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Кафедра беларусiтыкi была паклiкана да жыцця у 1956 годзе як

навучальная установа беларускай фiлалогii i была пераутворана у ка-

федру Распараджэннем Рэктара ВУ № 18 з 30 верасня 1977 года, а 8 га-

доу таму Распараджэннем Рэктара ВУ № 307 з 16 сакавiка 2005 года

– у Кафедру беларусiстыкi.

Iнiцыятарам паклiкання Кафедры быу Юрка Туронак, а ствараль-

нiцай i шматгадовай загадчыцай – знакамiтая славiстка праф. Антанi-

на Абрэмбска-Яблонска (1902–1994), аутарка шматлiкiх прац з галiны

славянскага мовазнауства, а таксама сурэдактарка (разам з Мiкалаем

Бiрылам) адзiнага аж да 2005 года “Падручнага польска-беларускага

слоунiка” (выдадзенага у 1962 годзе выдавецтвамWiedza Powszechna).
На пачатковым этапе iснавання Кафедры вялiкую дапамогу аказвау

Беларускi дзяржауны унiверсiтэт у Менску, якi перадау новаутворанай

установе даволi вялiкую бiблiятэку i у выпадку неабходнасцi дапамагау

дыдактычнымi кадрамi.

Наступнiцай А. Абрэмбскай-Яблонскай была праф. Эльжбета

Смулкова, якая кiравала беларускай фiлалогiяй у Варшаускiм унiвер-

сiтэце у гадах 1971–1975. Э. Смулкова, даследчыца беларускай лiта-

ратурнай мовы i польска-беларуска-лiтоускага моунага памежжа – не

толькi прызнаная у свеце вядомая беларусiстка, але i першы амбасадар

Рэспублiкi Польшча у Рэспублiцы Беларусь. З Варшаускiм унiверсiтэ-

там Э. Смулкова звязаная па сëнняшнi дзень.

У 1975–2004 гадах Кафедрай беларускай фiлалогii кiравау праф.

Аляксандр Баршчэускi, гiсторык лiтаратуры, даследчык польска-бе-
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ларускiх лiтаратурных сувязяу, а таксама беларускага эмiграцыйна-

га пiсьменства. А. Баршчэускi працавау на Кафедры з моманту яе

узнiкнення, прычыняючыся да яе развiцця, пашырэння сувязяу з iншы-

мi навукова-адукацыйнымi установамi ды грамадскiмi арганiзацыямi.

Яго вялiкiя лiтаратурныя дасягненнi (з’яуляецца аутарам некалькiх

зборнiкау паэзii, успамiнау, перакладау з беларускай мовы, а таксама

сябрам Саюза польскiх пiсьменнiкау i Саюза беларускаiх пiсьменнiкау)

дазвалялi Кафедры актыуна наладжваць адносiны з беларускiмi пiсь-

меннiкамi i мастакамi. Праф. А. Баршчэускi па сëнняшнi дзень дапа-

магае сваiм досведам i ведамi працаунiкам i студэнтам Кафедры.

У 2004–2009 гадах Кафедрай кiравау праф. Варшаускага унiвер-

сiтэта Мiкалай Цiмашук, знакамiты русiст, мiж iншым, аутар расiй-

ска-польскiх i польска-расiйскiх слоунiкау, якi апошнiмi гадамi спецыя-

лiзуецца у беларускай лексiкалогii i лексiкаграфii i займаецца моунымi

аспектамi помнiкау беларускай пiсьмовасцi, а асаблiва – мовай рэлi-

гiйных творау. Дзякуючы ягонаму заангажаванню, на працягу 5 гадоу

павялiчылася колькасць навуковых супрацоунiкау i пашырылiся кан-

такты з навукова-адукацыйнымi установамi у Беларусi, напр. з МАIРА

(Мiнскi абласны iнстытут развiцця адукацыi).

З кастрычнiка 2009 года пасаду кiраунiка Кафедры беларусiстыкi

займае праф. Варшаускага унiверсiтэта Нiна Баршчэуская, даследчы-

ца мовы беларускай эмiграцыi i суадносiн памiж мовай i нацыянальнай

тоеснасцю, а таксама беларускiх гаворак ды пытанняу моунага памеж-

жа. Iмкненне апрацаваць i захаваць для наступных пакаленняу усход-

неславянскiя гаворкi Падляшша прычынiлася да апрацавання гранту

«Моуна-культурная спадчына Падляшша», якi дазваляе Кафедры пра-

водзiць актыуныя даследаваннi усходнеславянскiх гаворак Падляшша.

Навуковая дзейнасць супрацоунiкау Кафедры шматгранная i у

агульным закранае пытаннi: усходнеславянскiх гаворак Падляшша,

лексiкаграфii польска-беларускага моунага памежжа, мiкратапанiмii

зямель пауночна-усходняй Польшчы, фальклору Беласточчыны, бела-

рускага лiтаратурнага руху у Польшчы; двухмоунай беларуска-поль-

скай лексiкаграфii, сучаснай беларускай мовы i яе гiсторыi, гiсторыi

беларускай лiтаратуры; перакладазнауства; адносiн беларускай дыяс-

пары да ролi i месца мовы у жыццi народа, беларускага эмiграцыйнага

лiтаратурнага руху. Вынiкам гэтых даследаванняу з’яуляюцца мана-

графiчныя апрацоукi, слоунiкi, падручнiкi i, зразумела, артыкулы, рэ-

цэнзii i справаздачы з навуковых падзеяу.

На працягу свайго iснавання Кафедра адукавала многiх студэнтау

– больш за 500 чалавек (а дакладана, да канца верасня 2013 года –
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480 студэнтау абаранiлi магiстэрскiя i 40 бакалаурскiя працы). 9 наву-

ковых супрацоунiкау абаранiлi кандыдацкiя дысертацыi, 3 – доктар-

скiя. З нашых кадрау выводзяцца таксама чацвëра прызнаных у свеце

прафесароу беларусiстыкi.

Супрацоунiкi Кафедры прымаюць актыуны удзел у навуковым

жыццi. З 1993 года Кафедра арганiзуе Мiжнародныя навуковыя кан-

ферэнцыi пад агульнай назвай «Польска-беларускiя моуныя, лiтара-

турныя i гiсторыка-культурныя сувязi». Выдае таксама часопiс “Acta
Albaruthenica”1 пад рэдакцыяй праф.праф. Мiкалая Хаустовiча i Мiка-

лая Цiмашука.

Дзякуючы добрай, сямейнай атмасферы, пазiтыунаму стауленню

выкладчыкау да сваëй працы, а таксама творчаму падыходу нашых

студэнтау, адносiны на Кафедры складваюцца гарманiчна. Студэнты

часта з’яуляюцца iнiцыятарамi розных культурных мерапрыемствау

(напр. выстава пра Беларусь у Бiблiятэцы Варшаускага унiверсiтэта)

i навуковых (напр. Канферэнцыя пад назвай «Усход вачыма мала-

дых»), у рэалiзацыi якiх дапамагаюць выкладчыкi. Нашы студэнты,

аб’яднаныя ад 2000 года у Навуковым коле “Albaruthenica”, а так-

сама заангажаваныя у працу у Студэнцкiм самакiраваннi, не толь-

кi супрацоунiчаюць з няурадавымi арганiзацыямi, якiя дзейнiчаюць

у Польшчы на карысць Беларусi, цi самастойна арганiзуюць паездкi

па Беларусi, але таксама уключаюцца у прамоцыю беларусазнаучых

даследаванняу, мiж iншым, шляхам арганiзацыi навуковых канферэн-

цый. Ужо выйшлi 2 тамы матэрыялау з гэтых канферэнцый пад рэдак-

цыяй беларусiсткi Катажыны Бартноускай, якая займае пасаду дэкана

па студэнцкiх справах.

Згаданыя дасягненнi Кафедры былi адзначаны Рэктарам Варшау-

скага унiверсiтэта Катажынай Халасiнскай-Мацукоу на святкаваннi

у 2006 годзе юбiлею 50-годдзя. На адмыслова зладжанай канферэн-

цыi Рэктар пазнаëмiла запрошаных вучоных з розных беларусазнау-

чых асяродкау з цэлага свету i студэнтау Варшаускага унiверсiтэта

з найважнейшымi дасягненнямi Кафедры, якiя прычынiлiся да пашы-

рэння беларусазнаучай думкi у Польшчы, пауплывалi на зацiкауленне

беларусiстыкай многiх студэнтау, а таксама спрыялi узнiкненню бела-

русiстык у iншых унiверсiтэтах (у Беластоку, Люблiне, Аполi). Спада-

рыня Рэктар звярнула тады увагу на удзел Кафедры у падрыхтоуцы

супольна з ПАН ды Iнстытутам мовазнауства Акадэмii навук БССР

1 http://www.albaruthenica.uw.edu.pl/pl/
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5-томнага «Слоунiка беларускiх гаворак пауночна-заходняй Беларусi

i яе пагранiчча», выдадзенага у 1979–1986 гадах. Супрацоунiкi кафед-

ры пад кiраунiцтвам праф. Антанiны Абрэмбскай-Яблонскай удзельнi-

чалi у падрыхтоуцы матэрыялау да «Атласа усходнеславянскiх гаво-

рак Беласточчыны». Вялiкiм дасягненнем мовазнаучага калектыву бы-

ло выданне «Слоунiка мiкратапонiмау пауночна-усходняй Польшчы»

(Варшава 1992–1995), якi быу адзначаны узнагародай Мiнiстра нацы-

янальнай адукацыi. Працы у галiне лексiкаграфii вялiся да 2012 года,

калi высiлкам усiх супрацоунiкау быу выдадзены «Беларуска-польскi

слоунiк», якi налiчвае каля 40 тысяч загаловачных слоу.

Сярод мовазнаучых прац асаблiвай увагi заслугоуваюць манагра-

фii праф. Э. Смулковай, прысвечаныя дыялектнай лексiцы Беласточ-

чыны: «Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Biało-
stocczyzny na tle wschodniosłowiańskim” (Вроцлау – Варшава – Кра-

кау 1968) ды нацiску у беларускай мове: «Studia nad akcentem ję-
zyka białoruskiego. Rzeczownik” (Варшава 1978). Беларускiя гаворкi

у Польшчы узгадваюцца таксама у манаграфii “Dialektologia białoru-
ska” аутарства Нiны Баршчэускай i Мiраслава Янковяка з Iнстытута

славiстыкi ПАН (Варшава 2012).

Гiсторыi беларускай мовы прысвечна кнiга Тэрэсы Ясiнскай “Sys-
tem fleksyjny starobiałoruskich zabytków II połowy XVI w.” (Варша-

ва 1979), сучаснай беларускай мове праца Ядвiгi Глушкоускай “Zaim-
ki nieokreślone we współczesnym białoruskim języku literackim” (Варша-

ва 1985), цi агульным пытанням мовазнауства кнiга Мiкалая Цiма-

шука “Język a teoria lingwistyczna” (Варшава 2005). Мiкалай Цiма-

шук займаецца таксама пытаннямi перакладу рэлiгiйнай лiтаратуры

на беларускую мову, напр. «Współczesne białoruskie słownictwo sakral-
ne w przekładach Pisma Świętego» (“Studia Białorutenistyczne” 4, Люб-

лiн 2010), “Ewangelie po białorusku W. Godlewskiego i P. Tatarynowicza”
(“Acta Albaruthenica” 11, Варшава 2011), “O języku białoruskich prze-
kładów Ewangelii w Ameryce Północnej” (“Acta Albaruthenica” 13, Вар-

шава 2013).

Мовай перакладау займаецца таксама Тэрэса Хыляк-Шрэдэр: “Kil-
ka uwag o systemie fonetycznym i ortografii pierwszego pełnego przekładu
«Pana Tadeusza» na język białoruski” (“Studia z Filologii Rosyjskiej i Sło-
wiańskiej” 22, Варшава 1992), “Typy konstrukcji gradacyjnych w biało-
ruskim przekładzie” (“Droga ku wzajemności”, Варшава 2006).

Польска-беларускiмi уяунымi моунымi падабенствамi i вынiкаю-

чымi з гэтага пагрозамi для перакладчыка цiкавiцца Радаслау Ка-

лета: “Homonimia międzyjęzykowa w ogólnym i białorusko-polskim kon-
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tekście” (“Acta Albaruthenica” 10, Варшава 2010); “Białoruś i Polska –
rzecz o mylących podobieństwach międzyjęzykowych” (“Kwartalnik Poloni-
cum” 7, Варшава 2008); “Пра беларуска-польскiх фальшывых сяброу

перакладчыка” (“Acta Albaruthenica” 13, Варшава 2013).

Пытаннi тапанiмii на польска-беларускiм памежжы асвятляюцца

у публiкацыях Вольгi Трацяк, напр. “Семантычны аналiз айконiмау

у Гродзенскай вобласцi” (“Acta Albaruthenica” 9, Варшава 2009), цi “Гi-

сторыя перайменаванняу на Беларусi” (“Acta Albaruthenica” 10, Вар-

шава 2010).

Вельмi багата выглядаюць навуковыя дасягненнi Кафедры у га-

лiне лiтаратуразнауства. Трэба адзначыць, што на пераломе 1970–

1980 гадоу засяроджвалiся яны на беларускiм фальклоры усходняй

Беласточчыны. Iх вынiкам была, мiж iншым, манаграфiя Аляксандра

Баршчэускага “Białoruska obrzędowość i folklor wschodniej Białostocczy-
zny” (Беласток 1990). Сярод багатага даробку А. Баршчэускага варта

назваць таксама манаграфii, прысвечаныя беларускаму лiтаратурнаму

руху у Польшчы: “Творцы беларускага лiтаратурнага руху у Польш-

чы 1958–1998” (Мiнск 2001) i эмiграцыйнай пiсьмовасцi: “Беларуская

эмiграцыйная пiсьмовасьць” (Варшава 2004).

Даследаваннi навуковай, лiтаратурнай i публiцыстычнай дзейна-

сцi беларускай дыяспары – гэта чарговая галiна даследаванняу супра-

цоунiкау Кафедры. Як вынiк такiх даследаванняу выйшла кнiга Нiны

Баршчэускай, у якой прэзэнтуецца погляд беларускiх эмiграцыйных

вучоных на ролю i месца мовы у жыццi народа: “Беларуская эмiгра-

цыя – абаронца роднае мовы” (Варшава 2004).

Жыццëвы i творчы шлях беларускай эмiграцыi на Захадзе з’яу-

ляецца тэмай даследаванняу Анны Дэмянюк, напр. “Пакручасты лëс

чалавека на крыжовых дарогах” (“Acta Albaruthenica” 7, Варша-

ва 2007), цi “Беларуская дыяспара у Аустралii – малавядомая старонка

беларускай гiсторы” (“Acta Albaruthenica” 8, Варшава 2008).

Вельмi iстотнай галiной лiтаратурных даследаванняу з’яуляецца

гiсторыя беларускай лiтаратуры – у гэтай галiне на першае месца

высоуваюцца працы праф. Мiкалая Хаустовiча, якiх шмат: гэта нары-

сы, артыкулы i эсэ “Шляхамi да беларускасцi” (Варшава 2010), “Лiта-

ратура першай паловы ХIХ стагоддзя: Залатая калекцыя беларускай

лiтаратуры” (Мiнск 2012), кнiгi, прысвечаныя паасобным пiсьменнiкам

i агульным тэндэнцыям развiцця лiтаратуры: “Гiсторыя беларускай

лiтаратуры 30–40-х гадоу ХIХ ст.” (Мiнск 2001), “На парозе забытае

святынi: Творчасць Яна Баршчэускага (Мiнск 2002), “Мастацкi ме-

тад Яна Баршчэускага” (Мiнск 2003), “Айчына здалëк i зблiзку: Iгна-
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цы Яцкоускi i Аляксандар Рыпiнскi” (Варшава 2006), “Жыццë i твор-

часць Рамуальда Падбярэскага” (Варшава 2008), i, што вельмi iстот-

на, пераклады на беларускую мову творау: Яна Баршчэускага “Шлях-

цiц Завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях” з шырокiм

лiтаратуразнаучым каментаром (Варшава 2012), Iгнацы Яцкоускага

“Аповесць з майго часу, альбо Лiтоускiя прыгоды” (таксама з камен-

таром, Варшава 2010), Баляслава Пруса “Лялька” (2013).

Проблемы уплыву вайны i рэпрэсiуных органау на псiхiку чала-

века з’яуляюцца прадметам даследаванняу Катажыны Дрозд, напр.

“Wpływ II wojny światowej na psychikę człowieka i jej znaczenie dla na-
stępnych pokoleń na przykładzie powieści Alesia Adamowicza Narodzona
w płomieniu” (“Świat po katastrofie”, Кракау 2010); “W szponach GPU
– o największym wrogu ludzkości” (“Acta Albaruthenica” 8–9, Варша-

ва 2008–2009).

Сучаснай беларускай лiтаратуры прысвечана праца Катажыны

Бартноускай “Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia Bum-Bam-
Litu” (Варшава 2009). Катажына Бартноуска, з аднаго боку, аналiзуе

адносiны маладога пакалення беларускiх творцау да беларускай лiта-

ратурнай традыцыi, напр. “Młode pokolenie poetów wobec białoruskiej
tradycji literackiej” (“Studia interkulturowe Europy Środkowo-Wschod-
niej” 3, Варшава 2009), “Dwie skrajne tendencje we współczesnej literatu-
rze białoruskiej: duchowość i erotyzm” (“Acta Albaruthenica” 6, Варша-

ва 2007), а з другога – стараецца нанава вызначыць гiстарычна-лiтара-

турны працэс на падставе творчасцi Кузьмы Чорнага: “Rzeczywistość
radziecka we wczesnych opowiadaniach Kuźmy Czornego” (“Studia interkul-
turowe Europy Środkowo-Wschodniej” 6, Варшава 2011), “Kreacja bohate-
rów we wczesnej twórczości Kuźmy Czornego (wybrane aspekty)” (“Studia
Białorutenistyczne” 6, Люблiн 2012).

Сучаснай лiтаратурай займаецца таксама Надзея Панасюк: “Ана-

нiмная палiтычная сатыра у сучаснай беларускай лiтаратуры” (“Ac-
ta Albaruthenica” 6, Варшава 2007), “Нацыянальная iдэя у творчасцi

Уладзiмiра Арлова” (“Acta Albaruthenica” 9, Варшава 2009). Тэмай

публiкацый гэтай даследчыцы з’яуляецца таксама беларуская лiтара-

тура у Польшчы: “Дзiцячая паэзiя Вiктара Шведа” (“Термапiлы” 2,

Беласток 1999), “Польска-беларускi кантэкст паэзii Надзеi Артымо-

вiч” (“Acta Albaruthenica” 8, Варшава 2008), ды польска-беларускiя

лiтаратурныя пераклады: “Перакладчыцкая дзейнасць Белавежцау”

(“Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” 22, Варшава 1995), “Zagad-
nienie przekazu białoruskich nazw osobowych a problem kolorytu narodo-
wego” (“Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” 22, Варшава 1992).
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Пытаннямi беларускай гiсторыi займаецца у асноуным Юзэф Зям-

чонак. Варта узгадаць ягоную кнiгу пра месца Беларусi у Еуропе: “In-
tegracja Europy a Białoruś. Historia i współczesność” (Варшава 2008),

а таксама кнiгi, прысвечаныя дзейнасцi Райнольда Тызенгауза: “Raj-
nold Tyzenhauz. Jak być wielkim w rządzeniu. Antologia dialogów” (Вар-

шава 2006), “Rajnold Tyzenhauz. Jak wychowywać dzieci. Wybór pism”

(Варшава 2006), “Trzej Tyzenhauzowie” (Варшава 2007), “Twórczość
Rajnolda Tyzenhauza” (Варшава 2007), “Rajnold Tyzenhauz (1830–1888).
Myśliciel. Reformator. Mecenas” (Варшава 2010). Iстотнае месца у твор-

часцi Зямчонка займаюць таксама краязнаучыя публiкацыi, прысвеча-

ныя Браслаушчыне, Данiлавiчам, Лучаю, Паазер’ю, Паставам, Вара-

паеву.

Не менш важнай галiной дзейнасцi супрацоунiкау Кафедры з’яу-

ляецца падрыхтоука падручнiкау для студэнтау. Студэнтам лягчэй

i прасцей знаëмiцца з беларускай лiтаратурай i мовай дзякуючы хрэс-

таматыям па беларускай лiтаратуры (4 тамы хрэстаматыi “Беларус-

кая лiтаратура” аутарства Мiкалая Хаустовiча (Варшава 2006 i 2012)

i падручнiкау, якiя дапамагаюць у вывучэннi мовы (аутарства Тэрэсы

Ясiнскай i Ядвiгi Глушкоускай). Варта адзначыць, што супрацоунiкi

Кафедры апрацавалi шмат падручнiкау (10) па беларускай мове для

пачатковых i сярэднiх школ, або былi iх рэдактарамi, а таксама

аутарамi школьных праграмау.

Апрача навукова-даследчай працы Кафедра беларусiстыкi надае

асаблiвую увагу адукацыi беларусазнаучых кадрау, рыхтуючы спе-

цыялiстау у галiне лiтаратуразнауства i мовазнауства.

Ужо 19 гадоу Кафедра з’яуляецца арганiзатарам Алiмпiяды па бе-

ларускай мове у Польшчы2, што спрыяе глыбейшаму зацiкауленню

вучняу агульнаадукацыйных лiцэяу беларусазнаучай праблематыкай

i польска-беларускiмi лiтаратурнымi, моунымi i гiсторыка-культурны-

мi сувязямi.

На працягу 57-гадовага iснавання Кафедра беларусiстыкi Варшау-

скага унiверсiтэта адукавала шматлiкiя беларусазнаучыя кадры i мо-

жа ганарыцца прызнанымi у свеце навуковымi дасягненнямi. Iмпану-

юча выглядае колькасць публiкацый (723) у iнтэрнэтавай базе публi-

кацый Варшаускага унiверсiтэта3.

2 http://www.kb.uw.edu.pl/Main/index2.htm
3 http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/main.pl?mod=s&p=1&j=1&id jednostki=3907&
a=1&c=1&czasopismo=&lim=500&ord=1








