
Выпраменьваючы дабрыню… 

 

На 99-м годзе пайшла з жьщця 
Алена Васілевіч. Яна прайшла доўгі шлях, 
напоўнены стваральнай працай. 
Нарадзілася будучая пісьменніца 22 
снежня 1922 года ў вѐсцы Ліпнікі Слуцкага 
раѐна. Рана засталася сіратой. Гадавалася 
ў дзядзькі, а пасля ў стрыечнай сястры. 
Скончыла сямігодку ў мястэчку Урэчча. 
Вучылася ў Слуцкім педагагічным 
вучылішчы, пасля сканчэння двух курсаў 
яго паехала ў Рагачоў, дзе ў 1941 годзе 
стала выпускніцай літаратурнага 
факультэта настаўніцкага інстытута. У часы 
вайны працавала бібліятэкаркай і пісарам 
вайсковай часці. У 1944 годзе паступіла на 
філалагічны факультэт БДУ, які скончыла ў 
1946 годзе, і пераехала да мужа ў Курск. 

Там працавала літкансультантам у мясцовым выдавецтве. Вярнулася ў Мінск у 
1950 годзе. 

Дваццаць два гады загадвала аддзелам культуры папулярнага і 
шматтыражнага па тым часе часопіса «Работніца і сялянка». Пасля працавала ў 
рэдакцыях дзіцячай літаратуры ў выдавецтвах «Мастацкая літаратура» і 
«Юнацтва». Большасць яе кніг (а выдала яна іх не так і шмат) былі цікавымі, 
запатрабаванымі маладой чытацкай аўдыторыяй. Асабліва ўпадабаная 
школьнікамі хрэстаматыйная тэтралогія «Пачакай, затрымайся...» (1966—1972), у 
якую ўвайшлі аўтабіяграфічныя аповесці «Расці, Ганька», «Доля знойдзе цябе», 
«Новы свет» і «Пачакай, затрымайся...» — менавіта за гэты выбітны твор Алена 
Васілевіч атрымала Дзяржаўную прэмію БССР (1976). 

У 1977 годзе ѐй было нададзена званне заслужанага работніка культуры. 
Акрамя згаданай тэтралогіі, можна вылучыць і іншыя адметныя кнігі Алены 
Васілевіч: «Выбраныя творы» ў трох тамах (1983), «Люблю, хвалююся — жыву...» 
(1986), «Элегія» (1988), «Першая жонка нябожчыка» (2002), «Выбраныя, творы» 
(«Беларускі кнігазбор», 2010). 

За што палюбілі дзеці гераіню Алены Сямѐнаўны? Дзяўчынка з чулай 
трапяткой душой стала блізкай многім: пісьменніца распавядала пра сябе і свой 
свет, з кожнай старонкі выпраменьваючы дабрыню, любоў. I жыццѐ, нават калі ў ім 
здараліся непрыемнасці, а часам і несправядлівасці, падавалася ўсѐ ж вартым 
таго, каб ствараць, рабіць дабро і дапамагаць сябрам. I гэты светапогляд, 
скіраваны на тое, каб аддаваць святло і саграваць цеплынѐй уласнай душы, 
можна «прачытаць» у позірку пісьменніцы і на яе апошніх здымках: твар яе 
застаўся ясным, з адбіткам усѐдаравальнага спакою і глыбокай унутранай сілы. 
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