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У апошняе дзесяцiгоддзе беларусiстыка у Польшчы найбольш
плëнна развiваецца у трох навуковых асяродках: Варшаускiм унiвер-
сiтэце, Унiверсiтэце у Беластоку i у люблiнскiм Унiверсiтэце Марыi
Кюры-Складоускай. Перыядычна абараняюцца дактараты i габiлiта-
цыi, публiкуюцца артыкулы i манаграфii, праводзяцца канферэнцыi,
выдаюцца навуковыя часопiсы: “Acta Albaruthenica”, “Białorutenistyka
Białostocka”, “Studia Białorutenistyczne”.

Вялiкую ролю у дзейнасцi беластоцкага асяродка беларусiстау
адыгрывае доктар габiлiтаваны Галiна Тварановiч, загадчык Кафедры
беларускай фiлалогii Унiверсiтэта у Беластоку, рэдактар “Białoruteni-
styki Białostockiej”, а яшчэ раней – “Studiów Wschodniosłowiańskich”.

Акрамя прыналежнасцi да навуковых асяродкау, можна выкары-
стаць i iншы крытэрый для сiстэматызацыi даволi шматлiкiх публiка-
цый пра беларускую лiтаратуру у Польшчы: паходжанне i месцапра-
жыванне аутарау. Паводле гэтага крытэрыя усе навуковыя артыкулы
пра беларускую лiтаратуру можна падзялiць на тры групы: 1) арты-
кулы лiтаратуразнауцау з Беларусi 2) артыкулы беларускiх аутарау,
якiя нарадзiлiся у Беларусi, а навуковую кар’еру зрабiлi у Польшчы
3) артыкулы аутарау з Польшчы (польскiх i беларускiх).

Галiна Тварановiч належыць да другой групы аутарау (таксама
як Мiкола Хаустовiч, Андрэй Масквiн, Наталля Русецкая ды аутар
гэтага артыкула), але яе навуковая кар’ера плëнна развiвалася яшчэ
да пераезду у Польшчу. Тварановiч з’яуляецца выпускнiцай фiлала-
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гiчнага факультэта Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта у Мiнску.
Дыпломную працу на тэму “Аповесць “Пракляты двор” Iва Андрыча
у псiхалагiчнай перспектыве” абаранiла у 1977 годзе. Пасля заканчэн-
ня аспiрантуры у 1983 годзе працавала у Iнстытуце лiтаратуры iмя
Янкi Купалы Акадэмii навук Беларусi. Там абаранiла у 1985 годзе
кандыдацкую дысертацыю “Беларуская i югаслауская ваенная проза
60–70-х гадоу: маральна-этычны свет героя”, а у 1998 – доктарскую
дысертацыю “Беларуская лiтаратура у пауднëваславянскiм кантэксце
(праблема культурна-гiстарычнага тыпу)”. У 1987 i 1989 гадах была
на стажыроуцы у Маскве у Iнстытуце Славяназнауства i Балканiстыкi
Расiйскай Акадэмii навук, а у 1990 атрымала стыпендыю Фундацыi Iва
Андрыча у Белградзе.

Варта адзначыць, што навуковым кiраунiком кандыдацкай дысер-
тацыi Галiны Тварановiч быу прафесар Алесь Адамовiч – удумлiвы
даследчык беларускай прозы ХХ стагоддзя (перад усiм – творчасцi
Кузьмы Чорнага i Максiма Гарэцкага), знаны пiсьменнiк i кiнасцэна-
рыст, адзiн з лiдэрау дэмакратычнага руху у Савецкiм Саюзе перыяду
перабудовы. З Iнстытутам лiтаратуры iмя Янкi Купалы звязаны пер-
шы, мiнскi, перыяд навуковай кар’еры Галiны Тварановiч. У акадэмiч-
ным выдавецтве “Навука i тэхнiка” (пазней перайменавана у “Бела-
руская навука”) былi апублiкаваны тры першыя манаграфii даслед-
чыцы: “Нравственный мир героя. Белорусская и югославская воен-
ная проза 60–70 годов”1, “Пакутаю здабыты мiр. Тыпалогiя характару
у беларускай i славенскай прозе”2, “Беларуская лiтаратура: пауднëва-
славянскi кантэкст. Адзiнства генезiсу, тыпау лiтаратур i характар
узаемасувязей”3. Тэматычны абсяг яе даследаванняу гэтага перыяду:
Другая сусветная вайна у беларускай, сербскай i славенскай прозе; уза-
емасувязi беларускай лiтаратуры з пауднëваславянскiмi лiтаратурамi.
У манаграфii, якая стала падставай доктарскай дысертацыi (“Беларус-
кая лiтаратура: пауднëваславянскi кантэкст. Адзiнства генезiсу, тыпау
лiтаратур i характар узаемасувязей), Галiны Тварановiч пашырыла
храналагiчныя рамкi сваiх даследаванняу i, пакiнуушы добра знанае
ХХ стагоддзе, звярнулася да тысячагадовай гiсторыi славянскага пiсь-

1 Г. Тваранович, Нравственный мир героя. Белорусская и югославская военная
проза 60–70 годов, Мiнск 1986.
2 Г. Тваранов iч, Пакутаю здабыты мiр. Тыпалогiя характару у беларускай

i славенскай прозе, Мiнск 1991.
3 Г. Тваранов iч, Беларуская лiтаратура: пауднëваславянскi кантэкст. Адзiн-
ства генезiсу, тыпау лiтаратур i характар узаемасувязей, Мiнск 1996.
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менства, прасачыушы сувязi беларускай лiтаратуры з пауднëваславян-
скiмi ад ХI да ХIХ стагоддзя. Вывучэнне старадауняга пiсьменства Бе-
ларусi, Сербii, Харватыi, Славенii не прайшло бясследна для беларус-
кай даследчыцы i адгукнулася пазней у яе перакладчыцка-выдавецкай
дзейнасцi.

Артыкулы i манаграфii Галiны Тварановiч мiнскага перыяду ха-
рактарызуюцца аналiтычнасцю, грунтоунасцю, шырынëй культурных
даляглядау, увагай да экзiстэнцыянальных праблем чалавечага iсна-
вання, як i належыць даследчыку, выйшаушаму са школы Алеся Ада-
мовiча. Невыпадкова менавiта Галiне Тварановiч было даверана пазней
напiсаць раздзел “Лiтаратура перыяду Вялiкай Айчыннай вайны” для
шматтомнай акадэмiчнай “Гiсторыi беларускай лiтаратуры ХХ ста-
годдзя”4. Унiкальнасць i наватарства гэтага раздзела заключаецца
у тым, што упершыню у гiсторыi беларускага лiтаратуразнауства бы-
ла разгледжана творчасць не толькi тых пiсьменнiкау, якiя падчас вай-
ны знаходзiлiся у Маскве i падпарадкоувалiся савецкай уладзе (Янка
Купала, Пятрусь Броука, Аркадзь Куляшоу i iнш.), але i тых, якiя за-
сталiся у акупаванай Беларусi i былi вымушаны у галiне культурнай
палiтыкi супрацоунiчаць з нямецкiмi акупантамi (Наталля Арсенне-
ва, Масей Сяднëу, Ларыса Генiюш i iнш.). Парауноуваючы iх творы,
даследчыца знаходзiць падобныя тэмы, матывы, вобразы i прыходзiць
да справядлiвай высновы, што знаходзячыся па розныя бакi фронту
i першыя, i другiя служылi найперш Беларусi, услаулялi яе гiстарыч-
нае мiнулае, аплаквалi ахвяры i страты ваенных гадоу, трывожылiся
за пасляваенную будучыню. Дадам, што калi б трэцi том “Гiсторыi
беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя” выйшау у Беларусi некалькi-
мi гадамi пазней, пiльныя цэнзары не прапусцiлi б падобнай крамо-
лы: неузабаве творчасць Ларысы Генiюш, Наталлi Арсенневай, Масея
Сяднëва была выкiнута са школьнай праграмы, а на пiсьменнiкау на-
вешаны ярлыкi, знаныя з савецкiх часоу: “нацыяналiст”, “здраднiк”,
“калабарант”.

З 1999 года пачынаецца другi, беластоцкi, перыяд навуковай i пе-
дагагiчнай дзейнасцi Галiны Тварановiч: у гэтым годзе яна была пры-
нята на працу у Iнстытут усходнеславянскай фiлалогii Унiверсiтэта
у Беластоку на пасаду прафесара унiверсiтэта. З гэтага часу яе наву-
ковыя зацiкауленнi “дрэйфуюць” ад кампаратывiстычна-славяназнау-

4 Г. Тваранов iч, Лiтаратура перыяду Вялiкай Айчыннай вайны, [у:] Гiсторыя
беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя. У 4 тамах, т. 3, Мiнск 2001, с. 8–40.



144 SIARHIEJ KAWALOU

чых даследаванняу у бок вывучэння беларускай эмiграцыйнай лiта-
ратуры i творчасцi прадстаунiкоу беларускай меншасцi у Польшчы.
У 2005 годзе у выдавецтве Унiверсiтэта у Беластоку пабачыла свет
кнiга Галiны Тварановiч “Пад небам Айчыны”5, у 2012 годзе у тым
самым выдавецтве – манаграфiя “Пры брамах Радзiмы. Лiтаратурнае
аб’яднанне “Белавежа”: станауленне, праблемы, асобы”6, а у 2016 годзе
– кнiга “Вектары беларусазнаучых даследаванняу”7.

Зборнiк артыкулау i рэцэнзiй “Пад небам Айчыны...” адлюстроу-
вае пошукi даследчыцай новых тэм i у той жа час яе iмкненне не пакi-
даць ранейшых зацiкауленняу: артыкулы пра творчасць Iва Андрыча
суседнiчаюць з артыкуламi пра “Песню пра зубра” Мiколы Гусоускага
i пра лiтаратурную спадчыну Беларусi ХI–ХIХ стст., артыкулы пра
пiсьменнiка-эмiгранта Масея Сяднëва – з рэцэнзiяй на паэтычны збор-
нiк паэта-манаха Знiча (Алега Бембеля), але найбольшая колькасць
артыкулау i рэцэнзiй прысвечана творчасцi белавежскiх аутарау: Янкi
Жамойцiна, Яна Чыквiна, Уладзiмiра Гайдука. Такiм чынам, бiягра-
фiчны фактар – пераезд у Беласток – у выпадку Галiны Тварановiч
iстотна пауплывау на выбар тэмы даследаванняу (у адрозненне, на-
прыклад, ад Мiколы Хаустовiча, якi i пасля пераезду з Мiнску у Вар-
шаву застауся верным беларускай лiтаратуры XVIII–XIX стст.).

У сувязi з тым, што пад адной вокладкай у зборнiку “Пад небам
Айчыны...” аказалiся сабраныя тэксты розных жанрау i стыляу (прад-
мова да анталогii, раздзел манаграфii, аналiтычны артыкул, партрэт
пiсьменнiка, водгук на паэтычны зборнiк, рэцэнзiя навуковай манагра-
фii i iнш.), зборнiк атрымауся тэматычна стракатым i няроуным, але
з iншага боку дэманстравау шырокi спектр магчымасцяу i талентау
аутаркi.

Манаграфiя “Пры брамах Радзiмы. Лiтаратурнае аб’яднанне “Бе-
лавежа”: станауленне, праблемы, асобы” прысвечана феномену лiта-
ратуры беларускай меншасцi у Польшчы, яе развiццю у другой па-
лове ХХ – пачатку ХХI стагоддзя, творчасцi найбольш адметных
прадстаунiкоу (Яна Чыквiна, Уладзiмiра Гайдука, Мiхася Шаховi-
ча i iнш.) Пра творчасць пiсьменнiкау-белавежцау напiсана даволi

5 Г. Тваранов iч, Пад небам Айчыны. Лiтаратурна-крытычныя артыкулы, Bia-
łystok 2005.
6 Г. Тваранов iч, Пры брамах Радзiмы. Лiтаратурнае аб’яднанне “Белавежа”:
станауленне, праблемы, асобы, Białystok 2012.
7 Г. Тваранов iч, Вектары беларусазнаучых даследаванняу. Традыцыя – Сучас-
насць – Узаемасувязi, Białystok 2016.
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шмат, варта згадаць даследаваннi Арнольда Макмiлiна8 (Вялiкабры-
танiя), Шырын Акiнэр9 (Вялiкабрытанiя), Яна Чыквiна10 (Польшча),
Тэрэсы Занеускай11 (Польшча), Беаты Сiвэк12 (Польшча), Уладзiмi-
ра Гнiламëдава13 (Беларусь) i iнш. Звярнуушыся да такой “распра-
цаванай” тэмы, Галiна Тварановiч мусiла знайсцi сваю “экалагiч-
ную нiшу”, свой уласны аспект даследавання. Такiм аспектам стала-
ся тэарэтычная думка, лiтаратурна-эстэтычныя канцэпцыi белавеж-
скiх аутарау, выказаныя на старонках “Нiвы” i iншых выданняу на
працягу сарака гадоу iснавання аб’яднання “Белавежа”. Менавiта раз-
дзел “Дынамiка развiцця “белавежскай крытычнай думкi (1958–1998)”,
якi налiчвае больш 200 старонак, з’яуляецца асновай манаграфii “Пры
брамах Радзiмы...”, яе найбольш наватарскай, каштоунай у навуко-
вым плане часткай. Наватарскiмi па тэматыцы з’яуляюцца таксама
раздзелы “Часопiс “Тэрмапiлы” у сучасным лiтаратурным працэсе”,
у якiм асэнсоуваецца роля у лiтаратурным працэсе новага, заснаванага
у 1998 г. часопiса, i раздзел “Жаночыя праблемы у “жаночай” паэзii
«Белавежы»”, у якiм выбар творау для разгляду здзейснены па ген-
дарным прынцыпе. Усе iншыя раздзелы манаграфii напiсаны у трады-
цыйным рэчышчы i засяроджаны пераважна на тэме радзiмы у твор-
часцi пiсьменнiкау-белавежцау (у такiм ракурсе творчасць пiсьменнi-
кау-белавежцау аналiзуецца даследчыкамi найчасцей). Услед за сваiмi
папярэднiкамi Галiна Тварановiч разглядае лiтаратуру беларускай на-
цыянальнай меншасцi у Польшчы не столькi як з’яву эстэтычную, але
у першую чаргу як сацыяльны, ментальны феномен, падкрэслiвае яе
ролю у захаваннi нацыянальнай традыцыi, беларускай мовы i культу-
ры. Такi падыход цалкам слушны, хаця не спрыяе ацэнцы мастацкай
каштоунасцi канкрэтных тэкстау: важным робiцца сам факт напiсання
твора i ягоная тэматыка, а не мастацкi узровень.

У “Дадатку” да манаграфii (с. 327–444) змешчаныя артыкулы
i рэцэнзii аутаркi, апублiкаваныя у навуковым i перыядычным дру-

8 A. McMill in, Belarusian Literature of the Diaspora, Birmingham 2002.
9 Ш. Ак iнэр, Сучасныя беларускiя пiсьменнiкi у Польшчы, Беласток 1982.
10 Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi замежжа, Беласток 1997.
11 T. Zaniewska, Podróż daremna. Szkice o poezji białoruskojęzycznej w Polsce, Biały-
stok 1992; T. Zaniewska, Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 1956,
Białystok 1997.
12 B. Siwek, Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego
“Białowieża” wobec problematyki ojczyźnianej, Lublin 2004.
13 У. Гн iлам ëдау, Лiтаратурнае жыццë на Беласточчыне, [у:] Гiсторыя беларус-
кай лiтаратуры ХХ стагоддзя. У 4 тамах, т. 4, кн. 2, Мiнск 2003, с. 701–741.
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ку на працягу апошнiх гадоу, яны адлюстроуваюць шырыню куль-
турных даляглядау Галiны Тварановiч i сведчаць пра яе даследчыц-
кую нястомнасць. Безумоуна, манаграфiю упрыгожыу бы Паказальнiк
iмëнау i Спiс лiтаратуры; iх адсутнасць тлумачыцца, вiдаць, пэунай
паспешлiвасцю у падрыхтоуцы кнiгi напярэдаднi 55-гадовага юбiлею
аб’яднання “Белавежа”. Юбiлейная аура спрычынiлася таксама да па-
трыятычна-эмацыянальнага, публiцыстычнага стылю некаторых раз-
дзелау кнiгi (зрэшты, гэта агульная бяда беларускага лiтаратура-
знауства, вымушанага акрамя навуковых мэтау займацца нацыяналь-
на-патрыятычным выхаваннем чытачоу). Нягледзячы на адзначаныя
недахопы, манаграфiя “Пры брамах Радзiмы. Лiтаратурнае аб’яднанне
“Белавежа”: станауленне, праблемы, асобы” бясспрэчна узбагацiла
корпус навуковых публiкацый пра творчасць пiсьменнiкау-белавежцау,
упершыню сфакусавала увагу на эстэтычных уяуленнях i лiтаратур-
на-крытычных перакананнях удзельнiкау аб’яднання.

Кнiга “Вектары беларусазнаучых даследаванняу” па сваëй струк-
туры нагадвае зборнiк “Пад небам Айчыны...”, тут таксама сабраныя
тэксты розных жанрау i стыляу (аналiтычныя i юбiлейныя артыкулы,
партрэты пiсьменнiкау i лiтаратуразнауцау, навуковыя рэцэнзii i вод-
гукi на паэтычныя зборнiкi), пры чым пад адной вокладкай змешчаны
тэксты на чатырох мовах: польскай (1), сербскай (1), нямецкай (2),

беларускай (14). Кнiга аздоблена аутарскай прадмовай, рэзюмэ на
польскай, англiйскай i рускай мовах, паказальнiкам iмëнау i бiблiягра-
фiчнай даведкай. Як сведчыць “Бiблiяграфiчная даведка”, большасць
тэкстау зборнiка друкавалася у часопiсе “Białorutenistyka Białostocka”,
астатнiя – у iншых беларусазнаучых польскiх часопiсах (“Studia Biało-
rutenistyczne”, “Annus Albaruthenicus”) i зборнiках матэрыялау канфе-
рэнцый, некалькi артыкулау былi апублiкаваныя за мяжой (у Беларусi
i Сербii).

Вельмi шырокi i тэматычны абсяг зборнiка, што адлюстравана
i у назве кнiгi, i у яе канцэпцыi, вызначанай аутаркай у прадмове:

Сама назва кнiгi, трэба думаць, сведчыць аб намерах аутаркi акрэс-
лiць некаторыя прыярытэты сучаснай беларусiстыкi у Польшчы i Бела-
русi. У сваю чаргу трыма тэматычна-праблемнымi вектарамi, накiрун-
камi пэуным чынам прадстаулены тут шматгадовыя навуковыя iнтарэсы
аутара14.

14 Г. Тваранов iч, Вектары беларусазнаучых даследаванняу, с. 7.
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Знаëмства з кнiгай прыводзiць да высновы, што больш паслядоуна
рэалiзавана менавiта другая мэта: у кнiзе прадстаулены тры асноуныя
накiрункi навуковых зацiкауленняу Галiны Тварановiч: творчасць сяб-
роу Беларускага лiтаратурнага аб’яднання “Белавежа”, лiтаратурныя
узаемасувязi беларусау i пауднëвых славян, хрысцiянскiя традыцыi
у сучаснай беларускай лiтаратуры. Тэндэнцыi i прыярытэты сучаснай
беларусiстыкi у Польшчы i Беларусi разглядаюцца у аглядзе “Вектары
беларусазнаучых даследаванняу”, асэнсоуваюцца таксама у некаторых
iншых тэкстах (напрыклад, у рэцэнзiях на манаграфii Яна Чыквiна
i Iрэны Хаваньскай). Ëсць у зборнiку артыкулы, якiя не упiсваюцца
у тры асноуны накiрункi даследаванняу Галiны Тварановiч, але тэ-
матычна яны таксама звязаныя з Беласточчынай: “Беластоцкiя эта-
пы жыццëва-творчага шляху Масея Сяднëва” i “Лiрычная проза Янкi
Брыля у часопiсе «Тэрмапiлы»”.

Тэматычны блок, прысвечаны творчасцi сяброу “Белавежы”, з’яу-
ляецца у кнiзе “Вектары беларусазнаучых даследаванняу” асноуным,
найбольш вялiкiм па аб’ëме (174 ст.) i найбольш важным для аутаркi
у канцэптуальным плане. На старонках зборнiка разглядаецца твор-
часць Георгiя Валкавыцкага, Яшы Бурша, Уладзiмiра Гайдука, Вiк-
тара Стахвюка, рэцэпцыя творчасцi белавежцау у крытычна-лiтара-
туразнаучай думцы Беларусi i у польскiх лiтаратуразнаучых даследа-
ваннях апошнiх дзесяцiгоддзяу. Такiм чынам, можна упэунена сцвяр-
джаць, што усе тры навуковыя выданнi Галiны Тварановiч беластоц-
кага перыяду прысвечаны у першую чаргу творчаму феномену “Бе-
лавежы”, з’яуляюцца сваеасаблiвай навуковай трылогiяй i пазiцыя-
нiруюць аутарку як адну з найбольш актыуных даследчыц твор-
чага феномену “белавежцау” на сучасным этапе, упiсваюць яе iмя
у шэраг такiх навукоуцау як Арнольд Макмiлiн,Шырын Акiнэр, Тэрэ-
са Занеуская, Уладзiмiр Гнiламëдау, Беата Сiвэк, Анна Саковiч. Мож-
на таксама быць пэуным, што Галiна Тварановiч i у наступных працах
будзе працягваць даследаванне беларускай лiтаратуры у Польшчы, ас-
энсаванне творчых iндывiдуальнасцяу белавежцау.

I вось тут узнiкае пэуная праблема, з якой сутыкнулася не толькi
Галiна Тварановiч, але i многiя iншыя лiтаратуразнауцы, якiя з’яу-
ляюцца адначасова удзельнiкамi творчага працэсу i яго даследчыкамi.

Звярнуушыся у свой час да вывучэння беларускай лiтаратуры
Польшчы, паланiстка Тэрэса Занеуская у прадмове да сваëй манагра-
фii “Podróż daremna. Szkice o poezji białoruskojęzycznej w Polsce” пад-
крэслiвала: Jej autorka jest osobą spoza środowiska białoruskiego. Stąd za-
pewne bierze swe źródło odmienność spojrzenia odnoszącego się do warto-
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ściowania zjawisk literackich zachodzących wewnątrz tego ruchu. Starałam
się uniknąć jakichkolwiek sugestii, dotychczasowych schematów, utartych ka-
nonów, ocen i wartościowań15.

У адрозненнi ад Тэрэсы Занеускай цi, напрыклад, люблiнскай да-
следчыцы Беаты Сiвэк, Галiна Тварановiч, знаходзiцца “унутры пра-
цэсу”, яна вядомая чытачу не толькi як навуковец, але i як паэтка,
аутарка зборнiкау “Ускраек тысячагоддзя” (1996), “Верасы Дарага-
нава” (2000), “Чацвëртая стража” (2004) i iнш. Вядомая, дарэчы, не
толькi у Беларусi i Польшчы, але i у Велiкабрытанii: у фундаменталь-
най манаграфii прафесара Арнольда Макмiлiна “Writing in a gold clima-
te. Belarusian literature from the 1970s to the present day” (Лондан 2010)

пра яе творчасць ëсць невялiкi персанальны падраздзел16. Пераехаушы
у Бельск, Галiна Тварановiч сталася актыуным удзельнiкам беларус-
кага лiтаратурнага руху у Польшчы i яго самаадданым папулярызата-
рам. I гэтая асабiстая пазiцыя, фармальная i духоуная прыналежнасць
да “Белавежы” адлюстроуваецца у яе навуковых публiкацыях.

Спрабуючы вызначыць дамiнанту лiтаратуразнаучых даследаван-
няу Яна Чыквiна, Людмiла Сiнькова у артыкуле “З любоую да Красы:
беларусазнаучыя даследаваннi Яна Чыквiна” адзначала: Пачынаючы
гаворку пра Яна Чыквiна як пра даследчыка прыгожага пiсьменства

i беларусiста шырокiх навуковых зацiкауленняу, прычым адмысловага

знауца лiтаратуры беларускага замежжа, найперш звяртаеш увагу

на яго патрыятызм17.

Патрыятызмам – беларускiм i “белавежскiм” – вызначаюцца такса-
ма артыкулы i манаграфii Галiны Тварановiч, яны таксама напiсаныя
“з любоую да Красы”, з любоую i павагай да кожнага з пiсьменнi-
кау-белавежцау, пра якiх яна пiша. Гэта вельмi добра для папуляры-
затара, але не заусëды добра для даследчыка лiтаратуры, якi мусiць
аналiзаваць творы i даваць iм ацэнку, часам досыць строгую.

З падобнай праблемай сутыкнууся у свой час аутар гэтага артыку-
ла, былы “тутэйшавец”, калi звярнууся да творчасцi удзельнiкау Та-
варыства “Тутэйшыя” як даследчык, мусiушы прызнаць: Безумоуна,
асабiстая прыналежнасць аутара артыкула да “Тутэйшых” дае пэу-

15 T. Zaniewska, Podróż daremna, s. 7.
16 A. McMill in, Writing in a gold climate. Belarusian literature from the 1970s to the
present day, London 2010, p. 420–424.
17 Л. С iнькова, З любоую да Красы: беларусазнаучыя даследаваннi Яна Чыквiна,
[у:] Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, Białystok 2010, s. 7.
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ныя iнфармацыйныя перавагi, але адначасова стварае праблему су-

б’ектыунасцi высноу i ацэнак18.

Асабiстая прыналежнасць Галiны Тварановiч да беларускага лiта-
ратурнага руху у Польшчы пазiцыянiруе яе хутчэй не як “незалежна-
га”, “чыстага” лiтаратуразнауцу тыпу Арнольда Макмiлiна цi Тэрэ-
сы Занеускай, а як пiсьменнiка-лiтаратуразнауцу кшталту Аляксандра
Баршчэускага (Алеся Барскага) i Яна Чыквiна, якiя таксама шмат на-
пiсалi пра “белавежцау”, калегау па пяру. Сiмптаматычна, што сама
Галiна Тварановiч у артыкуле “Творчасць “белавежцау” у польскiх
лiтаратуразнаучых даследаваннях апошнiх дзесяцiгоддзяу” не аналi-
зуе манаграфii Яна Чыквiна “Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi
замежжа” (1997) i Аляксандра Баршчэускага “Творцы беларускага лi-
таратурнага руху у Польшчы” (2001), аргументуючы сваю пазiцыю
наступным чынам: Асэнсаванне самiмi “белавежцамi” творчага да-

робку сваëй арганiзацыi патрабуе асобнага лiтаратуразнаучага па-

дыходу19.

Асобнага цi, хутчэй, новага лiтаратуразнаучага падыходу патра-
буе сëння i даследаванне беларускай лiтаратуры у Польшчы увогуле.
Безумоуна, з’яуленне у 2004–2016 гг. манаграфiй Беаты Сiвэк, Анны
Саковiч20, Галiны Тварановiч, прысвечаных асобным жанрам у твор-
часцi белавежцау (паэзii, прозе, крытыцы), сталiся важным i патрэб-
ным крокам у вывучэннi лiтаратуры беларускай меншасцi у Польшчы.
Але у канцэптуальна-метадалагiчным плане найважнейшымi арыенцi-
рамi у гэтай галiне па-ранейшаму застаюцца даследаваннi Тэрэсы
Занеускай 90-х гг. ХХ ст.: “Podróż daremna. Szkice o poezji białorusko-
języcznej w Polsce” (Беласток 1992) i “Strażnicy pamięci. Poezja biało-
ruska w Polsce po roku 1956” (Беласток 1992). Не прынесла вялiкiх
адкрыццяу у гэтым кiрунку манаграфiя Гэлены Дуць-Файфер “Pomię-
dzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraiń-
skiej i łemkowskiej w Polsce”21 (Кракау 2012). Як слушна адзначае Галi-
на Тварановiч: Безумоуным эталонам пры разглядзе творчасцi “бела-

18 С. Кавал ëу, “Час будаваць човен”: адлюстраванне лiтаратурна-грамадскай
праграмы “Тутэйшых” у афiцыйным друку, [у:] Between the lands. From Poland to
Russia via Belarus and Ukraine: a journey through cinema, history, literature, memory
and music, edited, Olsztyn 2018, p. 49.
19 Г. Тваранов iч, Вектары беларусазнаучых даследаванняу, с. 174.
20 А. Саков iч, Беларуская лiтаратура Польшчы. Стылiстычна-жанравыя асаб-
лiвасцi прозы “белавежцау”, Беласток 2012.
21 H. Duć-Fajfer, Pomiędzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości biało-
ruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce, Kraków 2012.
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вежцау” з’яуляецца для Г. Дуць-Файфер манаграфiя Т. Занеускай

Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 195622,
а як справядлiва зауважыу у рэцэнзii на кнiгу Ян Чыквiн, нягледзя-
чы на тое, што манаграфiя Г. Дуць-Файфер прысвечана лiтаратурам
трох нацыянальных меншасцяу, то па вялiкiм рахунку аутарку цiкавi-
ць толькi “лемкоуская справа”23.

Даследаванне беларускай лiтаратуры у Польшчы з’яуляецца важ-
нейшым, але не адзiным заняткам Галiны Тварановiч. Нельга абмi-
нуць увагай яе перакладчыцка-выдавецкую дзейнасць. У 2004 годзе
у выдавецтве Унiверсiтэта у Беластоку пабачыла свет грунтоуная (ка-
ля 1000 с.) анталогiя дауняй беларускай лiтаратуры24 пад рэдакцыяй
Галiны Тварановiч. А у 2008 годзе яны разам з Янам Чыквiным пе-
раклалi на беларускую мову i выдалi у Беластоку выдатны лiтаратур-
ны помнiк XVI стагоддзя “Запiскi янычара”25 Канстанцiна Мiхайло-
вiча. Згаданыя выданнi, а таксама грунтоуныя навуковыя артыкулы
“«Песня пра зубра» Мiкалая Гусоускага i сучаснасць”, “Беларуская
рэцэпцыя “Запiсак янычара” Канстанцiна Мiхайловiча”, “Францiшак
Скарына i беларускае Адраджэнне”, “Канцэптуальная панарама паэзii
Вялiкага Княства Лiтоускага” зрабiлi Тварановiч “сваëй” у асяроддзi
даследчыкау дауняй беларускай лiтаратуры, выявiлi яе талент тэкс-
толага i медыявiста.

Як ужо адзначалася напачатку артыкула, Галiна Тварановiч бы-
ла рэдактарам навуковага часопiса “Studia Wschodniosłowiańskie” (пры
чым была даволi доугi час: пад яе рэдакцыяй выйшла восем тамоу),
а пазней дзякуючы яе iнiцыятыве у Беластоку стау выходзiць часопiс
“Białorutenistyka Białostocka” (выйшла ужо дзевяць тамоу). На ста-
ронках гэтых выданняу публiкавалi i публiкуюць свае артыкулы мно-
гiя вядомыя лiтаратуразнауцы, а таксама маладыя даследчыкi з Мiн-
ска, Брэста, Гродна, Гомеля, Вiцебска,Магiлëва, Беластока, Варшавы,
Люблiна, Альштына, Аполя. Адзначу, што па колькасцi апублiкава-
ных артыкулау i геаграфii прадстаунiцтва аутарау “Białorutenistyka
Białostocka” з’яуляецца сëння найбольш рэпрэзентатыуным часопiсам
у галiне беларусiстыкi не толькi у Польшчы, а i у свеце, аб’ектыуна

22 Г. Тваранов iч, Вектары беларусазнаучых даследаванняу, с. 171.
23 J. Czykwin, Literatura Białorusinów polskich w kręgu nowych zainteresowań badaw-
czych, “Białorutenistyka Białostocka”, 2012, t. 4, s. 390.
24 Хрэстаматыя старабеларускай лiтаратуры XI–XVIII стст., Białystok 2004.
25 К. М iхайлов iч, Запiскi янычара, Białystok 2008.
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адлюстроуваючы стан сучаснага беларусазнауства (у першую чаргу
лiтаратуразнауства) з яго дасягненнямi i заганамi.

Як рэдактар часопiса i як даследчыца, Галiна Тварановiч супра-
цоунiчае з многiмi навуковымi асяродкамi Польшчы, Беларусi, Расii,
Гераманii, Сербii, перыядычна выступае з рэфератамi на мiжнарод-
ных навуковых канферэнцыях. Свае артыкулы i рэцэнзii яна публiкуе
у такiх аутарытэтных часопiсах як “Slavia Orientalis”, “Studia Wschod-
niosłowiańskie”, “Studia Białorutenistyczne”, “Acta Albaruthenica”, “Ac-
ta Polono-Ruthenica”, “Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi”,
“Зборник матице српске за славистику”. Асаблiва хочацца звярнуць
увагу на вялiкую колькасць навуковых рэцэнзiй у даробку Галiны Тва-
рановiч: вiдаць,што яна уважлiва сочыць за публiкацыямi калег, уваж-
лiва iх чытае i дабразычлiва, але скрупулëзна аналiзуе (сëння мала-
дыя навукоуцы часам забываюць, што рэцэнзаванне новых манаграфiй
у сваëй галiне – важны абавязак вучонага-гуманiста i самыя аутары-
тэтныя лiтаратуразнауцы ХХ стагоддзя не грэбавалi гэтым малапрэ-
стыжным, але важным жанрам). Што прауда, у навуковым даробку
Галiны Тварановiч не шмат пакуль тэкстау па-польску (гэта заувага
датычыць бадай усiх лiтаратуразнауцау родам з Беларусi). А польска-
моуныя публiкацыi маюць вялiкае значэнне для папулярызацыi бела-
рускай лiтаратуры i культуры у Польшчы.

Шматлiкiя публiкацыi, выступленнi на канферэнцыях, рэдагаванне
i рэцэнзаванне навуковых i мастацкiх кнiг, арганiзатарская i педага-
гiчная дзейнасць прынеслi Галiне Тварановiч заслужанае прызнанне
i аутарытэт у навуковых колах як у Польшчы, так i у Беларусi. Пац-
вярджаюць гэтыя заслугi выданнi манаграфiй яе вучанiц, Iаанны Васi-
люк i Анны Альштынюк: “Нацыянальная iдэя у беларускай лiтарату-
ры ХIХ стагоддзя”26 i “Праблема аутабiяграфiзму у творчасцi Янкi
Брыля”27. Пацвярджае гэтую выснову i мiжнародная навуковая кан-
ферэнцыя “Беларуская лiтаратура Польшчы – учора i сëння”, арганi-
заваная 24–26 мая 2018 года у Беластоцкiм унiверсiтэце Галiнай Тва-
рановiч разам з вучанiцамi i калегамi – канферэнцыя, якая несумненна
паспрыяла плëннаму даследаванню i папулярызацыi беларускай лiта-
ратуры у Польшчы.

26 I. Вас iлюк, Нацыянальная iдэя у беларускай лiтаратуры ХIХ стагоддзя, Biały-
stok 2017.
27 А. Альштынюк, Праблема аутабiяграфiзму у творчасцi Янкi Брыля, Białystok
2017.
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[Тварановiч Г., Пад небам Айчыны. Лiтаратурна-крытычныя артыку-
лы, Białystok 2005].
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Vas̀ılûk Ì., Nacyânal’naâ ı̀dèâ ǔ belaruskaj l̀ıtaratury XIX stagoddzâ, Białystok
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S UMMARY

HALINA TWARANOWICZ AS A RESEARCHER AND POPULARIZER
OF BELARUSIAN LITERATURE IN POLAND

The article is devoted to academic and popularizing activities of the profes-
sor of Bialystok University, dr hab Halina Twaranowicz in the general context
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of the development of Belarusian studies in Poland. There emerge the main sta-
ges of the academic career of Halina Twaranowicz (in Minsk, Moscow, Belgrade
and Bialystok). The most important directions of her research are highlighted:
Belarusian-Serbian literary relations, Belarusian literature during World War II,
Belarusian émigré literature, Christian themes in literature, contemporary Belaru-
sian literature in Poland. Her conclusions drawn after the analysis of ”Belavezha”
writers’ work indicate that Halina Twaranowicz has found her particular niche:
literary and aesthetic views of ”Belavezha” writers have been discussed in many
articles, reviews and polemical notes in the press. The author of the article empha-
sizes the significance of the academic journal Białorutenistyka Białostocka. Halina
Twaranowicz has been its editor since the first issue was published. Białorutenisty-
ka Białostocka has become the most representative journal in the field of Belarusian
literary studies not only in Poland but also in Belarus. Every year about thirty ar-
ticles of both well-known and young researchers from Bialystok, Warsaw, Lublin,
Minsk, Grodno, Homel, Witebsk, Polotsk and Baranovicze are published in it.

Key words: Halina Twaranowicz, a leader of academic research, Belarusian-Ser-
bian literary contacts, Belarusian literature in Poland, the aesthetic views of “Be-
lavezha” writers, publishing and teaching activities.

S T R E S Z C Z E N I E

HALINA TWARANOWICZ JAKO BADACZ I POPULARYZATOR
LITERATURY BIAŁORUSKIEJ W POLSCE

Artykuł poświęcono badaniom naukowym i działalności popularyzatorskiej
profesor Uniwersytetu w Białymstoku, doktor habilitowanej Halinie Twaranowicz,
w szerokim kontekście rozwoju białorutenistyki w Polsce. Autor artykułu śledzi
cztery etapy kariery naukowej badaczki (miński, moskiewski, belgradzki, biało-
stocki), wyznacza najważniejsze kierunki jej aktywności naukowych, do których
należą: białorusko-serbskie związki literackie, literatura białoruska okresu II wojny
światowej, emigracyjna literatura białoruska, chrześcijańskie motywy w literaturze,
współczesna literatura białoruska w Polsce. W badaniach twórczości pisarzy stowa-
rzyszenia “Białowieża” profesor Twaranowicz potrafiła znaleźć własny, nowatorski
temat: estetyczne poglądy pisarzy-białowieżan, odźwiercedlone w licznych artyku-
łach, recenzjach i wystąpieniach. Autor artykułu podkreśla znaczenie czasopisma
naukowego “Białorutenistyka Białostocka”, redaktorem którego jest Halina Twara-
nowicz. Czasopismo zasługuje na miano najbardziej reprezentatywnego wydawnic-
twa w kontekście rozwoju literaturoznawstwa białoruskiego nie tylko w Polsce lecz
również na Białorusi, ponieważ co roku publikuje około trzydziestu artykułów za-
równo znanych, jak i początkujących badaczy z Białegostoku, Warszawy, Lublina,
Grodna, Homla, Witebska, Połocka czy Baranowicz.

Słowa kluczowe: Halina Twaranowicz, kierunki badań naukowych, białorus-
ko-serbskie związki literackie, literatura białoruska w Polsce, estetyczne poglądy
pisarzy-“białowieżan”, działalność edytorska i pedagogiczna.


