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17 – 18 лістапада 2017 года на філалагічным факультэце БДУ прайшлі 

V Міжнародныя Скарынаўскія чытанні, прысвечаныя 500-годдзю 
беларускага кнігадрукавання. Арганізатарам навуковага форуму была 
кафедра гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ. На 
V Міжнародных Скарынаўскіх чытаннях былі абмеркаваны актуальныя 
праблемы скарыназнаўства, а таксама шырокае кола пытанняў, звязанае з 
засваеннем творчых здабыткаў Францыска Скарыны ў беларускай і іншых 
славянскіх літаратурах. У рамках праграмы чытанняў выступілі 48 
навукоўцаў з Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П. М. Машэрава, Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы, Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, Варшаўскага ўніверсітэта і Альдэнбургскага 
ўніверсітэта імя Карла фон Асецкага.  

На ўрачыстым адкрыцці чытанняў выступіў дэкан філалагічнага 
факультэта БДУ, прафесар Іван Сямёнавіч Роўда і дырэктар інстытута 
літаратуразнаўства імя Я. Купалы НАН Беларусі, прафесар Іван Васільевіч 
Саверчанка. Праводзіла пленарнае пасяджэнне загадчык кафедры гісторыі 
беларускай літаратуры, дацэнт Таццяна Пятроўна Казакова, якая адзначыла 
традыцыйнасць правядзення Скарынаўскіх чытанняў на філалагічным 
факультэце і тое, што Францыск Скарына на аснове біблейскіх тэкстаў 
абгрунтаваў ідэалы духоўнага і інтэлектуальна-маральнага ўдасканалення 
чалавека. 

На пленарным пасяджэнні з цікавымі дакладамі выступілі: намеснік 
дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, старшыня ГА “Міжнародная 
асацыяцыя беларусістаў” А. А. Суша (“Жыццё і творчасць Францыска 
Скарыны ў кантэксце сучасных дасягненняў”), прафесар В. П. Рагойша 
(“Вершаванне Францыска Скарыны”), прафесар Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая 
(“Прагматычнае багаслоўскае пазіцыянаванне Францыска Скарыны ў 
кнігавыдавецкай культуры XVI стагоддзя”), прафесар С. Я. Ганчарова-
Грабоўская (“Скорина в белорусской драматургии рубежа XX – XXI веков.”), 
дырэктар Фундаментальнай бібліятэкі БДУ У. Г. Кулажанка (“Прэзентацыя 
праекта “Скарыніяна ў працах навукоўцаў БДУ””). 

Ад удзельнікаў чытанняў аспірант Аляксандр Яфімаў і магістрантка 
Вікторыя Бабровіч усклалі кветкі да помніка Францыску Скарыне, які 
знаходзіцца ў Галерэі асветнікаў БДУ. 

Работа чытанняў была арганізавана ў межах чатырох секцый: “Асоба і 
дзейнасць Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адраджэння і праз прызму 
часу”, “Творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя”, 



“Беларуская літаратура і кнігадрукаванне як годны працяг справы Францыска 
Скарыны”, “Шляхамі Ф. Скарыны: беларускае слова ў працэсе фарміравання 
нацыянальнай ідэнтычнасці”. Навукоўцы разгледзелі творчую спадчыну 
Францыска Скарыны ў аспекце сусветнага мастацкага вопыту, асвяцілі 
літаратуразнаўчыя, гісторыка-культурныя і мовазнаўчыя аспекты 
скарынаўскай спадчыны, а таксама метадалагічныя і метадычныя праблемы 
вывучэння творчасці Францыска Скарыны ў вышэйшай і сярэдняй школе. 

Падчас працы секцыі “Асоба і дзейнасць Францыска Скарыны ў 
кантэксце эпохі Адраджэння і праз прызму часу” з дакладамі выступілі: 
В. А. Чамярыцкі (“Пра храналогію полацкіх князёў  канца Х стагоддзя”), 
А. І. Бельскі (“Асоба Ф. Скарыны ў паэтычным успрыманні А. Лойкі”), 
А. А. Акушэвіч (“Метатэкставы элемент у творах Францыска Скарыны”), 
М. А. Комлік (“Наратыўныя стратэгіі Ф. Скарыны ў прадмовах і пасляслоўях 
да “Библии руской”), А. У. Давыдава (“Сімвалічная прастора Вялікага 
Княства Літоўскага ў творчасці Гальяша Пельгрымоўскага”), В. В. Круглова 
(“Францыск Скарына і асветніцкія погляды Янкі Лучыны”), Т. С. Супранкова 
(“Аксіялагічныя аспекты Прадмоваў і Пасляслоўяў да Псалтыра Ф. Скарыны 
і М. Лютэра”) і інш. 

У секцыі “Творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і 
інтэрпрэтацыя” з дакладамі выступілі: І. В. Казакова (“Гісторыка-культурная 
значнасць вобраза Скарыны ў сучасным вобліку Беларусі”), З. І. Бадзевіч 
(“Прэфіксы як адзінкі словаўтваральнай сістэмы беларускай мовы”), 
У. А. Навумовіч (“Бібліятэка-музей імя Францыска Скарыны ў Лондане – 
акно беларускай культуры”), В. У. Праскаловіч (“Методыка выкарыстання 
кампетэнтнасна арыентаваных заданняў на ўроках”), М. В. Баравік 
(“Сучасная драматургічная Скарыніяна і вопыт яе вывучэння ў школе”), 
В. Дз. Бабровіч (“Асоба Францыска Скарыны ў беларускай прозе”) і інш. 

Падчас працы секцыі “Беларуская літаратура і кнігадрукаванне як 
годны працяг справы Францыска Скарыны” з дакладамі выступілі: 
Т. П. Казакова (“Мастацкі свет Францыска Скарыны”), Р. М. Кавалёва 
(“Историко-культурная роль ХVI века в ходе инициарного обогащения 
фольклорной системы”), Л. В. Алейнік (“Праблема сацыялізацыі асобы ў 
заходнееўрапейскай літаратуры ХХ стагоддзя”), А. Л. Верабей 
(“Уладзімір Караткевіч і Францыск Скарына”), З. І. Траццяк (“Асоба ў часы 
вайны-кантынуума (на прыкладзе апавядання “Балаховец” Я. Коласа)”), 
Л. У. Карпава (“Праявы псіхалагічнага імпрэсіянізму ў пейзажным жывапісе 
К. Чорнага”), А. В. Карнацкая (“Праблема самаідэнтыфікацыі ў аповесці 
У. Сцяпана “Дзед””), А. Ч. Багдзевіч (“Осмысление судьбы книжной 
культуры в современной литературе (на материале пьесы В. Мартиновича 
“Карьера доктора Рауса”)”) і інш. 



У секцыі “Шляхамі Ф. Скарыны: беларускае слова ў працэсе 
фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці” з дакладамі выступілі: 
І. Э. Багдановіч (“Паэтычныя перастварэнні кніг Бібліі ў творчасці Рыгора 
Барадуліна”), І. М. Запрудскі (“Праблемы беларускага кнігадрукавання на 
нацыянальнай мове ў другой палове ХІХ ст.”), П. І. Навойчык (“Традыцыі 
Францыска Скарыны ў старадруках Украіны (XVIIІ ст.)”), М. Р. Прыгодзіч 
(“Гістарычны слоўнік беларускай мовы і лексікаграфічная практыка другой 
паловы XX – пачатку XXІ ст.”), С. І. Крылова (“Гуманізм у беларуска-
кітайскім літаратурным асяроддзі”), М. А. Фамянкова (“Шоўк ці едваб? 
Лексіка-семантычная група “тканіны” ў выданнях Ф. Скарыны: 
семасіялагічны і лексікаграфічны аспекты”), Т. А. Лаўрык (“Мастацкая 
інтэрпрэтацыя гістарычных падзей і вобразаў у рамане Л. Дайнекі “Назаві 
сына Канстанцінам””) і інш. 

Удзельнікі V Міжнародных Скарынаўскіх чытанняў прадэманстравалі 
высокі ўзровень раскрыцця праблем скарыніяны, грунтуючыся галоўным 
чынам на досведзе розных пакаленняў вучоных, якія прайшлі школу найперш 
айчыннай медыявістыкі.  

Правядзенне падобных канферэнцый, прысвечаных знакавым асобам 
айчыннай культуры, гісторыі, павінна разглядацца як факт 
агульнадзяржаўнай значнасці. Падрыхтоўка да іх – справа не аднаго года. 
Для гэтага трэба распрацоўваць спецыяльныя агульнадзяржаўныя праграмы, 
у якіх павінна быць прадугледжана далучэнне спецыялістаў у розных галінах 
гуманітарных навук і дапаможных дысцыплін. Пры гэтым неабходна 
размяшчэнне адпаведнай інфармацыі ў медыйнай прасторы Рэспублікі 
Беларусь. 

У цэлым па выніках заслуханых і абмеркаваных дакладаў можна 
зрабіць высновы аб тым, што беларускае слова, замацаваўшы сваю 
сакральную функцыю ў кнігавыдавецкай і перакладчыцкай дзейнасці 
Ф. Скарыны, працягвала служыць фарміраванню нацыянальнай ідэнтычнасці 
беларусаў у наступныя эпохі. 

Вырашылі ў 2022 г. правесці VI Міжнародныя Скарынаўскія чытанні. 
 

 

 

 

Загадчык кафедры гісторыі      Казакова Т. П. 
беларускай літаратуры, дацэнт 


