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А.П. БЯЗЛЕПКІНА 

ЛІТАРАТУРНЫЯ ДЫСКУСІІ МЯЖЫ ХХ–ХХІ стст. У СМІ І ІНТЭРНЭЦЕ:  
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ СПЕЦЫФІКА 

Рассматриваются дискуссии в белорусском литературном процессе за последние 25 лет. Отмечается, что во всех 
дискуссиях важное значение имела личная заинтересованность участников и обсуждались в основном идеологические, 
языковые и этические проблемы.  

In article discussions in the Belarusian literary process for last 25 years are considered. It is noticed that in all discussions 
personal interest of participants had great value and ideological, language and ethical problems were discussed basically. 

Сучасны беларускі літаратурны працэс вы-
значаецца малой колькасцю дыскусій, нягле-
дзячы на перыядычныя спробы рэдакцый рас-
пачаць іх. Розгалас ад правакацыйных артыку-
лаў нівеліруецца пругкасцю беларускай куль-
турнай прасторы. Можна меркаваць, што адна 
з галоўных пазалітаратурных прычын гэтай 
сітуацыі – нешматлікасць літаратурна-грамад-
скага асяродка, з чаго вынікае натуральнае жа-
данне літаратараў і крытыкаў не псаваць адно-
сіны з калегамі без сур’ёзнай нагоды, а пры 
наяўнасці розных меркаванняў заўсёды ёсць 
магчымасць абмеркаваць іх прыватна. Тым ціка-
вей зірнуць на тое, якія тэмы ўсё ж выклікаюць 
бурную рэакцыю ў пісьменнікаў, крытыкаў і літа-
ратуразнаўцаў. У якасці асобных тэм, што дыску-
туюцца ў артыкулах, канферэнцыйных дакладах 
і інтэрнэт-публікацыях апошніх дзесяцігоддзяў, 
можна вылучыць наступныя: а) літаратура 
ХІХ ст., б) класіка ХХ ст., в) сучасная літаратура.  

Пры абмеркаванні літаратуры ХІХ ст. 
асноўная ўвага звяртаецца на два ўзаемазвя-
заныя аспекты: моўнае і ідэалагічнае пытанні. 
Літаратура ХІХ ст. па гістарычных прычынах 
з’яўляецца шматмоўнай, небеларускамоўная 
спадчына была выключана з працэсаў пераем-
насці. У канцы 1980-х гг. пачалося вяртанне 
іншамоўных беларускіх тэкстаў (гл. Хаўстовіч 
1993; Кавалёў 1991): вяртанне навуковае і 
ўласна мастацкае, бо літаратуразнаўчае іх 
асэнсаванне ішло адначасова з перакладам на 
беларускую мову. Разам з тым гэта быў акт 
ідэалагічны: пазнейшыя даследаванні Д.А. Ві-
находава паказалі, што ў некаторых перакла-
дах узмацняўся беларускі элемент і ў перакла-
дзе трансліраваліся ідэалагічныя перакананні 
перакладчыка (гл. Вінаходаў 2009; Хаўстовіч 
2009; Вінаходаў 2010).  

Верагодна, можна меркаваць, што асноўнай 
падставай гэтай нетыповай для беларускага 
кантэксту дыскусіі стала тое, што Д. Вінахо-
даў – расійскі прыхільнік творчасці Я. Баршчэў-
скага, і гэта вытлумачае, па-першае, яго няве-
данне важных ідэалагічных тэзісаў беларускага 
кантэксту, і таму, па-другое, спакойную дэсакра-
лізацыю іх, што не магло не выклікаць рэакцыі з 
беларускага боку (дакладней, польскага, бо пра-
фесар М. Хаўстовіч цяпер працуе ў Польшчы).  

Д. Вінаходаў вытлумачыў сваю пазіцыю 
наступным чынам: «Мушу сказаць, што для 
мяне кніга Баршчэўскага зьяўляецца найперш 
літаратурным творам, і таму я сапраўды не 
імкнуўся шукаць у ёй палітычны падтэкст і 
выносіць яго на пярэдні плян» (Вінаходаў 
2009, 275). На гэты закід прафесар М. Хаўсто-
віч адказаў так: «Паднявольныя народы, як па-
казвае практыка, не ўспрымаюць ідэй “мас-
тацтва для мастацтва”. А таму кожны 
твор, напісаны прадстаўніком такога народа, 
у той ці іншай ступені тэндэнцыйны, мае 
пэўную нацыянальную ці сацыяльную скірава-
насць» (Хаўстовіч 2009, 283).  

Відавочна, што ад гэтай дыскусіі цяжка было 
чакаць згоды бакоў, бо паразумецца па ідэа-
лагічных пытаннях амаль немагчыма. Ва ўласна 
беларускім асяродку больш важным аказалася 
моўнае пытанне. Цікава, што ў канцы 1980-х – 
пачатку 1990-х гг. працэс вяртання іншамоўных 
тэкстаў ацэньваўся станоўча або, калі ўлічыць 
нацыянальныя традыцыі стрыманага выказван-
ня ў друку, не выносіўся на адкрытае абмерка-
ванне. Дык што ж змянілася ў 2000-х гг.?  

Творы, вяртанне якіх узбуйніла корпус 
тэкстаў беларускай літаратуры, занялі «свой 
пачэсны пасад» сярод іншых і трапілі ў школь-
ную і ўніверсітэцкую праграмы. Так, аўтар 
гэтага артыкула – з пакалення тых беларусаў, 
для якіх беларуская прыналежнасць А. Міцкеві-
ча ці Я. Баршчэўскага відавочная: выкладчыкі 
падавалі нам гэта як само сабой зразумелае. 
Было б збыткоўным казаць тут пра навуковую 
рэвалюцыю ў разуменні Т. Куна, але натураль-
на, што на пытанне пра прыналежнасць інша-
моўных тэкстаў да беларускай літаратуры 
(гл. Бязлепкіна 2010) адмоўна рэагуюць пера-
важна старэйшыя ўдзельнікі літаратурнага 
працэсу, а значыць, тыя, хто заспеў пераход 
аднамоўнай літаратуры да шматмоўнай. Пры 
гэтым новыя магчымасці інфармацыйнай 
прасторы (адкрытыя абсягі інтэрнэту, наяў-
насць развітой блогасферы, большая коль-
касць папяровых выданняў) дазваляюць дыс-
кутантам доўжыць дыскусію да пераможнага 
фіналу і нават пераходзіць на асобы. Але чаму 
тэмы дыскутавання (моўнае пытанне і ідэала-
гічны складнік тэкстаў ХІХ ст.) выклікаюць 
настолькі асабістую рэакцыю?  
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Напал спрэчак, вастрыня выказванняў з ры-
зыкай незваротна сапсаваць адносіны пад-
водзяць да думкі, што размова вядзецца не 
зусім пра літаратуру ХІХ ст. Пераструктураван-
не іерархіі беларускай літаратуры (прынамсі, у 
школьных і ўніверсітэцкіх праграмах) пацягну-
ла за сабой іншыя пытанні: чаму іншамоўныя 
тэксты ХІХ ст. лічацца беларускай літаратурай, 
а рускамоўныя тэксты беларускіх аўтараў ХХ і 
ХХІ стст. маюць нізкі статус у літаратурна-кры-
тычных і навуковых колах. Пэўная рэакцыя з 
боку беларускамоўных пісьменнікаў (гл. Глобус 
2010) на іншамоўную беларускую літаратуру 
ХІХ ст. можа вытлумачацца: а) пераглядам ро-
ляў рускамоўных пісьменнікаў у сучасным літа-
ратурным працэсе, б) займаннем/вызваленнем 
месца ў навучальных праграмах па літаратуры.  

Такім чынам, дыскутаванне з нагоды моўнай 
і ідэалагічнай прыналежнасці іншамоўнай лі-
таратуры Беларусі ХІХ ст. насамрэч можа з’яў-
ляцца гаворкай пра сучасны літаратурны працэс. 
Пры гэтым відавочнай бачыцца няплённасць 
дыскусіі: паколькі кожны бок адстойвае не 
столькі сваю тэарэтычную пазіцыю, колькі абара-
няе ўласныя інтарэсы, то малаверагодна, што ў 
выніку дыскусіі бакі прыйдуць да кансэнсусу.  

Наступнай важнай тэмай для дыскусій стала 
класіка ХХ ст. Калі аб’ядноўваць усе пытанні, 
то ўдзельнікі дыскусій падзяляюцца на тых, хто 
аспрэчвае аўтарытэт класікаў (у тым ліку іх 
аўтарытэт як асобы, а не толькі суб’ектаў 
літаратурнага працэсу), і тых, хто яго абара-
няе. Найярчэйшымі прыкладамі можна лічыць 
артыкулы С. Дубаўца «Смерць культуры» і 
«Ружовы туман», адносна нейтральным водгу-
кам на сітуацыю ў літаратуры можна лічыць 
артыкул П. Васючэнкі «У пошуках “атмасфе-
ры”: Нататкі пра літаратурны супраціў і серві-
лізм» (гл. Васючэнка 2000). Сюды ж пасуюць 
абмеркаванні асобы Анатоля Сыса, яго паэзіі і 
дэвіянтных паводзінаў (серыя артыкулаў у 
«ЛіМе» (2007) і «ARCHEПачатак» (гл., напрык-
лад: Бязлепкіна 2005)).  

У адсутнасць выразна пададзенай дыскусіі 
можна паглядзець, як у літаратурным асяродку 
абмяркоўвалася тэма ролі класікі ў сучасным 
літаратурным працэсе (некаторыя з тэкстаў 
выклікалі бурныя абмеркаванні ў кулуарах, пра 
што ёсць прыватныя сведчанні ўдзельнікаў і 
сведкаў падзей, але няма доказаў-публікацый, 
што з’яўляецца вызначальнай рысай бела-
рускага кантэксту). С. Кавалёў тактоўна раз-
водзіў ролю класікі і яе ўзорнасць для новых 
твораў: «Купала – класік, але ў першую чаргу – 
паэт з асабістымі прынцыпамі паэтычнага май-
стэрства, якія з’яўляюцца для нас узорам, але 
не стандартам і не правілам» (Кавалёў 1991, 9). 

С. Дубавец правакацыйна абвясціў смерць 
беларускай культуры: «Чытаючы Купалу без 
кантэксту, культура, зарыентаваная на кла-
сіку, пазбаўляе сябе поступу. У межах “му-
жыцкасці” яна вычарпала сябе вельмі хутка, 
дасягнуўшы пэўнай колькаснай кандыцыі. 
Якасны арыенцір адпачатку быў пастаўлены 
“ззаду”. І таму, калі ты пытаешся, якія пат-
рабаванні можна сёння вылучыць да нацыя-
нальнай культуры, я адкажу – ніякіх» (Дубавец 
1993). Абмеркаванне тэмы скончылася на дру-
каванні артыкула і суправаджальнай публіка-
цыі (гл. Залоска 1993). Разбураючы стэрэатып-
ныя ўяўленні пра беларускую літаратуру (хто 
далікатна і асцярожна, хто ваяўніча і катэга-
рычна), аўтары артыкулаў спрабавалі спрыяць 
разнастайнасці літаратуры.  

Калі С. Дубавец адмовіў беларускай літара-
туры пра Леніна і Сталіна ў легітымнасці, 
закрануўшы такім чынам творчасць М. Танка, 
П. Панчанкі, А. Куляшова, І. Мележа (гл. Дуба-
вец 1998), то водгулле гэтай праблемы доўжы-
лася на старонках «ЛіМа» некалькі месяцаў, 
што наогул не ўласціва беларускай культурнай 
прасторы. Усе эмацыянальныя развагі С. Ду-
баўца лагічна і абгрунтавана аспрэчыў у сваім 
адказе «У вайны няма Айчыны» В. Акудовіч 
(цыт. па: Акудовіч 2004), ён адказаў на кожны 
закід, разгорнута патлумачыў беспадстаўнасць 
высноў С. Дубаўца, між тым дыскусія працягва-
лася, напаўняючыся не толькі водгукамі крыты-
каў і літаратуразнаўцаў, але і рэакцыямі звы-
чайных чытачоў. Верагодна, гэта было выкліка-
на не столькі самой думкай пра рэвізію корпуса 
тэкстаў беларускай літаратуры, колькі трапным 
падборам персаналій «на вылет».  

Спіс аўтараў быў вывераным. З аднаго бо-
ку, у артыкуле называліся імёны класікаў, імё-
ны «кананізаваных» асоб, а сацыяльная роля 
класікаў у беларускім літаратурным працэсе 
характарызавалася недатыкальнасцю, і аўтар 
артыкула сваім тэкстам паставіў пад сумненне 
гэты важны складнік пісьменніцкага жыцця. З 
другога боку, на выкрэсліванне не быў наміна-
ваны, напрыклад, У. Караткевіч, які напісаў 
«Ленін калыша дзіця». І гэтаму можна адшу-
каць абсалютна канфармісцкае тлумачэнне. 
Караткевіч «ацалеў», бо яго чытачы былі ў 
першую чаргу яго «вернікамі», якіх нельга бы-
ло расхістаць у іх перакананнях. Нават у напі-
саным у 1986–1987 гг. маніфесце Таварыства 
«Тутэйшыя» (аўтарам, дарэчы, быў С. Дубавец) 
Караткевіч называўся Прарокам, а іншыя пісь-
меннікі старэйшага пакалення – «прыкарытны-
мі» (гл. Бязлепкіна 2003). Такім чынам, гэты 
артыкул з прозвішчам У. Караткевіча адразу 
успрымаўся б як «цырк на дроце» (В. Акудовіч), 
а без яго – мог абмяркоўвацца і дыскутавацца.  
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Паўстанне дыскусіі вытлумачаецца, на маю 
думку, дзвюма прычынамі. Па-першае, літара-
турная супольнасць, узрадаваная нядаўнім вяр-
таннем забароненых раней тэкстаў, не хацела 
паўтарэння сітуацыі першай трэці ХХ ст., не 
магла прыняць навязанай С. Дубаўцом «літара-
турнай люстрацыі» і не жадала кіравацца пазалі-
таратурнымі крытэрыямі пры фарміраванні тра-
дыцыі. Па-другое, прэтэнзіі С. Дубаўца закраналі 
амаль кожнага жыхара краіны, якім на гэтай пад-
ставе адмаўлялася ў праве «быць беларусамі».  

У 2007 г. на старонках «ЛіМа» з нагоды «ка-
нанізацыі» паэта Анатоля Сыса дыскутавалася 
пытанне пра суадносіны творчага і прыватнага 
жыцця. «Агрэсіўны» алкагалізм А. Сыса несум-
ненна паўплываў не толькі на стаўленне да яго 
асобы, але і на ўспрыманне яго творчасці 
(гл. Бязлепкіна 2005), а паколькі гэта досыць 
распаўсюджаная ў пісьменніцкіх колах з’ява, то 
гаворка пераходзіла на няўласна літаратурныя 
пытанні (гл. таксама: Абрамовіч 2006). Падоб-
ную рэакцыю (праз абмеркаванне ў інтэрнэце) 
выклікала з’яўленне вечнага календара «Канец 
словаў» ад часопіса «pARTyzan», дзе побач з 
інтэрв’ю і мастацкімі тэкстамі аўтараў-мужчын 
былі змешчаны іх выявы ў напаўаголеным 
выглядзе (гл. Канец… 2010).  

Такім чынам, большасць дыскусій пра кла-
січную літаратуру, крыху ўтрыруючы, можна 
звесці да пытанняў: як ставіцца да прызнанай 
творчасці чалавека, які адрозніваецца ідэала-
гічна або паводзіць сябе неналежным чынам. 
Паколькі абмяркоўваліся аўтары і творы, чыя 
класічнасць ужо была прызнана літаратура-
знаўцамі, што робіць абмеркаванне эмацый-
ным, але збольшага бессэнсоўным, то гэта вы-
водзіць нас на роздум пра тое, што абмяркоў-
ваецца нешта іншае.  

Верагодна, класікі ў такой дыскусіі – толькі 
аб’ект, на прыкладзе якога выпрацоўваецца 
інструментарый кананізацыі пісьменнікаў, 
высвятляюцца прымальныя пазалітаратурныя 
«рысы» класіка (ці варта пісьменніку рэагаваць 
на выклікі сучаснасці і як гэта зрабіць, каб пры 
зменах грамадска-палітычнага ладу не выклі-
каць неабходнасці пераглядаць корпус класіч-
ных тэкстаў, ці павінен пісьменнік быць безда-
корным у прыватным жыцці).   

У дыскусіях, датычных літаратурнага 
працэсу мяжы ХХ і ХХІ стст., можна вылу-
чыць дзве асноўныя плыні. Першая з іх – аб-
меркаванне ролі крытыкі ў літаратурным пра-
цэсе з высновамі пра яе недастатковасць ці 
няправільнасць (серыя артыкулаў І. Запрудска-
га «Сапраўды» і «Бадай» (2007–2009), выступ-
ленні ў друку і інтэрнэце М. Южыка, А. Па-
плаўскага, С. Грышкевіча і інш.). Гэтая дыску-

сія, як і папярэднія, не магла паўплываць на 
інерцыю беларускага літаратурнага працэсу. 
Можна зразумець жаданне пісьменнікаў ат-
рымліваць своечасовыя крытычныя водгукі на 
свае творы, але яны ў большасці выпадкаў лі-
чаць, што гэтыя водгукі мусяць быць ухвальны-
мі. У іншым выпадку крытыка чакае бурная 
рэакцыя, часам з абразамі і пагрозамі. Можна 
назваць некалькі прычын такой сітуацыі: не-
шматлікасць удзельнікаў літаратурнага працэ-
су, негатоўнасць аўтараў успрымаць канструк-
тыўную крытыку, перакананасць некаторых 
пісьменнікаў у тым, што ім павінны быць удзяч-
ны ўжо за сам факт творчасці на беларускай 
мове. Відавочна, што дыскусіяй на старонках 
перыядычнага друку і ў інтэрнэце сітуацыя не 
можа быць зменена: нельга патрабаваць акты-
візацыі крытыкаў, адначасова адмаўляючы ім у 
карыстанні ўсёй палітрай ацэнак.  

Другая плынь – пятнаццацігадовая дыскусія, 
найярчэй выяўленая найперш артыкуламі 
Л. Сіньковай (Корань) (гл. Корань 1996 [а]; 
Корань1996 [б]) і І. Бабкова (гл. Бабкоў 2005), 
што датычыць стаўлення пісьменнікаў да літа-
ратурнай традыцыі і патрыятызму. Дыскусія 
распачыналася як размова пра змест і форму і, 
паводле Т. Грамадчанкі, можа выводзіцца ад 
артыкула Л. Дранько-Майсюка «“Як” і “навош-
та”?» (гл. Дранько-Майсюк 1987). Пры гэтым 
непасрэдна артыкул і водгукі на яго бачацца 
даследчыцы разнесенымі ў часе: «Варта 
адзначыць, што палеміка праходзіла досыць 
вяла і шырока не разгарнулася. Вялікай ак-
тыўнасці ад беларускіх літаратараў чакаць 
не даводзіцца, бо ў адрозненне ад цэнтраль-
най наша перыёдыка дыскусіямі не захапляла-
ся. З’явіліся яны пазней, калі завіравала гра-
мадска-палітычнае жыццё, калі пайшло раз-
межаванне пазіцый, поглядаў <…>» (Грамад-
чанка 1993, 29–30). Дыскусія павінна была 
акрэсліць кірунак пісьменніцкага выбару: як да-
лей развівацца літаратуры. З-за аб’ектыўных 
прычын гэтага не адбылося.  

Тады, на мяжы 1980–1990-х гг., пісьменнікі 
«выходзілі з мёртвай пятлі» па розных сцэна-
рыях: нехта са старэйшых працягваў пісаць як 
раней, нехта спыніўся, каб агледзецца, а мо-
ладзь знайшла выйсце ў фармальных пошуках 
(маецца на ўвазе найперш суполка «Бум-Бам-
Літ», дзе постмадэрнісцкае тэарэтызаванне 
спалучалася з авангарднай практыкай).  

У 1991 г. Л. Корань зрабіла сумныя высновы 
пра эксперымент з формай: «Агаворымся 
яшчэ раз, што штудыі маюць сваю вартасць, 
проста не трэба блытаць нашае банальнае 
вучнёўства з наватарствам… Вучнёўская 
проза з натхненнем неафіта можа беларусі-
заваць што заўгодна. Аднак яна будзе распа-
дацца на плоскія фармальныя камбінацыі, 
будзе мець нязводны прысмак другаснасці аж 
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да таго часу, пакуль экзотыка не дападзе да 
глыбіняў тутэйшага ўлоння і не народзіцца 
дзіця тутэйшай формастваральнай глебы. 
Толькі асоба аўтара, канкрэтная этнічна і са-
цыяльна-псіхалагічна, здольная згарманіза-
ваць хаос, “новы” ён ці “стары”» (цыт. па: Ко-
рань 1996 [a], 216–217). У 1992 г. на сфармуля-
ваныя Л. Корань патрабаванні адказаў І. Баб-
коў: «…чалавек пачынае пісаць. І тут ужо не 
да беларусізацыі “эўрапейскіх формаў”. Формы 
напаўняюцца не беларускім зьместам, а 
суб’ектыўнасьцю творцы. Задача крытыка – 
знайсьці ў гэтай суб’ектыўнасьці і беларус-
касьць, і архетыповасьць, і што заўгодна. 
Але сам творца пра гэта ня ведае й пра гэта 
ня думае» (цыт. па: Бабкоў 2005). Стала віда-
вочна, што абмен меркаваннямі пераўтвараец-
ца ў слоўную эквілібрыстыку, не спрыяючы кан-
сэнсусу, якога зрэшты дасягнуць досыць цяжка: 
крытык-літаратуразнаўца, уяўляючы перспекты-
вы развіцця літаратуры і панараму літаратурна-
га працэсу, не мае магчымасці давесці сваё 
аб’ектыўнае бачанне пісьменнікам-суб’ектам.  

У 1994 г. Л. Корань зафіксавала спецыфіч-
ную тэндэнцыю ў беларускім літаратурным 
працэсе: «…рэфлексія паводле беларускай 
культуры, літаратуры зачаста пачала пера-
ходзіць у агульны натхнёны крытыцызм і бі-
чаванне, да поўнай страты цвярозага адчу-
вання рэальнасці ўключна» (Корань 1996 [б], 
275). Не прагавораная, не прадыскутаваная 
тады тэма стала «пажарам на тарфяніку»: яна 
тлела дзесяцігоддзі, каб у 2009 г. выбухнуць з 
новай сілай пасля перадруку ў інтэрнэце арты-
кула Л. Сіньковай (Корань) «Старая маргіналь-
ная беларушчына ў тэкстах А. Бахарэвіча, 
М. Мартысевіч і Е. Вежнавец» з навукова-мета-
дычнага зборніка «Беларускае літаратура-
знаўства» (Сінькова 2009). Узважаны аналіз 
тэндэнцый, наяўных у сучасным літаратурным 
працэсе, успрыняўся ў інтэрнэт-асяродку як 
спроба абмежаваць натуральнае развіццё 
літаратуры і як намаганне акадэмічнай навукі 
вярнуць уладу над літаратурным працэсам. 
Гаворка ж насамрэч вялася пра каштоўнасць 
нацыянальнай традыцыі і павагу да яе, віда-
вочную не для ўсіх удзельнікаў дыскусіі. Немаг-
чымасць паразумення, немагчымасць нейт-
ральнай фіксацыі стану літаратуры для далей-
шага аналізу прывялі да палярызацыі, нават 
радыкалізацыі поглядаў (гл. Сінькова 2010). 
Зразумела, што і ў гэтай дыскусіі прыйсці да 
кансэнсусу было немагчыма з прычыны аса-
бістай зацікаўленасці суб’ектаў дыскусіі: кожны 
зноў абараняў сябе і свае перакананні.  

Такім чынам, у літаратурных дыскусіях пры 
абмеркаванні як даўно мінулых, так і апошніх 
літаратурных падзей найбольшая ўвага звяр-
таецца на моманты, якія маюць карэляцыю з 
сучаснай літаратурнай сітуацыяй і закранаюць 

ідэалагічныя, моўныя і маральныя бакі існаван-
ня беларускіх пісьменнікаў. Большасць дыску-
сій выклікана знарочыстай ці выпадковай дэса-
кралізацыяй беларускіх ідэалагічных пастула-
таў, асобнае месца займаюць дыскусіі, якія 
маскіруюць адстойванне ўласных інтарэсаў 
пісьменнікаў (моўнае пытанне, дыскусія пра 
форму і змест літаратурных твораў, пра ма-
ральнае аблічча пісьменніка).  

Л І ТАРАТУРА  
Абр амо в і ч  П . Жорсткасьці // ARCHE. 2006. № 3 

[Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://arche.bymedia. 
net/2006-3/abramovic306.htm. Дата доступу: 13.09.2010. 

А к уд о в і ч  В . У вайны няма айчыны // Разбурыць 
Парыж. Мн., 2004. С. 61–73. 

Баб к о ў  І . Лісты пра сучасную літаратуру // Каралеўст-
ва Беларусь. Вытлумачэнне ру[і]наў. Мн., 2005. С. 39–50.  

Бя з л е п к і н а  А . Пентхаўз для Сыса // ARCHE. 2005. 
№ 4. С. 200–204. 

Бя з л е п к і н а  А .П . Разам і паасобку: Таварыства 
«Тутэйшыя»: Гісторыя, асобы, жанры. Мн., 2003.  

Ва сю ч э н к а  П .  У пошуках «атмасферы»: Нататкі 
пра літаратурны супраціў і сервілізм // Беларусь. 2000. 
№ 7. С. 13–15.  

В і н а х о д а ў  Д . Асаблівасьці літаратурнай афталь-
малёгіі // ARCHEПачатак. 2009. № 11–12 (86). C. 265–282.  

В і н а х о д а ў  Д .А . Шоры і прызмы літаратуразнаўст-
ва, альбо Працяг дыскусіі акуліста з афтальмолягам // 
ARCHEПачатак. 2010. № 1–2. 

Г л о б у с  А .  Залатая літара 2009 // Блог Адама Гло-
буса [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://adam-hlo-
bus.livejournal.com/714654.html?thread=7730846#t7730846. 
Дата доступу: 01.09.2010.  

Г р ама д ч а н к а  Т .К . Урокі адной дыскусіі // Літара-
туразнаўства: заканамернасці літаратурнага працэсу Бе-
ларусі. Мн., 1994. С. 28–36. 

Дра н ь к о -Май сю к  Л . «Як» і «навошта»? // ЛіМ. 
1987. 17 жн.  

Д уб а в е ц  С .  Ружовы туман // ЛіМ. 1998. 9 студз. 
Д уб а в е ц  С . Смерць культуры: Лісты да сябе // ЛіМ. 

1993. 5 сак. С. 14–15.  
З а л о с к а  Ю . Перад чыстым лістом: нечаканыя 

нататкі // ЛіМ. 1993. 5 сак. С. 14–15. 
К а в а л ё ў  С .В . Героіка-эпічная паэзія Беларусі і 

Літвы канца XVI ст.: Дыс. ... канд. філал. навук. Мн., 1991.  
К а в а л ё ў  С .В . Ці ёсць бязгрэшныя паэты? З архіва 

былога прагматыка // Партрэт шкла: Літ.-крыт. арт. Мн., 
1991. С. 4–11. 

Канец словаў: Каляндар / Укл. М. Мартысевіч. Мн., 2010. 
К о р а н ь  Л . Агрэсія формы // Цукровы пеўнік:  

Літ.-крыт. арт. Мн., 1996 [a]. С. 214–225.  
К о р а н ь  Л . Новая маргінальная беларушчына: паводле 

цытат // Цукровы пеўнік: Літ.-крыт. арт. Мн., 1996 [б]. С. 275–280.  
С і н ь к о в а  Л . Постмадэрнісцкая інтэртэкстуальнасць 

і яе роля ў сучаснай міжкультурнай камунікацыі // Время. 
Искусство. Критика. Мн., 2010. Вып. 2. С. 153–157. 

С і н ь к о в а  Л .  Старая маргінальная беларушчына ў 
тэкстах А. Бахарэвіча, М. Мартысевіч і Е. Вежнавец // 
Беларускае літаратуразнаўства: Навук.-метад. зб. Мн., 
2009. Вып. 7. С. 68–75. 

Ха у с т о в и ч  Н .В .  Белорусское литературно-об-
щественное движение в 30–40-е годы ХІХ столетия: Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук. Мн., 1993.  

Ха ў с т о в і ч  М . Адказ акулісту, які ня мае ідэалягічных 
шораў // ARCHEПачатак. 2009. № 11–12 (86). C. 283–291. 
Паступіў у рэдакцыю 25.10.10. 

Аксана Пятроўна Бязлепкіна – кандыдат філалагіч-
ных навук, дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крыты-
кі Інстытута журналістыкі БДУ. 


