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XXIV Мiжнародная навуковая канферэнцыя
“Шлях да узаемнасцi”
Гродна, 26 кастрычнiка 2018 г.

Тое, што ужо амаль чвэрць веку на гэту навуковую iмпрэзу збiраюцца то
у Беластоку, то у Гароднi навукоуцы розных статусау, каб абмеркаваць шмат-
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стайныя гуманiтарныя пытаннi, сведчыць аб дакладным вычуваннi колiсь пер-
шымi арганiзатарамi канферэнцыi сацыяльна-культурнай атмасферы памеж-
жа, запатрабаванасцi дыялогу памiж прадстаунiкамi некалi ж нават аднаго
дзяржаунага утварэння.

Традыцыйна над арганiзацыяй чарговага “Шляху да узаемнасцi” парупi-
лiся Гродзенскi абласны выканаучы камiтэт, Гродзенскi дзяржауны унiверсi-
тэт iмя Янкi Купалы, у прыватнасцi Фiлалагiчны факультэт, а таксама Бела-
рускае грамадска-культурнае таварыства у Польшчы i, як ганаровы арганiза-
тар, Кафедра беларускай фiлалогii Унiверсiтэта у Беластоку. У праграме кан-
ферэнцыi былi заяулены 62 даклады на беларускай, польскай i рускай мовах.

Пасля урачыстага адкрыцця канферэнцыi пачалося пленарнае пасяджэн-
не, у тэматыцы якога, зразумела, былi прадстаулены галоуныя даследчыя ра-
курсы навуковай iмпрэзы. Найперш з палемiчным дакладам “Rusofobia i anty-
polonizm w polityce historycznej Polski i Rosji (wybrane problemy)” выступiу
шматгадовы удзельнiк “Шляху да узаемнасцi” прафесар Збiгнеу Анташэу-
скi (Кельцэ). Вялiкую цiкавасць выклiкау разгляд жыццëва-творчага лëсу
надзвычай цiкавай асобы, звязанай з Гродна, зроблены прафесарам Валеры-
ем Чарапiцам (Гродна), у прыватнасцi, даклад “К биографии композитора
Ф.М. Квятковской (Фанни Гордон) ”. Прафесар Чэслау Лапiч (Торунь) у да-
кладзе “620 lat osadnictwa tatarskiego na ziemiach białorusko-litewsko-polskich”
зрабiу кампетэнтны экскурс у даунюю гiсторыю, звязаную са з’яуленнем на
землях Вялiкага Княства Лiтоускага татар, што сталася падчас уладаран-
ня вялiкага князя Вiтаута. Мовазнаучыя аспекты, уласцiвыя менавiта памеж-
наму рэгiëну, былi прадстаулены з выкарыстаннем вiдэа матэрыялау дацэн-
там Валерыем Варановiчам (Гродна) у дакладзе “Моуна-графiчныя асаблi-
васцi надпiсау на крыжах-абярэгах вëсак Гродзенскага раëна”. На завяршэнне
пленаранага пасяджэння адбылася дыскусiя, праблемнае абмеркаванне прагу-
чаушых дакладау.

Пасля абедзеннага перапынку праца канферэнцыi працягнулася у пяцi сек-
цыях. Аб тым, што i гэтым разам, ужо традыцыйна, прэвалiравала менавiта
мовазнаучая праблематыка, а не лiтаратуразнаучая, сведчыць размеркаванне
лiнгвiстычных дакладау па трох секцыях. Ядро першай з iх “Мовазнауства.
Намiнацыя: прынцыпы, асаблiвасцi i нацыянальныя элементы. Анамастыка”
склалi вядучыя анамасты Польшчы. Адзiн з сталых, шматгадовых удзель-
нiкау канферэнцыi прафесар Фелiкс Чыжэускi з Люблiна прадставiу даклад
“Wariantywność nazw własnych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim (na
przykładzie «Słownika» H. Arkuszyna)”. Прафесар Леанарда Дацэвiч (Бела-
сток), дырэктар Iнстытута Усходнеславянскай фiлалогii Унiверсiтэта у Бе-
ластоку, таксама шматгадовы удзельнiк “Шляху да узаемнасцi”, засяродзi-
лася у сваiм выступленнi на тэме “Etnonimy поляк, полька, полячка w ro-
syjskich i białoruskich słownikach ogólnych”. Прафесар Мiхал Кандрацюк (Бе-
ласток), якi уласна стаiць ля вытокау канферэнцыi “Шлях да узаемнасцi”,
звярнуу увагу на наступны моуны аспект: “Etniczne nazwy miejscowości z for-
mantem -ec (w pl. -ce) na Białostocczyźnie”. Дактары Марцiн Койдэр и Марэк
Олейнiк з Люблiна выступiлi адпаведна з дакладамi: “Z badań nad histo-
rycznym nazewnictwem osobowym pogranicza białorusko-polskiego” i “Nazwiska
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patronimiczne w starostwie grabowieckim XVI–XVIII wieku”. Дацэнт Святла-
на Ляскевiч (Гродна) прадставiла даклад «Крынiцы фармiравання прадмет-
най групы назвау адзення у гаворках Гродзеншчыны», магiстр гуманiтарных
навук Аксана Шауцова (Гродна) – “Асаблiвасцi анамастычнай лексiкi у творах
Элiзы Ажэшкi (80-я гады ХIХ стагоддзя”.

Другую лiнгвiстычную секцыю “Мовазнауства. Праблемы моунага узае-
мадзеяння. Этналiнгвiстычная мадэль свету. Пытаннi другаснай намiнацыi”
цалкам склалi прадстаунiкi Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта. Так,
кандыдат фiлалагiчных навук Жанна Грушэуская выступiла з дакладам
“Нацыянальна-культурная спецыфiка канцэпту п’янства у беларускай i поль-
скай лiнгвакультурах”, дацэнт Валянцiна Маршэуская – “Аб’ектныя фразеа-
лагiзмы у польскай i беларускай фразеалогii”, Алена Садоуская – “Фразеа-
лагiзмы у паэме Адама Мiцкевiча «Пан Тадэвуш»”, Iрына Хлусевiч – “Кан-
цэпт «мацi» у беларускай i польскай парэмiялогii”, дацэнт Марыя Якалцэвiч –
“Семантыка-стылiстычныя асаблiвасцi прыказак у аповесцях Элiзы Ажэшкi”.

У секцыi “Мовазнауства. Тэкст. Полiкультурная камунiкацыя. Пытан-
нi моуна-культурнага памежжа i перакладу” таксама прагучалi надзвычай
цiкавыя даклады. Напрыклад, доктар Iаланта Хомка (Беласток) выступiла
з рэфератам “Semantyka i przekład wybranych nazw w «Szkarłatnych żaglach»
Aleksandra Grina (pole czerwieni)”, старшы выкладчык Вiктар Варанец (Грод-
на) – “Медыцынская тэрмiналогiя на беларускай i польскай мовах. Агульнае
i рознае”, прафесар Лiля Цiтка (Беласток), перакладчыца шаснаставечнага
беларускага “Трыстана” на польскую мову – “Słownictwo zapożyczone w ję-
zyku starobiałoruskiego «Trystana»”, доктар Агнешка Дудэк-Шумiгай (Люб-
лiн) – “Relacja Bóg – człowiek w świetle inskursji nagrobnych pogranicza pol-
sko-wschodniosłowiańskiego”, дэкан фiлалагiчнага факультэтэта, кандыдат фi-
лалагiчных навук Iна Лiсоуская (Гродна) – “Кiнемныя дзеясловы як спосаб
адлюстравання пазамоунай рэчаiснасцi у наратыуным тэксце (на матэрыяле
аповесцi В. Быкава “Альпiйская балада”)”, доктар Iаанна Кульвiцка-Камiнь-
ска (Торунь) – “Świat tatarskich wierzeń zamknięty w kitabach. Stan badań”,
доктар Iвона Радзiшэвска (Торунь) – “Od modlitw po zaklęcia – chamaiły Tata-
rów Wielkiego Księstwa Litewskiego”.

Як ужо адзначалася, лiтаратуразнауства у адрозненне ад мовазнауства
было прадстаулена больш сцiпла. Праца секцыi “Лiтаратуразнауства. Дыя-
лог праз стагоддзi. Творчая майстэрня: рэфлексii i шляхi самавыражэння”
распачалася з выступлення кандыдата фiлалагiчных навук Вольгi Нiкiфара-
вай (Гродна) “Лiрыка-фiласофскае асэнсаванне рэчаiснасцi у цыкле лiрычных
запiсау Яна Чыквiна «Трохкрылыя птушкi»”. Варта падкрэслiць, што твор-
часць сяброу беларускага лiтаратурнага аб’яднання “Белавежа” разглядала-
ся яшчэ у трох дакладах: доктар Ганны Альштынюк (Беласток) – “Вобраз
героя у творчасцi Андрэя Федарэнкi i Мiхася Андрасюка”, доктар Ганны Са-
ковiч (Беласток) – “Беларускае асяроддзе вачыма Сакрата Яновiча у кнiзе
“Nasza tysiąc lat. Z Sokrates Janowiczem rozmawia Jerzy Chmielewski”, Biały-
stok 2000”, прафесар Галiны Тварановiч (Беласток) – “Iдэйна-тэматычныя
дамiнанты прозы Алены Анiшэускай”. Кандыдат фiлалагiчных навук Алi-
на Сабуць (Гродна) звярнулася да эпохi другога беларускага Адраджэння
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у дакладзе “Дыялогавая камунiкацыя нашанiускай публiцыстыкi: да пытання
польскай нацыянальнай асветы”. Творчасць польскiх празаiкау разглядалася
у выступленнi дацэнтау Яугена Панькова i Вольгi Паньковай (Гродна) – “Jure-
wiczowskie spojrzenie na czas (na podstawie utworów «Popiół i wiatr» oraz «Dzień
przed koncem swiata»”, а таксама выкладчыцы Iрыны Хлестакоускай (Грод-
на) – “Топос дома в творчестве Марии Домбровской”. Магiстр Таццяна Сiво-
ва (Гродна) пераканауча прадставiла адзiн з цiкавых аспектау творчасцi вы-
датнага рускага пiсьменнiка з польскiмi каранямi Канстанцiна Паустоускага:
“Польская культура сквозь призму художественного восприятия К.Г. Паустов-
ского”.

Зразумела, што не магло забракнуць на канферэнцыi “Шлях да узаем-
насцi” абмеркавання рэлiгiйнай тэматыкi у разнастайных аспектах, што i ад-
бывалася у секцыi “Канфесiйная гiсторыя”. Яе праца распачалася выступ-
леннем прафесара Антона Мiрановiча (Беласток) “Георгiй Канiскi – епiскап
беларускi”. У некалькiх дакладах былi разгледжаны пытаннi унiяцкага вера-
вызнання: магiстр гiстарычных навук Аляксей Хоцеу (Мiнск) – “Церковная
уния и белорусская культура: синтез культур или культурная ассимиляция”,
магiстр багаслоуя Вячаслау Шэсцiтка (Гродна) – ”Секретные комитеты пра-
вительства Николая I и воссоединение униатов”, магiстр гiстарычных навук
Таццяна Лашук (Гродна) – “Урадавая палiтыка пераадолення этнакультур-
ных i рэлiгiйных адметнасцяу былых унiятау у гiстарыяграфii Беларусi i Расii
навейшага часу”, доктар габiлiтаваны Уршуля Паулючук (Беласток) – “Neo-
unia w II Rzeczypospolitej”.Магiстр Марцiн Мiрановiч (Беласток) звярнууся да
асэнсавання аднаго з пытанняу вельмi складанай для Праваслаунай Царквы,
пасля заключэння Брэсцкай унii, эпохi у дакладзе “Skład społeczno-zawodowy
członków bractwa wileńskiego św. Trójcy w XVI i XVII wieku”. У сваю чаргу
магiстр Пëтр Савiцкi (Беласток) выступiу з дакладам “Пазiцыя праваслаунай
царквы у ХIХ стагоддзi”. Пытаннi, звязаныя з каталiцкiм веравызнаннем, раз-
гледзелi у сваiх выступленнях прафесар Эдмунд Ярмосiк (Гродна) – “Пробле-
мы национального языка и культуры в деятельности католического Костела
на Гроденщине”, ксëндз, прафесар Войцех Гузевiч (Ольштын) – “Разногласия
вокруг названия епархии в Сейнах”, дацэнт Андрэй Ганчар (Гродна) “К во-
просу использования духовных завещаний в практике Римско-католической
Церкви на территории Беларуси (1722–1917 гг.)”.

На секцыi “Гiсторыя” былi разгледжаны некаторыя праблемы, арганiч-
ныя для секцыi “Канфесiйная гiсторыя”, што i зразумела, бо вельмi склада-
на, а то i немагчыма, падзялiць сацыяльна-гiстарычнае жыццë на асобныя
фрагменты. Так, старшы выкладчык Святлана Словiк (Гродна) прадставiла
даклад “Традыцыi Вiгiлii у шляхецкай сям’i Беларусi ХIХ ст.”, дацэнт Iван
Трацяк (Гродна) – “Спроба арганiзацыi беларускай Каталiцкай Акцыi у За-
ходняй Беларусi у перыяд 1921–1939 гг.”.Шматгадовы удзельнiк канферэнцыi
доктар Альфонс Баровiк (Элк) выступiу з дакладам “Walki o korzystną gra-
nicę II Rzeczpospolitej Polskiej na pograniczu Augustowszczyzny i Suwalszczyzny
oraz Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny w latach 1918–1921”, кандыдат гiста-
рычных навук Алена Трубчык (Мiнск) – “Организационная структура и де-
ятельность Гродненского окружного суда в период польско-советской войны
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(1919–1921) гг.”, дацэнт Андрэй Загiдулiн (Гродна) – “Канстытуцыйна-пра-
вавы статус беларусау у мiжваеннай Польшчы: асаблiвасцi фармiравання”,
кандыдат гiстарычных навук Алена Абухова (Гродна) – “Общественно-куль-
турная деятельность поляков Гроденщины в конце 1980-х гг.”, кандыдат гi-
старычных навук Сяргей Амелька (Гродна) – “Да пытання аб паходжаннi
дваранскага роду Мокрскiх”.

У кожнай секцыi адбывалася зацiкауленая дыскусiя. Напрыканцы ж кан-
ферэнцыi, як i належыцца, былi падведзены вынiкi працы. Як заусëды, пла-
нуецца выданне кнiгi матэрыялау канферэнцыi. Хочацца верыць, што, ня-
гледзячы на узнiкшыя фiнансавыя праблемы, юбiлейная XXV канферэнцыя
“Шлях да узаемнасцi” адбудзецца у наступным годзе у Беластоку.
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