцкага раëна на Вiцебшчыне нарадзiуся будучы док-
тар навук, прафесар, аутар многiх кнiг, у тым лiку, змястоуных
навукова-лiтаратуразнаучых манаграфiй, падручнiкау для студэнтау
унiверсiтэтау i школ Беларусi?..

Бог надзялiу дзяучыну прыгажосцю, усмешлiвасцю i абаяльнасцю,
дапытлiвасцю i настойлiвасцю. Бацькi здолелi выхаваць у дачкi любоу
да працы, да людзей, здольнасць супрацьстаяць неспрыяльным аб-
ставiнам. Настаунiкi Дармантоускай школы, якую дзяучынка закон-
чыла у 1969 годзе, бачылi яе здольнасцi i стараннасць, раiлi, куды
пайсцi вучыцца далей.

Паклiкала Полаччына, славутая з часоу Еуфрасiннi. Грамадска-
культурная атмасфера слыннага беларускага горада, даунiя i ге-
раiчная гiсторыя Полацка, чытанне кнiг i роздум над iмi, сустрэчы
з настаунiкамi, з новымi, такiмi ж прагнымi да ведау i кнiг, сябра-
мi рыхтавалi да асветнiцкага падзвiжнiцтва. Выкладчыкi Полацка-
га педвучылiшча iмя Ф. Скарыны, дзе вучылася Зоя Пралiч з 1969
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па 1973 год, абуджалi у будучых настаунiкау любоу да роднай мовы
i культуры, сфармiравалi разуменне неабходнасцi вучыцца i самауда-
сканальвацца праз усë жыццë.

Педагагiчная дзейнасць выпускнiцы Полацкага педвучылiшча па-
чыналася з працы пiянерважатай, выхавацеля дзiцячага садка, настау-
нiцы пачатковых класау у школах Полаччыны, а затым у вëсцы Лош-

нiца на Барысаушчыне. Да гэтага часу Зоя Пятроуна памятае iмëны
i прозвiшчы сваiх вучняу.

Каб удасканалiць майстэрства педагога i сцвердзiць сябе у любi-
май прафесii, у 1975 годзе яна вырашае паступiць у Мiнск у Беларускi
дзяржауны унiверсiтэт на фiлалагiчны факультэт, аддзяленне рускай
i беларускай мовы i лiтаратуры. Можна уявiць, як затым вучылася
студэнтка-завочнiца, да усяго ужо i маладая мацi, што яе зауважылi
i ацанiлi вядомыя навукоуцы (сярод якiх быу акадэмiк В.А. Кавален-
ка, будучы навуковы кiраунiк) i прапанавалi прадоужыць вучобу у ас-
пiрантуры. Зоя Мельнiкава мела такi узровень ведау, што здолела
паступiць у аспiрантуру пры Iнстытуце лiтаратуры iмя Я. Купалы
НАН БССР. За час навучання (1981–1984 гг.) была падрыхтавана ды-
сертацыя па творчасцi класiка беларускай лiтаратуры Змiтрака Бя-
дулi i станауленнi лiрычнай плынi у беларускай лiтаратуры пачатку
ХХ стагоддзя.

Маладога навукоуца, да таго ж улюбëнага у настаунiцкую пра-
фесiю, адразу ж запрасiу на выкладчыцкую працу вядомы лiтаратура-
знауца, загадчык кафедры беларускай лiтаратуры Брэсцкага педiн-
стытута прафесар Уладзiмiр Андрэевiч Калеснiк. З 1984 года i па
сëнняшнi дзень Зоя Пятроуна жыве i працуе у Берасцi. Дарэчы, гэта
яшчэ адзiн яе юбiлей: шлях даужынëю у 30 гадоу на фiлалагiчным фа-
культэце Брэсцкага дзяржаунага педiнстытута, а пасля унiверсiтэта
iмя А. С. Пушкiна. Як многа зроблена за гэты час!..

Маладая выкладчыца, гадуючы дачушку i сына, абаранiла у 1986

годзе у Iнстытуце лiтаратуры iмя Я.Купалы НАН БССР кандыдацкую
дысертацыю. У наступным годзе атрымала вучонае званне дацэнта.

У 2003 годзе калегi абралi яе загадчыкам кафедры беларуска-
га лiтаратуразнауства, а у 2004 – яна прызначана дэканам фiлала-
гiчнага факультэта. У тым жа 2004 годзе Зоя Пятроуна паспяхова
абаранiла доктарскую дысертацыю па праблемах метадалогii бела-
рускага лiтаратуразнауства – “Беларускае гiсторыка-функцыяналь-
нае лiтаратуразнауства”. Паспяховая, натхнëная выкладчыцкая праца
спалучалася з актыунай навуковай, метадычнай, лiтаратурна-асвет-
нiцкай дзейннасцю.
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З 1995 па 1999 год наша калега – член аутарскага калектыву, якi
узначальвала В. Я. Зарэцкая. Зоя Пятроуна стала адным з аутарау
праграм i падручнiкау “Родная лiтаратура. 5 клас”, “Родная лiтара-
тура. 6 клас”, “Беларуская лiтаратура. 10 клас”, “Беларуская лiтара-
тура. 11 клас”.

У 2008 годзе, калi у Беларусi узнiкла неабходнасць стварэння
новых вучэбных i метадычных дапаможнiкау па беларускай лiтара-
туры i яе выкладаннi у 10–11 класах, аутарскi калектыу узначалi-
ла прафесар З. П. Мельнiкава. Берасцейскiя фiлолагi-навукоуцы пад
яе кiраунiцтвам выйгралi конкурс, аб’яулены Мiнiстэрствам адукацыi
Рэспублiкi Беларусь, на стварэнне лепшых падручнiкау. Па падручнi-
ках пад рэдакцыяй З. П. Мельнiкавай займаюцца сëння вучнi выпуск-
ных класау усëй Беларусi.

Зоя Пятроуна умее супрацоунiчаць з малодшымi калегамi (мно-
гiя з iх былыя яе студэнты), працягваючы на факультэце традыцыi,
закладзеныя У. А. Калеснiкам, В. Я. Зарэцкай, А. А. Майсейчыкам,
Г. М. Малажай, М. I. Мiшчанчуком. Шмат каму з маладых навукоу-
цау яна дапамагла стаць на крыло. Сëння ëсць усе падставы гава-
рыць пра навуковую школу прафесара З. П. Мельнiкавай. Пад яе кi-
раунiцтвам падрыхтаваны да абароны i паспяхова абараняюцца магi-
старскiя i кандыдацкiя дысертацыi. Не адзiн год Зоя Пятроуна кiруе
распрацоукай фундаментальных навукова-даследчых тэм, звязаных
з актуальнымi накiрункамi развiцця айчыннага лiтаратуразнауства,
лiтаратурнай адукацыi у Рэспублiцы Беларусь. Да сумеснай наву-
кова-даследчыцкай дзейнасцi прафесар З. П. Мельнiкава заусëды за-
прашае не толькi нас, малодшых калег, але i здольных студэнтау,
шчодра дзелiцца навукова-метадычнымi iдэямi i вопытам. Кiраунiцтва
Брэсцкага дзяржаунага унiверсiтэта iмя А. С. Пушкiна, калегi з iн-
шых унiверсiтэтау не толькi Беларусi, але i Польшчы, Украiны вы-
сока цэняць напiсанае i зробленае Зояй Пятроунай у галiне лiтара-
туразнауства i адукацыi. Яна мае шмат падзяк i узнагарод за вялiкую
i нястомную навукова-адукацыйную працу.

Калi пiсьменнiк i прафесар Уладзiмiр Андрэевiч Калеснiк “распа-
лiу” “Берасцейскае вогнiшча”, то Зоя Пятроуна, пераняушы яго эста-
фету, апякуецца, рэцэнзуе, папулярызуе у друку творчасць пiсьмен-
нiкау-землякоу, запрашае iх на сустрэчы са студэнтамi. Невыпадкова
вершы-прысвячэннi ëй напiсалi вядомыя паэты М. Купрэеу, В. Жуко-
вiч, А. Паплаускi, М. Аляхновiч, М. Мiшчанчук, М. Сянкевiч.

Мабыць, ва Уладзiмiра Андрэевiча Зоя Пятроуна навучылася
шмат працаваць пад час летняга адпачынку. Неаднойчы згадвае, як
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няëмка было ëй, маладой выкладчыцы, сустракацца са сваiм настау-
нiкам, загадчыкам кафедры у вераснi, як няпроста было адмоучвацца,
бо Уладзiмiр Андрэевiч, звычайна, пытау: “Што, Зоенька, напiсала за
лета?”Мы, малодшыя калегi, не помнiм таго лета, калi б Зоя Пятроуна
проста адпачывала: то рукапiсы падручнiкау рэдагуе, то працуе з ды-
сертацыямi сваiх магiстрантау i аспiрантау, то рыхтуе манаграфiю або
распрацоувае новы курс лекцый для студэнтау-фiлолагау, то тэрмiнова
пiша замоулены ëй артыкул, то дарабляе чарговы вучэбны дапамож-
нiк... А яшчэ ж трэба i на лецiшчы управiцца – там штогод растуць не
толькi памiдоры, перцы, агуркi, але i розныя кветкi, цiкавыя раслiны,
пасаджаны ëю сад...

Паважаная наша калега – чалавек зайздроснай працаздольнасцi,
удумлiвы i аутарытэтны фiлолаг. Яе уменне глыбока унiкаць у тую цi
iншую лiтаратуразнаучую праблему ацэнена i прызнана навукоуцамi
Беларусi. Зоя Пятроуна – член спецыялiзаванага Савета па абароне
доктарскiх i кандыдацкiх дысертацый па фiлалагiчных навуках пры
ДНУ “Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Я. Купалы i Я. Коласа НАН
Беларусi” (зараз Цэнтр даследаванняу беларускай культуры, мовы
i лiтаратуры), яна часта выступае у якасцi апанента на абароне
дысертацый.

Кафедра беларускага лiтаратуразнауства Брэсцкага дзяржаунага
унiверсiтэта, дзякуючы найперш аутарытэту Зоi Пятроуны Мельнiка-
вай, выступае апанiруючай арганiзацыяй па многiх лiтаратуразнаучых
дысертацыйных даследаваннях, якiя абараняюцца у Беларусi.

Не перабольшым, калi скажам, што прафесар З. П. Мельнiкава –

вучоны еурапейскага узроуню. Яна выбiралася прафесарам Iнстытута
Фiлалогii Славянскай Унiверсiтэта Марыi Кюры-Складоускай у Люб-
лiне (Польшча) i каля дзесяцi год сумяшчала працу у Польшчы i Бела-
русi. Пад кiраунiцтвам Зоi Пятроуны польскiмi магiстрантамi абаро-
нена больш за 20 навуковых прац. Тымi замежнымi навуковымi сувя-
зямi, якiмi вызначаецца кафедра беларускага лiтаратуразнауства, мы
таксама абавязаны шматгадоваму яе загадчыку.

Для нас Зоя Пятроуна – прыклад не толькi вучонага акадэмiчнага
узроуню, глыбокага лiтаратуразнауцы, але i клапатлiвай дачкi, мацi,
бабулi, сястры i цëткi, вернага сябра, цудоунай гаспадынi.

Дзякуем, шаноуная Зоя Пятроуна, за калегаванне i сяброуства, за
спагаду i разуменне, за тое, што пасля летняга адпачынку рады нас
бачыць i абняць, i не пытаеце, што мы напiсалi за лета... Дзякуем
за сумленнасць i прынцыповасць. Ведаем, што за усмешкай абаяль-
най жанчыны схавана упартасць i трывушчасць, уласцiвая нямногiм.
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Не сакрэт, што сярод вядомых навукоуцау, пiсьменнiкау, людзей ма-
стацтва большая частка мужчын. Самарэалiзавацца iм даюць мажлi-
васць жонкi, самаахвярна узяушы на сябе хатнiя клопаты. Жанчын,
дзеячау высокага рангу, – невялiкi працэнт: толькi адзiнкi могуць су-
мясцiць цяжар побыту i навуку цi творчасць. Вы, на шчасце, адносi-
цеся да iх.

Шаноуная Зоя Пятроуна, жадаем Вам здароуя, жыццëвага i наву-
ковага даугалецця, творчых здзяйсненняу, сямейнага дабрабыту. Ня-
хай юбiлейная лiчба не азмрочвае настрою бабiнага лета.

Не сумуйце: у пройдзеных гадах
Верасень – не горшая прыкмета.
Крылы птахау паднялi з гнязда,
Выспелi антонаукi у садах –
Гэта толькi скончылася лета...

Галiна Iшчанка, Алена Кавалюк

Брэст


