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Сучасная славістыка (славяназнаўства) 
аб’ядноўвае цэлы комплекс гумані тар

ных навук, якія вывучаюць мовы, матэры
яльную i духоўную культуру, паходжанне 
(генезіс), гісторыю, фальклор i літаратуру 
старажытных i сучасных славян. Як сама
стойны навуковы напрамак славістыка 
ўзнікла ў канцы XVIII – пачатку XIX ста
годдзя на базе параўнальнагістарычнага 
мовазнаўства (кампаратывістыкі). Паз
ней да яе далучыліся літаратуразнаўства, 
этнаграфія, мастацтвазнаўства, а таксама 
агульная гісторыя і гісторыя рэлігіі славян. 

Асноўнай прычынай вылучэння сла
вістыкі як самастойнага адгалінавання 
філалагічнай навукі ў цэлым з’яўляецца 
роднасць славянскіх моў, блізкасць іх 
традыцыйнай культуры, захаванне ге
нетычнай роднасці большасці сучасных 
славянскіх народаў. Другой істотнай умо
вай узнікнення славістыкі як асобнага 
напрамку гуманітарных даследаванняў 
трэба лічыць моцны ўздым нацыянальна
вызваленчага i культурнага руху заходніх, 
паўднёвых і ўсходніх славян, якія на той час 
не мелі сваёй дзяржаўнасці i знаходзіліся 
пад уладай Аўстрыйскай i Асманскай (Ата
манскай) імперый, а таксама ў складзе 
Расійскай імперыі.

Сёння славістыка як комплексная на
вука займае трывалыя пазіцыі ў навукова
гуманітарнай сферы не толькі ў большасці 
славянскіх краін, але і іншых краінах 
свету, дзе вывучаюцца славянскія мовы і 
літаратуры.

Каля вытокаў славістыкі стаялі такія 
вя домыя вучоныя, як чэх I. Добраўскі, сла
венец В. Копітар, рускі (па паходжанні пры
балтыйскі немец) А.X. Вастокаў, славак 
П.I. Шафарык і інш. Ix даследаванні не 
толькі заклалі яе фундамент як параўналь
натыпалагічнай гуманітарыстыкі, у пер
шую чаргу мовазнаўства, але і вызначылі 
кола найбольш значных славістычных пра
блем, якія захоўвалі сваю актуальнасць на 
працягу ХІХ і ХХ стагоддзяў. У галіне сла
вянскага мовазнаўства – гэта параўнальнае 

Славісты свету 
сустрэнуцца ў Мінску
Міжнародныя з’езды славістаў – буйнейшыя навуковыя форумы, на якіх абмяркоўваюцца праблемы 
развіцця славянскіх моў, літаратур, культур і фальклору ў іх узаемадзеянні. пачынаючы з 1929 года 
яны праводзяцца кожныя пяць гадоў у славянскіх краінах па чарзе і маюць вялікае значэнне для 
ўмацавання славянскага адзінства і пашырэння ролі славянскіх культур, моў і літаратур у сучасным 
свеце. Да цяперашняга часу такія з’езды адбыліся практычна ва ўсіх славянскіх краінах. славістаў свету 
прымалі і рэспублікі ссср – расія (Масква, 1958) і Украіна (кіеў, 1983). сёлета 20–27 жніўня  
XV Міжнародны з’езд славістаў упершыню пройдзе ў Мінску. У рабоце форуму прымуць удзел амаль 
800 вучоных з 35 краін: аўстрыі, аўстраліі, Бельгіі, Беларусі, Балгарыі, Германіі, Ізраіля, Іспаніі, Італіі, 
канады, Літвы, расіі, Францыі, Швейцарыі, Японіі і інш. 

пра аўтара

ЛУкаШаНеЦ аляксандр аляксандравіч.
Нарадзіўся ў 1954 годзе ў в. Жураўцы валожынскага раёна Мінскай вобласці. У 1977 годзе скончыў 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, у 1981 годзе – аспірантуру пры Інстытуце рускай мовы акадэміі 
навук ссср (Масква). З 1977 года працуе ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба коласа НаН Беларусі: 
з 1989 года – намеснік дырэктара па навуковай рабоце, з 2003 года – дырэктар інстытута.  
З 2008 года – дырэктар аб’яднанага Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба коласа і Янкі купа-
лы НаН Беларусі (з 2012 года – філіял ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы 
і літаратуры НаН Беларусі»). першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце ДНУ «Цэнтр 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НаН Беларусі» (2012), дырэктар філіяла 
«Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба коласа і Янкі купалы» (2012), старшыня Беларускага (2004) 
і Міжнароднага (2008) камітэтаў славістаў, старшыня камісіі па славянскім словаўтварэнні пры 
Міжнародным камітэце славістаў (2008). адзін з актыўных распрацоўшчыкаў Закона рэспублікі 
Беларусь «аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008). 
Доктар філалагічных навук (2001), прафесар (2003), член-карэспандэнт НаН Беларусі (2009).
аўтар больш як 300 навуковых прац, у тым ліку 12 манаграфій (10 у суаўтарстве, 2 за мяжой), 
чатырох слоўнікаў (у суаўтарстве).
сфера навуковай дзейнасці: беларускае і славянскае словаўтварэнне, беларуска-рускія 
моўныя сувязі і сацыялінгвістыка, праблемы сучаснага развіцця і функцыянавання беларус-
кай мовы, беларускага прававапісу. 

Аляксандр ЛУКАШАНЕЦ, 
старшыня Міжнароднага  
і Беларускага  
камітэтаў славістаў,  
член-карэспандэнт  
НАН Беларусі
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даследаванне славянскіх моў, гісторыя 
старажытнаславянскай мовы, пытанні 
ўзнікнення славянскага пісьменства, 
кірыламяфодзіеўская традыцыя; у сферы 
літаратуразнаўства – гісторыя славянскіх 
літаратур. 

Заснавальнікі славянскай фалькла
рыстыкі, па агульным прызнанні, – беларускі, 
украінскі i польскі збіральнік i даследчык 
З.Я. ДаленгаХадакоўскі (Адам Чарноцкі) i 
чэшскі вучоны Ф.Л. Чалакоўскі. 

У другой палове XIX стагоддзя сла вя
назнаўчая праблематыка пачынае актыўна 
даследавацца і ў неславянскіх краінах, што, 
з аднаго боку, было абу моў лена яе актуаль
насцю і павелічэннем уплыву славянскіх 
народаў і краін на агульнапалітычную і 
культурную сітуацыю не толькі ў Еўропе, 
але і ў цэлым у свеце. З другога боку, гэта 
садзейнічала пашырэнню кола славістыч
най тэматыкі і больш актыўнаму ўключэн
ню яе ў гуманітарнае навуковае поле. 
У XX стагоддзі славістыка пераўтвараецца 
ў комплекс навук сусветнага значэння. Сён
ня ў свеце па праблемах славяназнаўства 
i балтаславянскай філалогіі выдаецца ка
ля паўсотні спецыялізаваных навуковых 
часопісаў, сярод якіх высокім аўтарытэтам 
вызначаюцца «Славяноведение», «Про
блеми слов’янознавства», «Slavia» і інш., 
рэгулярна праводзяцца шматлікія навуко
выя канферэнцыі міжнароднага значэння. 
У сістэмах многіх Акадэмій навук працуюць 
асобныя інстытуты славістыкі, а ў буйней
шых універсітэтах свету маюцца кафедры 
ці інстытуты славістыкі.

Беларуская славістыка бярэ свой пача
так з ХІХ стагоддзя. На працягу ўсяго свай
го існавання яна развівалася ў агульным 
рэчышчы міжнароднай славістыкі. Ужо ў 
XIX стагоддзі славяназнаўчай праблема
тыкай займаліся гісторыкі, археолагі i эт
нографы Я.П. i К.П. Тышкевічы, T. Нарбут, 
А.Г. Кіркор, мовазнавец С.П. Мікуцкі і інш. 
Пачатак сучаснага навуковага беларускага 
славяназнаўства звязаны з імем выдатнага 
беларускага вучонагафілолага акадэміка 
Я.Ф. Карскага – аўтара фундаментальнай 
шматтомнай філалагічнай працы «Белару
сы», у якой прыведзены звесткі не толькі 
пра беларускую мову ў шырокім славянскім 
кантэксце, але і пра гісторыю, культуру, на
родныя традыцыі і звычаі беларусаў. 

У 20я гады ХХ стагоддзя цэнтрамі бе
ларускай славістыкі становяцца Беларускі 

дзяржаўны ўніверсітэт (створаны ў 
1921 годзе) і Інстытут беларускай культу
ры (створаны ў 1922 годзе, з 1 студзеня 
1929 года – Акадэмія навук Беларускай 
ССР). Славістычныя праблемы ў гэтых уста
новах распрацоўвалі гісторык У.I. Пічэта, 
мовазнаўцы П.А. Бузук, I.В. ВоўкЛевановіч, 
археолаг А.М. Ляўданскі і інш. 

У 2й палове ХХ стагоддзя асноўнымі 
цэнтрамі славістычных даследаванняў у 
Беларусі з’яўляюцца акадэмічныя Інстытут 
мовазнаўства імя Якуба Коласа, Інстытут 
літаратуры імя Янкі Купалы, Інстытут 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькло
ру імя К. Крапівы (цяпер функцыянуюць у 
складзе Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі), 
а таксама філалагічныя кафедры БДУ, у пер
шую чаргу кафедра агульнага і славянскага 
мовазнаўства. 

Галоўныя напрамкі сучасных беларускіх 
сла вістычных даследаванняў – параўналь
нае вывучэнне беларускай і іншых славян  
скіх моў, літаратур, фальклору, гістарычных і 
куль турных помнікаў, высвятленне агульна га 

Міжнародныя з’езды славістаў праходзілі:
I – прага (Чэхаславакія, 1929)
II – варшава (польшча, 1934)
III – Бялград (Югаславія, 1939. З’езд быў 
падрыхтаваны, але не адбыўся ў сувязі з на-
падам 1 верасня 1939 года фашысцкай Германіі 
на польшчу. арганізатары адмянілі з’езд у 
знак салідарнасці са славянскай краінай, якая 
падверглася агрэсіі. пасля вайны быў выдадзе-
ны зборнік дакладаў і ў 1955 годзе ў Бялградзе 
праведзена Міжнародная славістычная канфе-
рэнцыя, якая лічыцца працягам і завяршэннем 
ІІІ МЗс)
IV – Масква (ссср, 1958)
V – сафія (Балгарыя, 1963)
VI – прага (Чэхаславакія, 1968)
VII – варшава (польшча, 1973)
VIII – Заграб – Любляна (Югаславія, 1978)
IX – кіеў (ссср, 1983)
X – сафія (Балгарыя, 1988)
XI – Браціслава (славакія, 1993)
XII – кракаў (польшча, 1998)
XIII – Любляна (славенія, 2003)
XIV – Охрыд (Македонія, 2008).
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і спецыфічнага ў развіцці беларускай мовы і 
літаратуры на агульнаславянскім фоне, на
вуковы аналіз і прагноз тэндэнцый моўнага, 
літаратурнага і культурнага развіцця ў кан
тэксце сусветных, а таксама рэгіянальных 
грамадскагістарычных працэсаў. Усё гэта 
дапамагае ўсведамленню месца беларусаў, 
беларускай мовы, літаратуры і культуры ў 
агульнай славянскай прасторы, садзейнічае 
пашырэнню навуковых і культурных сувя
зей з іншымі славянскімі народамі. 

На сённяшні дзень у многіх беларускіх 
дзяржаўных універсітэтах сфарміраваліся 
ўласныя напрамкі славістычных лінгвіс
тычных даследаванняў: стараславяністыка, 
кірыламяфодзіеўская пісьмовая трады
цыя і параўнальнае даследаванне сістэм 
славянскіх моў, сацыялінгвістыка і праб
лемы сучаснага маўлення ў славянскіх 
народаў – у БДУ, анамастыка – у Віцебскім 
імя П.М. Машэрава, словаўтварэнне і 
намінатыўная дэрывацыя, лексікаграфія – у 
Гродзенскім імя Янкі Купалы, фразеалогія – 
у Гомельскім імя Ф. Скарыны і Магілёўскім 
імя А. Куляшова і інш. У Інстытуце мовы 
і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Ку
палы праводзяцца даследаванні ў галіне 
славянскай этымалогіі, дыялекталогіі і 
лінгвагеаграфіі, славянскай арэалогіі і 
балканаславістыкі і г.д. 

Нягледзячы на шматлікія праблемы, 
звязаныя з развіццём гуманітарнай на
вукі як у нас у краіне, так і ў сучасным 
глабалізаваным грамадстве ў цэлым, кола 
славістычных даследаванняў у Беларусі за
стаецца дастаткова шырокім, актывізуецца 
ўдзел беларускіх вучоных у міжнародных 
славістычных праектах. Гэта абумоўлена 
узроўнем развіцця беларускай нацыяналь

най славістыкі, а таксама месцам Беларусі і 
беларусаў у славянскай моўнай і культурнай 
прасторы.

 Беларускі народ мае багатую шматвя
ковую гісторыю, арыгінальную культуру, 
адметную мову. Традыцыі беларускага 
пісьменства пачалі актыўна развівацца з 
прыняццем хрысціянства і атрымалі шы
рокае распаўсюджанне ў гэтай частцы сла
вянскага свету. Цывілізаванаму свету доб
ра вядомы імёны такіх усходнеславянскіх 
і беларускіх асветнікаў, як Ефрасіння По
лацкая, Кірыла Тураўскі, Мікола Гусоўскі і 
многія іншыя. Наша зямля падарыла све
ту выдатнага прадстаўніка еўрапейскай 
Рэфармацыі ўсходнеславянскага перша
друкара Францыска Скарыну. 

Захавалася велізарная колькасць пом
нікаў старабеларускага пісьменства разна
стайных жанраў, якія не толькі складаюць 
нацыянальны скарб беларускай культурнай 
спадчыны, але і з’яўляюцца значнай часткай 
сусветнай духоўнай культуры.

Унікальны запаведнік славянскіх ста
ражытнасцей – Беларускае Палессе, дзе 
ў некранутым выглядзе захаваліся самыя 
архаічныя моўныя рысы, элементы трады
цыйнай народнай культуры, вывучэнне якіх 
садзейнічае больш поўнаму і ўсебаковаму 
асэнсаванню этнагенезу славян, іх узаема
сувязей і ўзаемадзеяння з ішымі народамі 
і культурамі.

Нягледзячы на многія складаныя і тра
гічныя старонкі гісторыі, беларусы здолелі 
захаваць сваё непаўторнае этнічнае аб
лічча, адметную мову, стварыць багатую 
і арыгінальную літаратуру, сфарміраваць 
уласную сістэму нацыянальнага менталітэту 
і светаўспрымання. 

Беларускія вучоныя прымаюць актыў
ны ўдзел у рабоце Міжнародных з’ездаў 
сла вістаў з самага пачатку іх правядзен
ня. Так, ужо на І з’ездзе славістаў у Празе 
(1929) выступіў з наватарскім дакладам 
«Лінгвістычная геаграфія як дапаможны 
метад пры вывучэнні гісторыі мовы» добра 
вядомы ў славістычных колах беларускі мо
вазнавец прафесар П.А. Бузук. Яго высту
пленне, а таксама «Спроба лінгвістычнай 
геаграфіі Беларусі» (Мінск, 1928) і першы 
ў славянскім свеце дыялекталагічны атлас, 
выдадзены як дадатак да названай пра
цы, заклалі падмурак новага навуковага 
напрамку ў славянскай дыялекталогіі – 
лінгвагеаграфічнага. Менавіта ў гэтым рэ
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чышчы пад эгідай Міжнароднага камітэта 
славістаў распрацоўваецца буйнейшы 
славістычны праект ХХ–ХХІ стагоддзяў 
«Агульнаславянскі лінгвістычны атлас», у 
выкананні якога прымаюць удзел вучоныя 
ўсіх славянскіх краін і Германіі. 

Пачынаючы з ІV Міжнароднага з’езда  
сла вістаў беларускія вучоныя ўдзельнічаюць 
у іх рабоце рэгулярна. Асабліва значным гэ
ты ўдзел становіцца з канца ХХ стагоддзя, 
што можна разглядаць як сведчанне высо
кага ўзроўню славістычных даследаванняў у 
Беларусі і іх прэстыжу ў славянскім свеце. 

Тэматыка XV Міжнароднага з’езда сла
вістаў адлюстроўвае як традыцыйныя і но
выя напрамкі развіцця сучаснай славістыкі, 
так і актуальныя для беларускай нацыя
нальнай славістыкі праблемы: 

– Палессе ў этнагенетычных і лінгва геа
графічных даследаваннях; 

– Літаратурналінгвістычная сітуацыя ў 
Вялікім Княстве Літоўскім; 

– Феномен «простай мовы» і літаратурна
га шматмоўя; 

– Кітабістыка як раздзел славістыкі; 
– Праблемы моўнай ідэнтыфікацыі і 

самаідэнтыфікацыі; 
– Змешаныя формы маўлення; 
– Спецыфіка фарміравання беларускай 

літаратуры і інш. 
Пра актуальнасць і дыяпазон сучасных 

славістычных даследаванняў у славянскіх 
і неславянскіх краінах сведчыць таксама і 
праблематыка тэматычных блокаў, якія бу
дуць прадстаўлены на гэтым міжнародным 
форуме:

– Змешанае маўленне ці змешаная 
сістэма: спантаннае і канвенцыянальнае 
змешванне кодаў у межах моўнага кантакту 
ў субстандартных моўных разнавіднасцях – 
Беларусь, Украіна, Сілезія; 

– Нацыянальнае і агульнаеўрапейскае ў 
славянскай фразеалогіі; 

– Спадчына духоўнай песеннай культу
ры паміж славянскім Усходам і Захадам; 

– Фальклор і фалькларыстыка ў свеце 
постмадэрнізму;

– Каштоўнасці ў культурнамоўным во
бразе свету славян і іх суседзяў; 

– Беларуская літаратура як мадэль 
развіцця «малых» славянскіх літаратур; 

– Паэтычная крэатыўнасць: афірмацыя 
(ці негацыяцыя?) у нацыянальным феноме
не (Пушкін, Міцкевіч, Багдановіч, Прэшарн, 
Маташ, Конескі) і інш. 

З пленарнымі дакладамі на з’ездзе выс
тупяць прафесары Эльжбета Смулко ва (Поль
шча) «Мова як прадмет і фактар інтэграцыі»; 
Арнольд МакМілін (Вялі кабрытанія) «Мова, 
гісторыя і прастора ў беларускай літаратуры»; 
Генадзь Цыхун (Беларусь) «Аспекты славян
скай арэальнай лінгвістыкі». 

Трэба адзначыць, што беларускія вучо
ныяславісты прымалі ўдзел у выкананні 
мно гіх буйнейшых славістычных праектаў 
канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя. Прыкла дам 
плённага супрацоўніцтва нашых вучоных
мовазнаўцаў з лінгвістамі іншых славянскіх 
краін стала падрыхтоўка 14томнага выдан
ня «Najnowsze dzeje współchesnych języków 
słowiańskich» («Найноўшыя працэсы ў су
часных славянскіх мовах»), у якім кожнай 
сучаснай славянскай мове прысвечаны 
асобны том. Кніга гэтай серыі «Белару
ская мова» (Opole, 1998), падрыхтаваная 
акадэмічнымі і ўніверсітэцкімі лінгвістамі, 
дазваляе сцвярджаць, што развіццё сістэмы 
беларускай мовы ў канцы ХХ стагоддзя ў цэ
лым адбываецца ў рэчышчы тых асноўных 
тэндэнцый, якія характарызуюць сучаснае 
развіццё ўсіх славянскіх моў. Беларускія 
вучоныя ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы ўсіх 
12 выпускаў атласа, а таксама падрых   
т авалі і выдалі выпуск «Агульнаславянскі 
лінгвіс тычны атлас. Серыя лексікасло
ваўтваральная. Раслінны свет. Вып. 3» 
(Мінск, 2000) і цяпер працуюць над выпу
скам «Агульнаславянскі лінгвістычны ат
лас. Серыя фанетыкаграматычная. Рэф
лексы *а» і «Агульнаславянскі лінгвістычны 

	Акадэмік Мілан 
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атлас. Серыя лексікасловаўтваральная. 
Метэаралогія і вымярэнне часу».

Знакавай дзяржаўнага маштабу сла
вістычнай працай Інсты тута мовы і літа
ратуры НАН Беларусі з’яўляецца 16томны 
«Этымалагічны слоўнік беларускай мовы», 
у якім даследуецца паходжанне лексікі бе
ларускай мовы на шырокім славянскім і 
індаеўрапейскім фоне. Праца над ім увайш
ла ў завяршальную фазу. Выданне гэтага 
слоўніка бачыцца выключна важнай падзе
яй у славянскім мовазнаўстве і выведзе бе
ларускую славістыку на сусветны ўзровень, 
паколькі гэты слоўнік стане, па сутнасці, 
самым буйным сучасным этымалагічным 
слоўнікам асобнай славянскай мовы. 

Выключна важнае значэнне для беларус
кага мовазнаўства і сусветнай славістыкі 
мае шматтомны «Гістарычны слоўнік бела
рускай мовы», у якім адлюстравана лексіка 
помнікаў старабеларускага пісьменства 
XIV–XVII стагоддзяў. Выданне дае магчы
масць не толькі паказаць узровень развіцця 
тагачаснага беларускага грамадства, але і 
дыяпазон культурных, дзелавых і іншых 
сувязей продкаў сучасных беларусаў са 
славянскімі і неславянскімі народамі.

Беларускія лінгвістыславісты прынялі 
актыўны ўдзел у распрацоўцы шматтом
нага славістычнага праекта «Komparacja 
systemów і funkcjonowania współchesnych 
języków słowiańskich» («Параўнанне сістэм 
і функцыянавання сучасных славянскіх 
моў»). З удзелам нашых вучоных падрых
таваны том «Словаўтварэнне/Намінацыя» 
(Opole, 2003). У гэтым выданні працэсы 
развіцця лексікі і словаўтварэння ў белару
скай мове ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя 
разгледжаны на шырокім славянскім фоне з 
пазіцый тэндэнцыі да інтэрнацыяналізацыі 
і тэндэнцыі да нацыяналізацыі. Як паказ
ваюць матэрыялы даследавання, менавіта 
гэтыя дзве тэндэнцыі, што спецыфічным 
чынам узаемадзейнічаюць і перасякаюц
ца, вызначаюць сутнасць сучасных працэсаў 

у лексіцы і словаўтварэнні фактычна ўсіх 
славянскіх моў. 

У пачатку ХХІ стагоддзя праблема заха
вання нацыянальнамоўнай ідэнтыфікацыі 
і нацыянальнакультурнай самабытнасці 
набывае асаблівую важнасць для ўсіх 
славянскіх народаў. Гэта абумоўлена перш 
за ўсё працэсамі міжнароднай інтэграцыі 
і глабалізацыі, калі, дзякуючы сучасным 
інфармацыйным тэхналогіям, фактычна 
сціраюцца межы паміж дзяржавамі і народа
мі. Акрамя таго, фактычна ўсе славянскія 
мовы, у тым ліку і беларуская, адносяцца да 
так званых знешнеарыентаваных моў, гэта 
значыць такіх, што ў пачатку ХХІ стагоддзя 
адчуваюць беспрэцэдэнтны ціск з боку між
народных моў, у першую чаргу англійскай. 
Менавіта гэты ўплыў вядзе да інтэнсіўнага, 
часта абсалютна неапраўданага павелічэння 
слоўнікавага складу славянскіх моў ве лі
зарнай колькасцю англаамерыканізмаў, 
абмяжоўвае ўнутраныя (словаўтваральныя) 
наміна тыўныя магчымасці гэтых моў і вядзе 
фактычна да страты імі сваёй нацыянальнай 
спецыфікі.

Названая праблема закранае не толькі 
адносна малыя і праблемныя славянскія мо
вы, як беларуская, македонская і інш., але 
і стабільныя ў функцыянальных адносінах 
рускую, польскую, чэшскую і інш.

Актыўная інтэграцыя і глабалізацыя су
часнага жыцця грамадства таксама вядзе і 
да змяншэння ролі нацыянальных культур 
і літаратур у агульнай культурнай прасто
ры славянскіх народаў. Гэтыя праблемы 
моўнай і культурнай сучаснасці таксама 
стануць прадметам абмеркавання на з’ездзе 
славістаў у Мінску. 

Правядзенне ХV Міжнароднага з’езда 
славістаў у 2013 годзе ў Мінску стане важ
най навуковай і культурнай падзеяй для 
Рэспублікі Беларусь, дасць магчымасць за
хаваць і прадоўжыць традыцыі міжнародна
га ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва ў галіне 
даследавання славянскіх моў, літаратур 
і культур, будзе садзейнічаць умацаван
ню і пашырэнню кола славістычных дас
ледаванняў у нашай краіне і ў свеце, пашы
рэнню і паглыбленню ведаў пра славянскія 
народы, іх мовы, культуры і літаратуры ў 
сусветнай супольнасці. Адначасова мы 
зможам прадэманстраваць міжнароднай 
навуковай грамадскасці дасягненні бела
рускай гуманітарнай навукі і нацыянальнай 
культуры. 

Беларускі камітэт славістаў існуе з 1959 года.  
Яго старшынямі былі акадэмік п.Ф. Глебка, 
члены-карэспандэнты M.P. суднік  
і а.I. Жураўскі, акадэмік I.Я. Навуменка. Цяпер 
Беларускі камітэт славістаў узначальвае член-
карэспандэнт НаН Беларусі а.а. Лукашанец. 
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