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ХХIII Мiжнародная навуковая канферэнцыя
“Шлях да узаемнасцi”
Беласток 22–23 верасня 2017 г.

Беларускае грамадска-культурнае таварыства у Польшчы i кафедра бе-
ларускай фiлалогii Унiверсiтэта у Беластоку у супрацоунiцтве з Гродзенскiм
дзяржауным унiверсiтэтам iмя Янкi Купалы i Гродзенскiм абласным выка-
научым камiтэтам арганiзавалi у другой палове верасня чарговую, ужо ХХIII
Мiжнародную навуковую канферэнцыю “Шлях да узаемнасцi”, якая адбылася
гэтым разам у Беластоку. Традыцыйна удзел у гэтым аутарытэтным навуко-
вым форуме прынялi навукоуцы з Беларусi i Польшчы. Было заяулена 64 да-
клады.

Пленарнае пасяджэнне цалкам невыпадкова пачалося дакладам Святланы
Марозавай (Гродна) на тэму “Значэнне кнiгадрукарскага пачынання Францы-
ска Скарыны для беларускага народа i яго культуры”. Як вядома, у гэтым го-
дзе адзначаецца 500-годдзе беларускага кнiгадрукавання, распачатага Ф. Ска-
рынам у жнiунi 1517 года у Празе выданнем “Псалтыра” на старабеларускай
мове. У дакладзе было падкрэслена, што дзейнасць усходнеславянскага пер-
шадрукара, асветнiка, пiсьменнiка аказала вялiкi уплыу на развiццë асветы,
пiсьменства, духоунай культуры Беларусi. Асобна спынiлася С. Марозава на
навацыйным падыходзе Францыска Скарыны да друкарскай справы.

У наступных дакладах пленарнага пасяджэння увага была сканцэнтра-
вана на польска-усходнеславянскiх адносiнах: Анна Радзюкевiч (Беласток) –
“Ruski świat za zasłoną stereotypów”, Вiктар Ватыль (Гродна) – “Научно-куль-
турное сотрудничество Беларуси и Польши: советский и постсоветский перио-
ды” i Збiгнеу Антошэускi (Варшава) – “Manipulowanie świadomością historycz-
ną narodu. Konferencja Jałtańska w aktualnej polskiej polityce zagranicznej”.

Затым праца канферэнцыi працягвалася у пяцi секцыях.
Трэба адзначыць, што i на гэтай канферэнцыi “Шляху...” дамiнавала

мовазнаучая тэматыка: у дзвюх першых секцыях абмяркоувалiся менавiта
лiнгвiстычныя праблемы. З рэфератамi выступiлi м. iнш.: Фелiкс Чыжэускi
(Люблiн) – “Z metodologii badań gwar kresowych na przykładzie prac dialekto-
logicznych Profesora Michała Łesiowa”, Мiхал Кандрацюк (Беласток) – “Wpływ
historyka prof. Jerzego Wiśniewskiego i innych na doskonalenie metodologii topo-
nomastycznych w Polsce okresu powojennego”, Тадэвуш Левашкевiч (Познань)
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– “Anglicyzmy w listach nowogródzkich emigrantów przybyłych do USA i Wiel-
kiej Brytanii”, Жанна Грушэуская (Гродна) – “Нацыянальныя стравы i тра-
дыцыi харчавання на прыкладзе мастацкай лiтаратуры”, Веранiка Курцо-
ва (Мiнск) – “Беларускiя гаворкi у сучаснай моунай сiтуацыi у Польшчы
i дынамiка iх развiцця”, Уладзiмiр Генкiн (Вiцебск) – “Адлюстраванне бела-
руска-польскiх моуных кантактау у беларускай тапанiмii”, Iрына Хлусевiч
(Гродна) – “Сям’я i яе каштоунасцi у беларускай i польскай парэмiялогii”,
Алена Садоуская (Гродна) – “Стылiстычныя функцыi фразеалагiзмау, агуль-
ных для усходнеславянскiх i польскай моу”.

Надзвычай шырокiм тэматычным дыяпазонам вылучылася гiстарычная
секцыя, аб чым засведчылi рэфераты Сяргея Марозава (Гродна) – “Дзяржау-
на-палiтычная традыцыя Вялiкага Княства Лiтоускага у канцэпцыi «краëуца»
Станiслава Свяневiча (20-я – 30-я гады ХХ ст.)”, Эдмунда Ярмусiка (Гродна) –
“Мiжканфесiйнае супрацоунiцтва i мiжканфесiйны дыялог праваслаунайЦарк-
вы i каталiцкага Касцëла на Гродзеншчыне”, Сяргея Сiткевiча (Гродна) – “Ко-
венская крепость: история создания и падения”, Аляксандры Гурко (Мiнск) –
“Мiграцыi насельнiцтва беларуска-польска-лiтоускага памежжа (Гродзенская
вобласць) у другой палове ХХ – пач. ХХI ст. i iх уплыу на этнiчныя працэсы”
i iнш.

Культуразнаучыя i фiласофскiя пытаннi былi разгледжаны удзельнiкамi
чацвëртай секцыi. Свае даклады прадставiлi: Тадэвуш Стружэцкi (Мiнск) –
“Культурная дыпламатыя як важны фактар фармiравання i развiцця бела-
руска-польскiх адносiн”, кс. Войцех Гузэвiч (Элк) – “Adamowicze k. Grodna ja-
ko ośrodek religijny w dwóch ostatnich wiekach”, Павел Махiнау (Мiнск) – “Праб-
лема захавання матэрыяльнай культуры беларусау Падляшскага ваяводства”,
Наталiя Бункевiч (Мiнск) – “К вопросу о польско-белорусских связях в тради-
циях питания: этнологический аспект”, Ежы Копаня (Варшава) – “Moralność
społeczeństwa demokratycznego”, Марыя Новацка (Беласток) – “Trzy drogi roz-
woju medycyny” i iнш.

Лiтаратураучыя праблемы былi прадстаулены у пятай секцыi у выступ-
леннях: Дзмiтрыя Лебядзевiча (Гродна) – “Антычныя пародыi у беларускай
лiтаратуры: генезiс i рэцэпцыя”, Анатоля Брусевiча (Гродна) – “Элiза Ажэшка
у беларускiм лiтаратурным кантэксце”, Яугенiя Панькова (Гродна) – “Пейзаж
в парадигме поэтического мировидения Чеслава Милоша”, Галiны Тварановiч
(Беласток) – “Асоба i час: кнiга Серафiма Андраюка «Старонкi на захадзе
сонца»”, Святланы Калядкi (Мiнск) – “Перспектывы выдання зборау творау
i эдыцыйная практыка у Беларусi”, Анны Саковiч (Беласток) – “Гарадское
i вясковае жыццë у апавяданнях «Не толькi уласныя прыгоды Юркi Генiю-
ша»”, Анны Альштынюк (Беласток) – “Мастацкае адлюстраванне прауды
жыцця: аповесць Янкi Брыля «Муштук i папка»” i iнш.

Зразумела, у кожнай секцыi адбылося ажыуленае абмеркаванне дакладау,
а напрыканцы навуковай iмпрэзы былi падведзены вынiкi плëннай працы.

Па вынiках канферэнцыi, як заусëды, плануецца выданне кнiгi матэ-
рыялау.

Анна Альштынюк

Беласток


