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УЛАДА СЛОВА: ДА ПЫТАННЯ ПРА МОВУ  
ЯК АСНОВУ МАСТАЦКАЙ ТВОРЧАСЦІ

Алене Васілевіч – лаўрэату Дзяржаўнай прэміі, Заслужанаму дзеячу 
культуры Беларусі – споўнілася 95 гадоў. Дыяпазон яе творчай дзейнасці 
ўражвае і захапляе: празаік, крытык, эсэіст, публіцыст, перакладчык. У 
яе багаты вопыт рэдактарскай і журналісцкай працы: Курскае абласное 
выдавецтва, часопіс «Работніца і сялянка», выдавецтвы «Мастацкая 
літаратура» і «Юнацтва».

Напрацягу ўсяго свайго творчага шляху А. Васілевіч знаходзіцца ў 
нястомным пошуку. Вядома, найважнейшая сфера яе дзейнасці – мастацкая 
проза. Разам з тым яна плённа працуе ў галіне крытыкі і публіцыстыкі. 
Звернемся да яе кнігі «Люблю, хвалююся – жыву: Нататкі, эсэ, роздум» 
(1986). Тут даследуюцца праблемы развіцця беларускай літаратуры, 
пісьменніцкага майстэрства; асэнсоўваецца праблема «пісьменнік як творца 
і асоба»; акрэсліваюцца крытэрыі вартасці мастацкага твора, адным з якіх 
з’яўляецца мова; засяроджваецца ўвага на праблемах мастацкага перакладу, 
выхаваўчай ролі літаратуры для дзяцей і юнацтва і інш.

Кніга складаецца з трох раздзелаў: «Схіляюся над белаю старонкай», 
«Шолах лебядзінага крыла», «На ўсё адгукніся…».

З дзяцінства А. Васілевіч зведала сілу ўдзеяння мастацкай літаратуры, 
таму Кніга і Слова ў яе літаратурна-крытычных і публіцыстычных артыкулах 
пішуцца з вялікай літары. Яна вырасла на творах Я. Коласа, М. Лынькова, 
К. Чорнага, Я. Маўра і іншых выдатных пісьменнікаў. Мастацкая літаратура 
заварожвала яе сваім зместам, яркімі героямі, а яшчэ – мовай (Словам). 
«Кніга! Яна рабіла цуды! Яе ўлада над юначай і дзіцячай душой была 
бязмежная!» [3, с. 21].

У раздзеле «Схіляюся над белаю старонкай» змешчаны эсэ пра названых 
вышэй, а таксама іншых пісьменнікаў, якія паўплывалі на фарміраванне 
творчай індывідуальнасці А. Васілевіч.

З матчыных успамінаў ведала А. Васілевіч, як улетку 1922 г. прыязджаў 
ў яе родныя мясціны Я. Колас. Яго творы дзяўчынка чула ад маці. Разам з 
ёй яны плакалі, «паўтараючы на памяць – у каторы раз! – Коласаву «Долю 
батрачкі» [3, с. 18], а «Раніцу ў нядзельку» ў іх хаце ўсе ведалі, як «Отча 
наш» [3, с. 23].

Незабыўнае ўражанне, якое захавалася на ўсё жыццё, пакінула ў 
свядомасці дзяўчынкі знаёмства ў шостым класе з «Трэцім пакаленнем» 
К. Чорнага: «І вось сёння, перачытваючы старонкі гэтае кнігі – праз столькі 
год! – я зноў адчуваю над сабой яе неадольную ўладу. Уладу, бадай, перш  
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за ўсё яе густой, смачнай мовы той зямлі – Случчыны – дзе наканавана было 
нарадзіцца і мне таксама» [3, с. 25].

Так сталася, што Настаўнікамі ў літаратуры для А. Васілевіч былі 
Я. Колас і М. Лынькоў. Аб гэтым эсэ «На ўсё жыццё…» і «Як позна-позна і 
як рана-рана…»

Аднойчы, знаходзячыся ў Каралішчавічах, дзе адпачывалі пісьменнікі, 
А. Васілевіч папрасіла Я. Коласа прачытаць яе аповесць «Шляхі – дарогі» 
(1950) і спытала потым, ці спадабаўся яму гэты твор. «Ён адказаў не адразу, 
адказаў, гледзячы некуды ўбок: “Мова вельмі нязграбная. Трэба вучыцца 
мове”. І яшчэ: “Без мовы… Калі няма адчування слова, то не трэба і пісаць,   
так падагуліў нашу гутарку на «літаратурную тэму» Канстанцін Міхайловіч 
[3, с. 18], – успамінае пісьменніца.

Яна прызнаецца, што ў яе тады не засталося адчування крыўды, толькі 
было вельмі сорамна. Але «ўсё ж, відаць, сорам той, за тое ўласцівае 
маладосці задавальненне ўласным “поспехам у літаратуры”, пайшоў мне на 
карысць. Не мог – думаю – не пайсці. Бо само ж Коласава Слова, яго ўлада 
над маім уяўленнем, якім павінен быць пісьменнік, яно валодала мною – 
зразумела, падсвядома – з самага дзяцінства» [3, с. 18].

Надзвычай важным для маладой пісьменніцы было і меркаванне пра яе 
твор М. Лынькова. Сваю аповесць «Шляхі – дарогі» А. Васілевіч, жывучы 
тады ў Курску, паслала ў Беларускае дзяржаўнае выдавецтва з просьбай 
«абавязкова аддаць яе на чытанне не каму іншаму, а толькі Міхасю 
Лынькову» [3, с. 28].

І Міхась Ціхановіч, «завалены ў той час уласнай пісьменніцкай работай 
і клопатам у Акадэміі, згадзіўся чытаць тыя амаль пяцьсот старонак мае 
сырое гліны…,» – успамінае А. Васілевіч. А потым прыслаў у прыгожых 
канвертах два пісьмы, напісаныя «драбнюткім (бісерам!) почыркам», у якіх 
было: «Разбор, рэцэнзія, заключэнне – а ў цэлым – бясконца тактоўная, 
глыбокая, пераканаўчая гутарка пра маю першую самастойную сцежку ў 
літаратуры…» [3, с. 29].

Як бачым, звяртаючыся да праблемы «Настаўнік і вучань», А. Васілевіч 
згадвае «ўрокі» Я. Коласа і М. Лынькова. Іх заўвагі, парады дапамаглі ёй на 
самым пачатку літаратурнага шляху вызначыць для сябе асноўныя крытэрыі 
вартасці мастацкага твора: праўдзівасць, шчырасць і – мова. Планка была 
высокай. Але спалучэнне добразычлівасці і прынцыповасці з боку прызна-
ных майстраў слова скіравалі творчыя пошукі маладога празаіка ў рэчышча 
сур’ёзнай працы над кожным творам, што ў далейшым дало багаты плён.

«Яны ўмелі, нашы старэйшыя “Настаўнікі”, вучыць маладых. Умелі 
і заахвоціць, падтрымаць, абнадзеіць. Гэтаксама, як умелі паказаць і на 
неразважлівую маладую самаўпэўненасць, якая вельмі далёка ад разумнай 
упэўненасці…” [3, с. 36], – з удзячнасцю прамаўляе А. Васілевіч.
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У раздзеле «Шолах лебядзінага крыла» А. Васілевіч выступае як крытык і 
публіцыст. Тут змешчаны яе водгукі на творчасць беларускіх паэтаў і празаікаў. 
У традыцыйным вызначэнні жанраў крытыкі – гэта рэцэнзіі, агляды, артыкулы, 
інтэрв’ю. Сама ж А. Васілевіч вызначае іх жанравую прыроду як нататкі, 
эсэ, роздум. Л. Галубовіч прызнаецца: «Сам я прыхільнік яе навелістыкі 
і літаратурна-крытычных імпрэсій. Больш шчырых, эмацыянальных, 
насычаных айчынным і сусветным культурным досведам эсэ ніхто з нашых 
старэйшых літаратараў сёння не піша… А менавіта ж узровень майстэрства ў 
падобным жанры з’яўляецца для сучаснага літаратара вызначальным адносна 
яго таленту» [4]. Звернемся да тэрмінаў.

«Эсэ (франц. essai – спроба, вопыт, нарыс; ад лац. exagium – узважанне) – 
літаратурны твор, у якім пісьменнік у адвольнай форме разважае над 
нейкімі сацыяльна-палітычнымі ці літаратурна-эстэтычнымі праблемамі. 
Для эсэ характэрна падкрэсленая суб’ектыўнасць выказвання, свабодная 
кампазіцыйная структура твора» [6, с. 68]. 

«Імпрэсія (ад франц. impression – уражанне) – невялікі верш ці празаічны 
абразок, у аснове якога – першаснае, імгненнае, зменлівае ўражанне ад 
сузірання нейкага прадмета ці з’явы» [6, с. 136].

Выступаючы ў ролі крытыка, А. Васілевіч разважае (роздум) над 
літаратурна эстэтычнымі праблемамі, таму значэнні «спроба, вопыт, 
нарыс, узважванне» (гэта пра эсэ) і «ўражанне» (гэта пра імпрэсію) якраз 
і адпавядаюць жанраваму вызначэнню літаратурна-крытычных артыкулаў, 
якое дала А. Васілевіч сваім публікацыям.

Што тычыцца суб’ектыўнасці выказвання, то яна, асвятляючы дзейнасць 
Б. Бур’яна ў галіне крытыкі, адзначае: «Яго тэатральныя агляды, рэцэнзіі, 
эсэ – пры ўсёй суб’ектыўнасці ацэнак (а чым гэта кепска – хіба лепш 
аглядацца на тое, што скажуць іншыя, што скажуць усе?..) – вызначаюцца 
перш за ўсё прынцыповасцю думкі. Ім уласціва высокая прафесійная 
культура, артыстызм стылю, дакладнасць і бляск, толькі ім, Барысам 
Бур’янам, знойдзенае вызначэнне» [3, с. 96].

Як вядома, існуе прафесійная і пісьменніцкая крытыка. Апошняе 
азначэнне ў дачыненні да крытыка ўжываецца ў тых выпадках, калі ў 
ролі крытыка выступае мастак слова. У пісьменніцкай крытыцы ў ацэнцы 
твора спалучаюцца аб’ектыўна-навуковы і суб’ектыўна-публіцыстычны 
падыходы. Прафесійная крытыка таксама не пазбаўлена суб’ектыўнасці, 
аднак прырода суб’ектыўнасці ў пісьменніцкай крытыцы іншая. На-
вуковыя спосабы аналізу тэксту ў прафесійнай крытыцы ў пэўнай 
ступені абмяжоўваюць, стрымліваюць праявы суб’ектыўнасці, у той час 
як пісьменніцкай крытыцы ўласцівы непасрэдны характар успрымання 
твора. Яе адметныя рысы – вобразнасць і эмацыянальнасць. Дзякуючы 
пранікненню ў таямніцы творчасці аўтара, веданню правіл, якімі ён 
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кіруецца, выкарыстанню асабістага мастацкага вопыту пісьменнік-крытык 
глыбінна спасцігае псіхалогію творчасці іншага пісьменніка» [5, с. 215]. 
Галоўны прынцып пісьменніцкай крытыкі – спыніць увагу на тых станоўчых 
момантах твора, дзе аўтар адкрыў яркія грані свайго таленту, свежасць 
мастацкага светаўспрымання.

Спецыфічныя рысы пісьменніцкай крытыкі яскрава выяўляюцца ў 
літаратурна-крытычных артыкулах А. Васілевіч. Напрыклад, у ацэнцы 
творчасці пачынаючых літаратараў для яе не так важна засяродзіць увагу 
на абавязковым для рэцэнзіі разглядзе недахопаў твора, як на тым адмет-
ным, што дае спадзяванні на будучыя творчыя здзяйсненні. Пісьменніца 
выступае як настаўнік літаратурнай моладзі і чулы дарадца. Яна ведае 
цану падтрымкі і добрай парады. Сімвалічна ў гэтым сэнсе гучыць назва 
рэцэнзіі А. Васілевіч «Добрымі вачыма» на кнігу Н. Мацяш, якая выяўляе 
добразычлівае стаўленне вопытнага мастака слова да маладога аўтара. Гэта 
адчуваецца і ва ўсхваляванай танальнасці яе голасу, і ўменні знайсці во-
бразнае, метафарычна афарбаванае ацэначнае слова: «Першую кнігу паэта 
можна параўнаць з вясновай песняй першага жаўрука. Сапраўды: і песня 
і кніга – абедзве яны – прыносяць разам з сабой залог тае надзеі, без якой 
няма паэзіі, няма радасці жыцця» [3 , с. 136].

У адзначанай рэцэнзіі, а таксама артыкулах, дзе разглядаецца творчасць 
Л. Галубовіча, М. Стральцова, С. Басуматравай, С. Грахоўскага і іншых 
аўтараў, А. Васілевіч падкрэслівае, што яе артыкулы адрозніваюцца ад 
рэцэнзій, зробленых прафесійнымі крытыкамі, або паэтамі, дзе звычайна 
гаворка пачынаецца з разгляду «паэтычных вартасцей і недахопаў асобнага 
твора ці кнігі». «Мае ж думкі і пачуцці – празаіка аб паэзіі – выкліканы ра-
дасцю сустрэчы з таленавітым паэтам, з яго духоўным светам» [3, с. 137], – 
падкрэслівае пісьменніца. Яна не стамляецца выказваць сваю радасць і 
захапленне: «Якая радасць, што жывуць на зямлі Паэты…» [3, с. 116]. 
Вобразна-эмацыянальны стыль, настраёвасць літаратурна-крытычных 
імпрэсій, эсэ А. Васілевіч набліжаюць іх да мастацкіх твораў.

Пра недахопы аналізуемых твораў А. Васілевіч згадвае звычайна ў кан-
цы сваіх артыкулаў, іранізуючы пры гэтым над абавязковымі атрыбутамі 
прафесійнай крытыкі, калі пасля радкоў пра дадатныя бакі творчасці 
пісьменніка ідзе сакраментальнае «аднак».

А. Васілевіч валодае рэдкім дарам распазнаваць таленавітых аўтараў, вы-
лучаць адметнасць іх твораў. Вось, напрыклад, яе першае ўражанне ад вершаў 
Л. Галубовіча, якія напоўнілі яе сэрца «жыццядзейным (і жыццядайным!) то-
кам, які здольна і мае ўладу даваць нам толькі судакрананне з сапраўдным 
мастацтвам, з непадробным Словам высокай паэтычнай пробы» [3, с. 98].

А. Васілевіч уздымае праблему ўважлівых адносін да маладых аўтараў, 
заклікае вопытных майстроў паэтычнага слова і крытыкаў дапамагчы ім на 
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самым пачатку творчага шляху: «…Дык чаго ж мы часам гэтак ужо “ламаем 
пер’і”, вышукваючы і нанізваючы ў артыкул па радку (часцей па слабейшаму 
радку) у маладых. Замест таго, каб прафесійна, з усёй грунтоўнасцю 
літаратуразнаўства, зрабіць падрабязны разгляд, які памог бы і павучыў таго 
ці іншага не вельмі часам увішнага пачаткоўца» [3, с. 100].

Эсэ «Жыве недзе паэт…» пабудавана на асацыяцыі: паэзія ўяўляецца 
А. Васілевіч пяшчотным зялёным шоўкам маладой травы і залатымі 
галоўкамі адуванчыкаў, а бяздумная крытыка – «абпоенай бензінам тупой 
касілкай», якая знішчае гэтую прыгажосць.

Карыстаючыся выяўленымі сродкамі мастацкай прозы, А. Васілевіч 
так вызначае сакральную сутнасць паэзіі: «Паэзія – не аднародная моўная 
маса, якую можна фармаваць па аблюбаванаму і раз назаўсёды падагнанаму 
капылу. Паэзія – стыхія. І не паэт яе, а яна адольвае паэта. І ў гэтым яе сіла. 
І паэта таксама» [3, с. 101].

Па яе перакананні, нараджэнне сапраўднай паэзіі – гэта найперш «праца 
душы» аўтара: «Жыве Паэт. Смуткуе і радуецца. Набыткі і страты свайго 
сэрца пераплаўляе ў вершы. Жыве ў шчасці галернай працы. (І большага 
шчасця не ведае!) Жыве ў нястомным пошуку свайго, заўсёды такога 
неабходнага яму, Новага Слова. Так уяўляецца мне, празаіку, чытачу, якому 
памагае жыць Паэзія. І паэзія жыцця – таксама» [ 3, с. 107].

Добразычлівае стаўленне А. Васілевіч да аўтараў, асабліва маладых 
(тут мы сустракаемся з крытыкам-сябрам), не выключае яе прынцыповасці. 
Асабліва гэта выяўляецца ў артыкулах, прысвечаных аналізу прозы. Тут 
А. Васілевіч па праву вопытнага празаіка, што выступае ў ролі крытыка, 
не робячы агаворку пра «недастатковую кампетэнтнасць», як гэта было 
пры разглядзе паэзіі, дае карысныя парады «таварышам па пяру», «робіць 
крытычныя заўвагі».

У артыкуле «Багацее проза, багацее…», прысвечанай першай аповесці 
Я. Лецкі «Па цаліку», А. Васілевіч закранае шэраг надзвычай актуальных 
праблем. У прыватнасці, пытанне пра пісьменніцкае майстэрства, якое ў яе 
разуменні непарыўна звязана з культурай мовы, валоданнем словам. Яна 
разважае пра ўладу таленавітага піьменніка над словам і ўладу гэтага слова 
над чытачом. А. Васілевіч адзначае, што «дакладнасць і пераканоўчасць 
псіхалагічнага клімату ў мастацкім творы» [3, с. 118] дасягаецца ўладай 
слова; лічыць недаравальным прыкрываць моўны прымітыў надзённасцю 
тэмы. Яна заклапочана наступным: «У нас даўно няма грунтоўнай 
прынцыповай гаворкі пра мову мастацкага твора. у большасці крытычных 
разглядаў пануюць памяркоўная цішыня і маўчанне» [ 3, с. 119].

Працяг гаворкі пра мову мастацкага твора знойдзем мы ў артыкуле 
«Тварыць словам». Тут разглядаецца аповесць М. Клебановіча «Іван 
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Аляксеевіч», якую А. Васілевіч вылучыла з вялікай колькасці іншых 
празаічных твораў і назвала яе з’яўленне «святам літаратурнага жыцця», 
якое «абуджае стрэчнае парыванне, яно насычае зарадам энергіі, яно, як 
веснавы вецер, акрыляе і робіць узнёслай душу» [3, с. 148].

Аўтар рэцэнзіі звяртае ўвагу на мову аповесці: «Якая феерыя адценняў 
у моўным запасе! Колькі дынамікі і пластычнай зграбнасці. І якая 
непрымусовая ўлада над словам!» Адзначаецца таксама, што твор пазначаны 
«высокай пячаткай майстэрства» [3, с. 151].

Асаблівасцю артыкулаў А. Васілевіч пра прозу з’яўляецца тое, што, 
ацэньваючы асобныя творы, яна прыходзіць да важных абагульненняў, якія 
адносяцца да літаратурнага працэсу ў цэлым, да асаблівасцей стварэння 
літаратурнага твора. Зробленыя ёю высновы набываюць афарыстычны сэнс: 
«Слова пісьменніка адказвае само за сябе. Мастак Словам стварае. Існуе, 
аднак, яшчэ і разбурэнне словам» [ 3, с. 154].

У артыкуле «Разбурэнне словам. Суб’ектыўныя развагі чытача» 
раскрываецца прынцыповая пазіцыя аўтара ў пытанні пра моўную культуру 
мастацкага твора. А. Васілевіч лічыць мову найважнейшым крытэрыем 
вызначэння мастацкасці: «Душа мастацкага твора, яна, як і стыль, як і 
лад яго, заўсёды рэалізуецца, якую б мэту і задуму ні ставіў перад сабой 
пісьменнік – толькі праз Слова» [3, с. 167].

Выкарыстоўваючы свой багаты рэдактарскі вопыт, А. Васілевіч 
засяроджвае ўвагу на адказнасці часопіснага і выдавецкага рэдактараў за тыя 
творы, якія яны пускаюць у друк. Яна спасылаецца на выказванні карэктараў, 
якія на вытворчых сходах у выдавецтве «Мастацкая літаратура» скардзяцца, 
што ім «сумна і нецікава» чытаць творы, дзе адсутнічае «адкрыццё і 
мастацкае бачанне», мова якіх «невыразна прымітыўная, выпадковая, 
безадказная» [3, с. 185]. Адсюль цягнецца нітачка да рэцэнзента-крытыка, 
які, фактычна, дае дабро на публікацыю твора, ухваляючы яго змест, хоць і 
заўважае відавочныя хібы. І тут зноў узнікае пытанне пра мову як асноўны 
крытэрый вартасці мастацкага твора.

«Я прачытала ў рэцэнзента-крытыка наступнае: “Неяк няёмка гаварыць 
у адносінах да пісьменніка пра мову – аснову творчасці. Няёмка адзначаць 
няхай сабе і нязначныя пралікі…»

«Людзі добрыя, якая цнатлівасць!» [3, с. 166] – справядліва абураецца 
А. Васілевіч. Яна засцерагае «ад непераборлівага густу і абсалютнай 
глухаты: эстэтычнай, эмацыянальнай, і , калі хочаце, сацыяльнай таксама!» і 
папярэджвае, што «небяспека чакае таго, каго з самых пялёнак (літаратурных) 
будзе няньчыць вось такая глухая цётка-крытыка» [3, с. 167].

А. Васілевіч звяртаецца да часопіснай рэдакцыі аднаго з беларускіх 
раманаў аб вайне, спыняецца на яго моўных хібах, якія, на яе думку, ідуць ад 
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«глухаты да слова» [3, с. 169]. «Складаецца ўражанне, – адзначае яна, – што 
ў рэдакцыі, дзе друкаваўся раман, як быццам ніхто яго не чытаў» [3, с. 170], 
не дапамог аўтару («які ведае вайну не з раманаў «на тэму вайны», які сам 
на вайну пайшоў падлеткам і зведаў усё, што вайна прынесла людзям») [3, 
с. 168], выправіць недахопы, што, безумоўна, павысіла б мастацкі ўзровень 
твора. «Што гэта – абыякавасць да чужога, напісанага не самім мною? 
Паблажлівасць? Ці сяброўства ў нялепшым сэнсе гэтага слова?» [3, с. 170]. 
Далей яна нагадвае аб прафесійных абавязках: «Справа гонару часопіснага 
рэдактара не дапусціць на старонках свайго часопіса памылак, указаць 
аўтару, якім бы ні быў яго талент і пісьменніцкі стаж, на недакладнасць, 
няправільнае словаўжыванне, скажэнне сэнсу і граматычных форм мовы» [1].

У артыкуле «Шолах лебядзінага крыла» А. Васілевіч закранае пытанні 
мастацкага перакладу твораў з іншых моў на беларускую. У прыватнасці, 
дзеліцца сваім перакладчыцкім вопытам, гаворыць пра радасць адчування 
музыкі чужога слова; уздымае пытанне пра неабходнасць падрыхтоўкі ў 
нашай краіне перакладчыкаў; успамінае дасканалых майстроў перакладу 
Ю. Гаўрука, У. Дубоўку, Я. Семяжона, В. Сёмуху.

Акрамя таго, у трэцім раздзеле кнігі змешчаны нататкі пра дзеячоў 
нацыянальнай культуры Г. Цітовіча, І. Ждановіча, Л. Давідовіч, Р. Шырмы. 

У раздзел «На ўсё адгукніся…» ўключаны выступленні А. Васілевіч 
па пытаннях развіцця літаратуры для дзяцей і юнацтва на міжнародных 
форумах, па радыё, а таксама нататкі, дзе асвятляюцца іншыя тэмы.

Кніга «Люблю, хвалююся – жыву не страціла сваёй актуальнасці і на 
пачатку XXI стагоддзя. А. Васілевіч застаецца чуйнай да падзей грамадскага 
і літаратурнага жыцця Беларусі. Асэнсаванне сучаснага літаратурнага 
працэсу ўвасоблена ў яе новых працах. Яна па-ранейшаму верыць ў 
стваральную сілу Слова.

«Калі бачыш паводзіны такой асобы ў літаратуры, разумееш, што яна, 
Алена Васілевіч, не дасць на глум тое, чым жыве і чаму служыць – Слова [2].

Літаратура
1. Болдырев, Ю. Езда в незнаемое / Ю. Болдырев // Литературная газета. – 1980. – 

23 крас.
2. Бур’ян, Б. І боязна да крыку і радасна да слёз. Варыяцыя на тэму “пісьменнік 

Алена Васілевіч” / Б. Бур’ян // ЛіМ. – 2002. – 20 снеж.
3. Васілевіч, А. Люблю, хвалююся – жыву: Нататкі, эсэ, роздум / А. Васілевіч. – 

Мінск: Маст. літ. –1986. – 271 с.
4. Галубовіч, Л. “Пачакай, затрымайся…” / Л. Галубовіч // ЛіМ. – 2002. – 20 снеж.
5. Дасаева, Т. Алена Васілевіч – крытык / Т. Дасаева // Беларуская літаратура 

ў кантэксце часу: літаратуразнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі, эсэ: вучэб.-метад. 
дапам. – Мінск: БДУ. – 2011. – 258 с.

6. Рагойша, В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах: Дапам / В. Рагойша. – Мінск:  
«Беларуская энцыклапедыя», 2001. – 184 с.

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

