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Шэсцьдзясят гадоу таму назад 8 чэрвеня 1958 года у Беластоку па iнi-
цыятыве рэдактара беларускага тыднëвiка “Нiва” Георгiя Валкавыцкага было
створана Беларускае лiтаратурнае аб’яднанне (назву “Белавежа” атрымала
у 1962 г.).

I вось 24–25 мая 2018 года у будынку фiлалагiчнага факультэта Унiвер-
сiтэта у Беластоку адбылася Мiжнародная навуковая канферэнцыя на тэму
“Беларуская лiтаратура Польшчы – учора i сëння”, прысвечаная юбiлею “Бе-
лавежы”. У лiку арганiзатарау канферэнцыi – супрацоунiкi Кафедрау беларус-
кай фiлалогii i фiлалагiчных даследаванняу “Усход–Захад”, члены Беларуска-
га лiтаб’яднання “Белавежа”, а таксама Навуковая бiблiятэка Гродзенскага
дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы.

Праблемнае поле канферэнцыi ахоплiвала наступныя пытаннi: лiтаратур-
на-эстэтычныя пошукi “белавежцау”; эстэтызацыя i мiфалагiзацыя малой ай-
чыны; нацыянальны вектар творчасцi “белавежцау”; польска-беларускiя да-
чыненнi, кантактныя i тыпалагiчныя узаемасувязi; творчасць “белавежцау”
у кантэксце агульнабеларускага лiтаратурнага працэсу; беларуская лiтарату-
ра Польшчы i лiтаратура беларускай эмiграцыi; “Белавежа” як аб’ект кры-
тычна-лiтаратуразнаучага даследавання.

Праблематыка канферэнцыi знайшла водгук сярод даследчыкау з роз-
ных навуковых асяродкау Польшчы, Беларусi, Расii i Англii. На святочным
адкрыццi канферэнцыi прысутнiчалi таксама студэнты Iнстытута усходне-
славянскай фiлалогii Унiверсiтэта у Беластоку.

Ад iмя арганiзатарау юбiлейную “белавежскую” iмпрэзу адкрыла кiраунiк
Кафедры беларускай фiлалогii i член “Белавежы” Галiна Тварановiч. Свае
вiншаваннi i пажаданнi “белавежцам” выказалi прадэкан фiлалагiчнага фа-
культэта Роберт Шымуля, упаунаважаны па справах нацыянальных i этнiч-
ных меншасцей Падляскага ваяводы Войцех Пжыгоньскi, дырэктар Дэпар-
таменту нацыянальнай культуры i спадчыны маршалкоускай Управы Пад-
ляскага ваяводства Анатоль Вап, генеральны консул Рэспублiкi Беларусь
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Ала Фëдарава, старшыня Беларускага культурна-грамадскага таварыства Ян
Сычэускi i iншыя. Былi зачытаны вiншавальныя лiсты прафесар Бэаты Сiвэк
з Люблiнскага Каталiцкага Унiверсiтэта, бурмiстра Бельска Падляскага Яра-
слава Бароускага. У канцы афiцыйнай часткi словы удзячнасцi даследчыкам
за цiкавасць да “белавежскай” спадчыны выказау старшыня арганiзацыi Ян
Чыквiн.

Урачыстае адкрыццë мерапрыемства прадоужылi вершы “белавежцау”
i песнi, з якiмi выступiлi вучнi Непублiчнай пачатковай школы iмя свсв. Кi-
рыла i Мяфодзiя у Беластоку, а таксама выступ хора студэнтау Iнстытута
усходнеславянскай фiлалогii.

Праграма навуковага мерапрыемства была вельмi насычанай i праду-
гледжвала працу у фармаце пленарнага пасяджэння i адной тэматычнай
секцыi. Пленарнае пасяджэнне адкрыу даклад Людмiлы Сiньковай (Бела-
рускi дзяржауны унiверсiтэт) Пафас творчасцi “белавежцау” у сiтуацыi
беларуска-польскага памежжа. Анжэла Мельнiкава (Гомельскi дзяржауны
унiверсiтэт iмя Францыска Скарыны) выступiла з дакладам Нацыянальныя
мастацкiя архетыпы у творчасцi “белавежцау”, Арнольд Макмiлiн (Univer-
sity College London) – Меланхалiчная муза Яна Чыквiна, Аксана Данiльчык
(Саюз беларускiх пiсьменнiкау) – Традыцыi заходнебеларускай паэзii i твор-
часць Надзеi Артымовiч.

Канферэнцыя прадоужылася работай у секцыi. З дакладамi выступiлi Ка-
цярына Савiцка-Межынска (Унiверсiтэт у Беластоку) – Twórczość Miry Łuk-
szy – o poetyckim zamieszkiwaniu miasta, Галiна Тычка (Беларускi дзяржауны
унiверсiтэт) – Архетып дому як увасабленне вобразу айчыны у творчасцi
Яна Чыквiна, IрынаШматкова (Беларускi Дзяржауны эканамiчны унiверсiтэт,
Мiнск) – “Воблака душы з улады тлуму...” – духоуныя пошукi у паэзii Нiны
Мацяш i Галiны Тварановiч, Ала Петрушкевiч (Гродна) – Фларыстычныя ма-
тывы жаночай паэзii “Белавежы”.

У праграме канферэнцыi была прадугледжана прэзентацыя навейшых вы-
данняу серыi “БIБЛIЯТЭКА Беларускага лiтаратурнага аб’яднання «БЕЛА-
ВЕЖА»”: зборнiка крытычна-лiтаратуразнаучых артыкулау Ала Петруш-
кевiч “Белавежа”: постацi, творы, героi i кнiгi прозы Яна Чыквiна Трох-
крылыя птушкi. Пасля прэзентацыi адбылася сустрэча з “белавежцамi”, у час
якой свае творы чыталi Ян Чыквiн, Мiра Лукша, Андрэй Беразавец, Жэня
Мартынюк, Юрка Баена, Юрка Буйнюк, Юстына Каролька.

Тэматыка прагучаушых падчас другога дня канферэнцыi дакладау ахо-
плiвала шырокi спектр пытанняу, звязаных не толькi з творчасцю “белавеж-
цау”, але i далëкай мiнуушчынай Беласточчыны. Пра “белавежцау” у агуль-
ным аспекце гаварылi Галiна Тварановiч (Унiверсiтэт у Беластоку): Да праб-
лемы нацыянальнага аптымiзму i песiмiзму у творчасцi “белавежцау”, Iнеса
Крыштоп (Баранавiцкi дзяржауны унiверсiтэт) – Тэма лëсу у зборнiку “Букет
Белавежжа”, Дзянiс Бурко (Беларускi дзяржауны педагагiчны унiверсiтэт iмя
Максiма Танка) – Экзiстэнцыяльная праблема выбару у творчасцi беларускiх
пiсьменнiкау Польшчы и иншыя.

Аналiзу творчасцi паэта i прафесара Яна Чыквiна свае выступленнi пры-
свяцiлi Ала Брадзiхiна (Гомельскi дзяржауны унiверсiтэт iмя Францыска Ска-
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рыны) – Асноуныя вектары мастацкага пошуку Яна Чыквiна у ХХI стагоддзi
i Iрына Хорсун (Гомельскi дзяржауны унiверсiтэт iмя Францыска Скарыны)
– Фiласофская паэзiя Яна Чыквiна. У кампаратывiстычным аспекце разгля-
далi паэзiю Я. Чыквiна Iаанна Дзедзiц (Унiверсiтэт у Беластоку) – “День пе-
режит – и слава Богу!” – reminiscencje tiutczewowskie w poezji Jana Czykwi-
na, Сяргей Мiнскевiч (Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi) – “Крымскiя
санеты” Адама Мiцкевiча i вянок санетау “Святая студня” Яна Чыквiна:
версiфiкацыя, iнтэртэкстуальнасць. Тамара Тарасава (Беларускi дзяржауны
педагагiчны унiверсiтэт iмя Максiма Танка) у дакладзе “... I вены перарва-
ныя злучыць”: роздум над кнiгай Яна Чыквiна “Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя
пiсьменнiкi замежжа” сканцэнтравалася на навукова-лiтаратуразнаучых по-
шуках Я. Чыквiна.

Да творчасцi Сакрата Яновiча звярнулiся Iгар Шаладонау (Нацыянальная
акадэмiя навук Беларусi) – Экзiстэнцыльны псiхалагiзм аповесцей Сакрата
Яновiча “Самасей” i Вiктара Казько “Час збiраць косцi”, Ванда Бароука (Вi-
цебскi дзяржауны унiверсiтэт iмя П. М. Машэрава) – Аповесць “Самасей” Са-
крата Яновiча i малая проза Мiхася Стральцова: апавядальнiцкiя стратэгii,
Алесь Макарэвiч (Магiлëускi дзяржауны унiверсiтэт iмя Аркадзя Куляшова)
– Асаблiвасцi мастацкага свету кнiгi Сакрата Яновiча “Доугая смерць Кры-
нак”, Анна Саковiч (Унiверсiтэт у Беластоку) – Беларускае асяроддзе у ме-
муарыстыцы Сакрата Яновiча.

Творчасць Мiры Лукшы разглядалася у дакладах Алены Белай (Бара-
навiцкi дзяржауны унiверсiтэт) – Мастацкая канцэпцыя асобы у прозе Мiры
Лукшы, Таццяны Фiцнэр (Гомельскi дзяржауны унiверсiтэт iмя Францыска
Скарыны) – “Бабскiя гiсторыi” Мiры Лукшы: гендэрны аспект, Алены Та-
расавай (Беларускi дзяржауны педагагiчны унiверсiтэт iмя Максiма Танка) –
Эстетизация малой родины в произведениях Миры Лукши и Говарда Филлип-
са Лавкрафта.

Творчасць Надзеi Артымовiч была прадметам разваг у дакладзе Тацця-
ны Аляшкевiч (Гродзенскi дзяржауны унiверсiтэт iмя Янкi Купалы) – Надзея
Артымовiч i Алесь Разанау: вопыт творчага дыялогу. На творчасцi старэй-
шага пакалення “белавежцау” сканцэнтравалiся Анна Альштынюк (Унiвер-
сiтэт у Беластоку) – Аутабiяграфiзм у творчасцi Васiля Петручука i Любоу
Глазман (Вiцебскi дзяржауны унiверсiтэт iмя П. М. Машэрава) – Асэнсаванне
мiнулага у прозе Максiма Гарэцкага i Мiкалая Гайдука.

Пра навуковыя даследаваннi Галiны Тварановiч гаварылi Сяргей Кавалëу
(Унiверсiтэт Марыi Кюры-Складоускай) – Галiна Тварановiч як даследчык
i папулярызатар беларускай лiтаратуры у Польшчы i Марына Лебедзева
(Беларускi дзяржауны унiверсiтэт) – Творчасць “белавежцау” у сучасным ма-
стацка-дакументальным дыскурсе (па матэрыялах кнiг Галiны Тварановiч).

Безумоуна, канферэнцыю узбагацiлi даклады Жанны Некрашэвiч-Карот-
кай (Беларускi дзяржауны унiверсiтэт) – Рэнесансная сядзiба Муз у Заблуда-
ве: педагагiчная i творчая дзейнасць Iагана Мюлiуса пад патранатам Гры-
горыя Хадкевiча, Уладзiмiра Кароткага (Беларускi дзяржауны унiверсiтэт)
– Унiкальны помнiк эпiсталярнай спадчыны: супрасльскае выданне “Obrony
wiary S. Katolickiey Hipacyusz Pociey” 1768 г., Юрыя Лабынцава (Расiйская
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акадэмiя навук) – Не проходящие споры о Франциске Скорине, включая «бело-
вежские», и необходимость подготовки новейшей библиографии работ о нем
i Ларысы Шчавiнскай (Расiйская акадэмiя навук) – Мельнiцкi ураджэнец Мi-
калай Крэйдзiч – беларускi праваслауны святар i паэт.

Усе прагучаушыя даклады былi натхненнем для афiцыйных i неафiцый-
ных дыскусiй, спрыялi абмену думкамi навукоуцау розных краiн i умацаванню
навуковых сувязей. Выступленнi даследчыкау i мерапрыемствы, суправа-
джаючыя канферэнцыю, па аднадушным меркаваннi яе удзельнiкау былi
успрыняты як навуковы i арганiзацыйны поспех. Большасць матэрыялау
“белавежскай” канферэнцыi публiкуецца у таксама юбiлейным, бо дзесятым
нумары, часопiса “Białorutenistyka Białostocka”.
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