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Канферэнцыi “Шлях да узаемнасцi” – чвэрць веку! Дваццаць пяць гадоу
збiраюцца увосень то у Беластоку, то у Гароднi навукоуцы розных статусау,
каб, як адзначалася у справаздачы аб папярэдняй навуковай iмпрэзе з гэтага
цыклу, абмеркаваць шматстайныя гуманiтарныя пытаннi мiнулага i сучасна-
сцi. Сапрауды, такое працяглае iснаванне “Шляху да узаемнасцi” сведчыць аб
дакладным вычуваннi першымi арганiзатарамi канферэнцыi сацыяльна-куль-
турнай атмасферы памежжа, запатрабаванасцi дыялогу памiж прадстаунiкамi
некалi ж нават аднаго дзяржаунага утварэння.

Пасля урачыстага адкрыцця юбiлейнай канферэнцыi, арганiзаванай Бела-
рускiм культурна-грамадскiм таварыствам у Польшчы i найперш шматгадо-
вым сябрам Галоунай управы БГКТ доктарам Васiлëм Сегенем у супрацоу-
нiцтве з Гродзенскiм аблвыканкамам i Гродзенскiм дзяржауным унiверсiтэ-
там iмя Янкi Купалы, як заведзена, распачалося пленарнае пасяджэнне. Тра-
дыцыйна у тэматыцы выступоуцау былi прадстаулены разнастайныя даслед-
чыя аспекты. I цалкам апраудана, што своеасаблiвы рытм Канферэнцыi за-
дала гаворка аб асобе, якая займае пачэснае месца як у польскай, так i бе-
ларускай гiсторыi. Маецца на увазе даклад Сяргея Марозава з Гродзенскага

дзяржаунага унiверсiтэта “Тадэвуш Касцюшка у гiстарычнай памяцi сучасна-
га беларускага грамадства”. У сваю чаргу вядомая журналiстка, пранiклiвая
даследчыца стану духоунасцi на памежжы Анна Радзюкевiч, прадстауляючы
Фонд iмя князя Канстанцiна Астрожскага у Беластоку, звярнулася да асэн-
савання надзвычай важнага пытання, сфармулiраваушы тэму свайго выступ-
лення наступным чынам: “Współczesna duchowość, myśl i kultura – wspólny
dorobek prawosławnych Białorusinów, laureatów Nagrody Księcia Ostrogskiego
(1990–2019)”. Марыя Мiцкевiч (Дзiцячы фонд духоунага i культурнага адра-
джэння “Сакавiк”), унучка слыннага класiка беларускай лiтаратуры Якуба

Коласа, засяродзiлася на тэме, надзвычай важнай для беластоцкай канферэн-
цыi, а менавiта: “Адлюстраванне беларуска-польскiх дачыненняу у творчасцi
Якуба Коласа”. Завяршылася пленарнае пасяджэнне мовазнаучым дакладам
Iгара Капылова (Цэнтр даследаванняу беларускай культуры, мовы i лiтара-
туры НАН Беларусi) “Тапанiмiя беларуска-польскага памежжа: гiсторыя, су-
часны стан, праблема лексiкаграфiчнага апiсання”.
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Пасля ажыуленай дыскусii i перапынку на абед праца канферэнцыi пра-
цягнулася у пяцi секцыях. На юбiлейнай XXV канферэнцыi традыцыйна, як
заусëды, пераважала мовазнаучая праблематыка, абмяркоуваемая у дзвюх сек-
цыях. Працу першай з их, у якой увага была засяроджана найперш на прабле-
мах анамастыкi, адкрыу сваiм дакладам “Mikrotoponimia południowego Podla-
sia na tle nazw terenowych pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego”шматгадо-
вы удзельнiк “Шляху да узаемнасцi” прафесар Фелiкс Чыжэускi (Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Прафесар Леанарда Дацэвiч (Uniwersy-
tet w Białymstoku) выступiла з дакладам “Księgi metrykalne rzymskokatolickich
parafii z II połowy XIX wieku jako źródło do badań antroponimii tego miasta”.
Казiмерас Гаршва i Аляксандр Адамковiч з Iнстытута лiтоускай мовы у Вiль-
нюсе выступiлi адпаведна з дакладамi “Собственные балтизмы (топонимы,
фамилии) в Польше, Беларуси” i “Уплыу польскай мовы на фармiраванне
антрапонiмау у Шаркаушчынскiм раëне”. Агнешка Дудэк-Шумiгай, Марцiн
Койдэр, Марэк Олейнiк з Унiверсiтэта Марыi Кюры-Складоускай у Люблiне
засяродзiлiся на тэмах: “Językowy obraz świata w świetle iskrypcji nagrobnych po-
granicza polsko-wschodniosłowiańskiego”, “Zróżnicowanie regionalne nazawnictwa
osobowego wiernych Chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662–1810)”, “Sposoby
nominacji kobiet w starostwie grabowieckim w XVI–XVIII ww.”. Наталля Снiгi-
рова i Веранiка Курцова з Цэнтра даследаванняу беларускай культуры, мовы
i лiтаратуры НАН Беларусi выступiлi з дакладамi: “Традыцыi i трансфарма-
цыi этнамоунай самаiдэнтыфiкацыi носьбiтау сучасных беларускiх гаворак Бе-
ласточчыны: з вопыту назiраня i асэнсавання”, “Марфалагiчны лад сучасных
беларускiх гаворак Беласточчыны: ступень захаванасцi i асаблiвасцi эвалю-
цыi”. Завяршылася праца гэтай секцыi дакладамi Аксаны Шауцовай i Iрыны
Пiваварчык з Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы: “Funk-
cja socjologiczna nazw własnych w utworach Elizy Orzeszkowej”, “Медыцынская
рэклама у беларускамоуных i польскамоуных выданнях пачатку ХХ ст.”.

У другой мовазнаучай секцыi таксама звярталася увага на праблемы

моунага узаемадзеяння, аднак пераважау зварот да творау мастацкай лiта-
ратуры. Распачалася праца секцыi выступленнем “Uwagi o zmianach leksykal-
nych w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny po drugiej wojnie świa-
towej” прафесара Мiхала Кандрацюка, якi уласна стаiць ля вытокау “Шляху
да узаемнасцi”. Тадэуш Левашкевiч з Унiверсiтэту Адама Мiцкевiча у По-
знанi засяродзiуся на тэме “Białoruskie i rosyjskie zapożyczenia leksykalne w ję-
zyku powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy”. Прафесар Лiля Цiтка
з Унiверсiтэта у Беластоку, перакладчыца “Беларускага Трышчана” на поль-
скую мову, падзялiлася роздумамi на тэму “O genezie Białoruskiego Tristana
w świetle słownictwa zabytku”. Наталля Паляшчук з Цэнтра даследаванняу бе-
ларускай культуры, мовы i лiтаратуры НАН Беларусi акцэнтавалася на праб-
леме, надзвычай актуальнай як для мовазнауцау, так i лiтаратуразнауцау:
“Аб праекце Слоунiка паланiзмау у старабеларускай лiтаратурна-пiсьмовай
мове”. Алена Садоуская, Валянцiна Маршэуская, Марыя Якалцэвiч, Жан-
на Грушэуская з Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы
выступiлi адпаведна з наступнымi дакладамi: “Спалучанасць фразеалагiзмау
са словамi кантэксту (на матэрыяле паэмы Адама Мiцкевiча Пан Тадэвуш”,



SPRAWOZDANIA 329

“Функцыянаванне дзеяслоуных фразеалагiзмау у паэме Пан Тадэвуш Адама

Мiцкевiча”, “Асаблiвасцi адлюстравання прыказак у нарысах Э. Ажэшкi Лю-
дзi i кветкi над Нëманам”, “Лiнгвакультуралагiчны аналiз парэмiй з лiчба-
вым кампанентам у беларускай i польскай мовах”. Iрэна Лукашук (Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach) засяродзiлася на тэме “Konotacje se-
mantyczne barwy niebieskiej w językach słowiańskich”. На пытаннi каларысты-
кi спынiлася Анна Раманюк з Унiверсiтэту у Беластору: “Barwy w dyskursie
modowym we współczesnym języku rosyjskim”. Святлана Макiтрук з Цэнтра
даследаванняу беларускай культуры, мовы i лiтаратуры НАН Беларусi вы-
ступiла з дакладам “Найменнi з кампанентам вiна у славянскiх мовах: анама-
сiялагiчны аспект”.

Гiстарычную секцыю гэтым разам склалi навукоуцы з Гароднi i Мiнска.
Прадстаунiкi Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы Свят-
лана Марозава, Святлана Сiлава, Аляксей Загiдулiн прадставiлi на абмер-
каванне наступныя даклады разнастайнай тэматыкi: “Гiсторыя Святаполка
“Акаяннага” i першае летапiснае упамiнанне Брэста: да 1000-годдзя горада”,
“Праваслауны прыход у Заходняй Беларусi i яго адаптацыя у прасторы савец-
кай Беларусi у 50-я гг. ХХ ст.”, “Польская гiстарыяграфiя гiсторыi мiжваен-
най Заходняй Беларусi у ацэнках беларускiх гiсторыкау”. Кiрыл Мядзведзеу
i Вольга Бароуская з Цэнтра даследаванняу беларускай культуры, мовы i лi-
таратуры НАН Беларусi адпаведна звярнулiся да разгляду тэм: “Узаемадзе-
янне беларускага i польскага мяшчанства у XVIII ст.” i “Дзейнасць Польскай
нацыянальнай рады беларускiх зямель i Iнфлянтау падчас польска-савецкiх
перагаворау у Рызе 1920–1921 гг.”.

Даклады, у якiх былi узняты разнастайныя пытаннi, звязаныя з культу-
рай, абмяркоувалiся у асобнай секцыi, якую склалi выступленнi прадстаунiкоу
з самых розных навуковых i культурных цэнтрау. Вiктар Ватыль з Гро-
дзенскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы выступiу з дакладам
на тэму “Историческая память как гуманитарный ресурс развития бело-
русско-польского приграничного сотрудничества“. Вiдавочна, што праблема,
узнятая у гэтым выступленнi, сваiм пафасам вартая таго, каб быць агуча-
най i на пленарным пасяджэннi, задала тон размове на секцыi “Культуры”.
Тадэвуш Стружэцкi, прадстауляючы Беларускi фонд культуры, звярнууся
у сваiм дакладзе “Арганы – еурапейская спадчына Беларусi” да канкрэтнай
з’явы агульнага культурнага кантэксту. Кс. Войцех Гузевiч з фiлii Унiверсi-
тэту Вармiнска-Мазурскага у Элку падзялiуся рэфлексiямi на тэму: “Костел
в Беларуси сегодня и вчера: несколько слов о дакторской диссертации ксендза
Виталия Сидорко Зарождение, создание и организация Гродненской епархии
в 1991–2011 гг. (Люблин 2018)“. У сваю чаргу Нона Шандроха з Гродзен-
скага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы у сваiм дакладзе “Тэхнало-
гiя актыунай ацэнкi у метадычнай адукацыi Польшы i Беларусi” выкарыста-
ла магчымасцi параунаучага патэнцыялу даследавання. “Беларуска-польскiя
сувязi у прасторы сучаснага тэатральнага мастацтва Беларусi” разгледзела
Кацярына Яромiна з Цэнтра даследаванняу беларускай культуры, мовы i лi-
таратуры НАН Беларусi. Вячаслау Сiнчук i Валерый Сiдарчук з Беларус-
кага дзяржаунага унiверсiтэта (Мiнск) засяродзiлiся на тэмах: “Заснаванне
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i развiццë дзяржаунай гiмназii А. Мiцкевiча у г. Пружаны у 1920–1930-я гг.”
i “Польскi вопыт для рэформы камунальнай гаспадаркi у Беларусi”. Iалан-
та Рогуцка (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach) звярнулася да
аналiзу пытання “Wspólny czy różny? O języku podatków nie tylko w Polsce
czy na Białorusi”. Анджэй Бялы (Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe) i Алфонс
Бобовiк (Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku) разгледзелi адпаведна на-
ступныя тэмы: “Znani Polacy związani z Ziemią Białoruską” i “Działalność kul-
turalno-oświatowa Polskiego Komitetu Edukacyjnego i towarzystw mniejszości na-
rodowych w niemieckiej strefie okupacyjnej w latach 1915–1918”.

На лiтаратурнай секцыi пераважалi прадстаунiкi Гродзенскага дзяржау-
нага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Так, Анатоль Брусевiч прадставiу дак-
лад на тэму “Нашанiускi перыяд у паэзii Беласточчыны: творчасць М. Ар-
ла”; Яуген i Вольга Паньковы – “Rekonstruowanie pamięci rodzinnej w utwo-
rach Z. Żakiewicza, A. Jurewicza i Cz. Miłosza”; Алiна Сабуць – “Вобраз часу
у эсэiстычна-дзëннiкавых замалëуках Галiны Тварановiч Пайсцi, каб вярнуц-
ца”; Таццяна Аляшкевiч – “Верш Так мала Часлава Мiлаша у мастацкай

iнтэрпрэтацыi Алеся Разанава”. Святлана Калядка з Цэнтра даследаванняу
беларускай культуры, мовы i лiтаратуры НАН Беларусi звярнулася у сваiм
дакладзе да разгляду надзвычай складанай i перспектыунай праблемы, сфар-
мулiраваушы тэму наступным чынам: “Лiтаратуразнаучая эматыялогiя як но-
вы напрамак даследаванняу мастацкай лiтаратуры”. Вольга Круглова з Бе-
ларускага дзяржаунага унiверсiтэта засяродзiлася на тэме “Янка Лучына як
прадстаунiк беларуска-польскага культурнага памежжа”. Да сучаснай бела-
рускай прозы звярнулася у сваiм дакладзе Анна Альштынюк з Унiверсiтэта
у Беластоку: “Вобраз жанчыны у аповесцях Андрэя Федарэнкi i Мiхася Анд-
расюка”.

У кожнай секцыi адбывалася зацiкауленая дыскусiя. Напрыканцы ж кан-
ферэнцыi былi падведзены вынiкi плëннай працы. Зразумела, плануецца вы-
данне кнiгi матэрыялау юбiлейнай навуковай iмпрэзы.
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