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У артыкуле разглядаюцца жанрава-стылёвыя і тэматычныя пошукі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі 
Беларусь Уладзіміра Карызны, творчасць якога ўпісваецца ў літаратурны працэс ХХ – пачатку ХХІ стагод-
дзя. Вызначаюцца дамінантныя тэмы (апаленае вайной маленства, радзіма, маці, мова), жанры (элегія, 
балада, ода, прысвячэнні, песні) мастака слова. Даследавана песенная лірыка У. Карызны, якая стала 
набыткам нацыянальнай культуры.
Ключавыя словы: жанрава-стылёвая спецыфіка, філалагічнае пакаленне, лірыка, паэзія, тэматычны 
дыяпазон.

The article deals with the genre, stylistic and thematic searches of the Republic of Belarus State Prize laureate 
Vladimir Karizna, whose work fits into the literary process of the XX – beginning of XXI century. The dominant 
themes (childhood singed by the war, homeland, mother, language), genres (elegy, ballad, ode, dedications, lyr-
ics) were determined. Song lyrics of V. Korizna, which became the property of the national culture, were studied.
Keywords: genre and stylistic specificity, philological generation, lyrics, poetry, thematic range.

Адным з самых музычных і меладычных 
паэтаў, творы якога нязменна карыста-

юцца поспехам не толькі ў чытачоў, але 
і кампазітараў, з’яўляецца Уладзімір Карызна, 
аўтар гімна Рэспублікі Беларусь, шматлікіх па-
этычных зборнікаў і паэм, рамансаў, песень 
і хораў, кніг для дзяцей, таленавіты пераклад-
чык. Нягледзячы на гэта, творчасць паэта 
ў беларускім літаратуразнаўчым дыскурсе цэ-
ласна не разглядалася, літаратуразнаўцы, му-
зыканты і кампазітары пісалі прадмовы да яго 
кніг (І. Навуменка, У. Гніламёдаў, Г. Цітовіч) ды 
невялікія артыкулы пра песенны пласт яго 
лірыкі (Л. Камінская1, Т. Ляшчэня2).

У. Карызна адносiцца да творцаў, якiя ўсту-
пi лi ў лiтаратурнае жыццё ў 1960–1970-я гг., 

1 Камінская, Л. «З роднай песні павыходзілі ў свет…». 
(Пра паэта-песенніка Уладзіміра Карызну) / Л. Камінская // 
Роднае слова. – 1993. – № 5. – С. 78.

2 Ляшчэня, Т. «Свет зіхаціць прывабнаю красой» : 
Вакальны цыкл «Поры года» Анатолья Багатырова на вершы 
Уладзіміра Карызны / Т. Ляшчэня // Роднае слова. – 2003. – 
№ 10. – С. 89.

гэта так званае фiлалагiчнае пакаленне – 
пiсьменнiкi, якiя вучылiся на фi ла ла гiчных 
i журналiсцкiх факультэтах, іх дзяцiнства 
прыйшлося на ваенныя гады, трагiчнасць якiх 
не абмiнула нi аднаго з iх: «Будучаму паэту 
было вельмі мала гадоў, калі пачалася Вялікая 
Айчынная вайна. Але і ўбачаная вачамі дзіцяці, 
вайна абпаліла ягоную душу, застаўшыся ў ёй 
незагойнай ранай» [1, с. 6]. Вельмі дакладна 
пра прадстаўнікоў гэтага пакалення выказаўся 
У. Гніламёлаў: «перажытыя ў раннім узросце 
нягоды – гэтак трэба сказаць амаль пра ўсё па-
каленне “шасцідзесятнікаў” у цэлым не збеднілі 
іх чалавечнасць, не зрабілі іх зласлівымі 
песімістамі і безнадзейнымі скептыкамі. Не, 
яны імкнуліся да паўнаты жыццёвых уражанняў 
і перажыванняў» [2, с. 5].

1963 г. стаў знамянальным для У. Карызны: 
у гэтым годзе выйшаў з друку яго першы зборнiк 
вершаў «Край мой сінявокі», якi дае нам пад-
ставу даволi высока ацанiць яго раннiя паэтыч-
ныя спробы, бо, бясспрэчна, малады аўтар ужо 
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ў пачатку сваёй творчай дарогi змог выявiць 
сябе ярка i пераканаўча, а прыкметы яго стыля-
вой адметнасцi, хай сабе i контурна, усё ж 
алюстраваліся ў названай кнiзе. Зборнiк уклю-
чае вершы, створаныя прыблiзна на працягу 
сямі гадоў. Што турбуе маладога пісьмен ніка, 
пра што ён пiша, як суадносiцца яго першая 
спроба з творчасцю паэтаў-равеснiкаў, 
дэбютантаў 1960-х гг.? Самая характэрная 
асаб лiвасць паэзii У. Карызны, якая хораша вы-
лучае мастака з плеяды адна год каў, – незвы-
чайная меладычнасць і вобразнасць тво раў. 
Гукі яго паэзii – ноты песні, а фарбы – мазкi на 
палатне, iмя якому – навакольнае жыццё: «То 
сонца дзень усмешкай распа годзіць – / Жаўрук 
аж заліваецца-звініць, / То, як мядзведзь пасля 
зімы ў бярлозе, / Варочаецца гром у вышыні» 
[3, с. 8]. Па словах І. Навуменкі, менавіта 
«духоўная сувязь з роднай зямлёй дае яму 
крылы для натхнення, для палёту творчай 
фантазіі. Ад бацькі і маці ён як бы ўзяў у спад-
чыну іх духоўнае багацце, дабрыню, сар дэч-
насць, спагадлівасць да людзей» [1, с. 7].

Малады паэт, нягледзячы на сваю няво-
пытнасць, ужо ўсведамляе вялiкую адказнасць 
i складанасць працы творцы мастацкага слова. 
Магчыма, гэтым i тлумачыцца дастаткова знач-
ны iнтэрвал (каля шасці гадоў) у яго творчасцi. 
У 1969 г. выйшаў у свет другi зборнiк вершаў 
пісьменніка – «Жураўліны досвітак». Роля гэ-
тай кнiгi ў творчай бiяграфii мастака, безумоўна, 
iншая, чым першай, бо ў ёй выпадковасць са-
ступае месца заканамернасцi мастацкага 
развiцця, фармiруюцца асноўныя творчыя по-
гляды паэта, сiстэма яго жанраў, вобразна-
выяўленчых сродкаў, вызначаюцца галоўныя 
напрамкi iдэйна-тэматычнага руху. Зборнiк 
«Жураўліны досвітак» дае прыклады творчых 
знаходак у выяўленнi еднасцi думкi i пачуцця, 
слова і мелодыі, знака і вобраза, рэальнасці 
і ўспамінаў: «Як трамплін, / абрываецца / по-
бач дарога. / І ў хмарах прамень – / Што саснё-
ны маяк. / Я дахаты іду, – / Пахне хлебам / 
З касцёла / без бога...» [4, с. 14].

Наступная кнiга У. Карызны «Святло ліўня» 
(1972) з’явiлася больш адшлiфаванай, больш 
«сталай» у параўнаннi з першымi. У ёй паэт 
здолеў перайсцi ад простай назiральнасцi за 
рэчаiснасцю да глыбокага асэнсавання пэўных 
яе праяў, знайсцi заканамернасцi ў выпадко-
вым, у звычайным – узвышанае, боскае, 
у штодзённасцi – свята, радасць. Уся кнiга пра-
сякнута неўтаймоўнай радасцю, захапленнем 
жыццём, паэт здолеў адчуць сябе часткай пры-
роды, сусвету, часткай, якая знаходзiцца 
ў непарыўнай еднасцi i гармонii з наваколлем, 

у няспынным аднаўленнi, колазвароце. Чала-
век у зборнiку не супрацьстаiць прыродзе, i ў гэ-
тым – гуманiзм паэзii У. Карызны. Можа, таму 
цэнтральнае месца ў кнізе займае вобраз Ма-
тухны-прыроды (чалавечага, жывёльнага, 
раслiннага свету). Аб гэтым сведчаць вершы 
«Зялёнае шкельца», «Азёрны раён», «Бываюць 
жа на свеце вечары…», «У бары», «Чароўнае 
святло». У. Карызна ўсё больш пачынае больш 
шырока адлюстроўваць ваенную тэматыку, 
звяртаецца да паказу сувязi i еднасцi часоў i 
пакаленняў. Боль перажытага падчас вайны 
выявілася з новай сілай у вершы «Асвенцім», 
каб балюча-роспачнымі радкамі спакутаванага 
паэтавага сэрца застацца ў памяці чытачоў: 
«Які ты страшны, Асвенцім, / Нават найменне 
і тое / З дроту калючага: / Вымавіш – / сэрца 
параніш. / Тут дрэвы, / вецер, / і сонца / З попелу 
закатаваных – / І ты імі дыхаеш. / А карпусы 
смерці, / Спрасаваныя з гора, / нядолі / і плачу, / 
Не моўкнуць і сёння» [3, с. 21].

У 1960 – першай палове 1970-х гг. У. Карыз-
на быў захоплены нараджэннем нова га жыцця, 
шукаў у ім гармонію, часцінкі пазі тыў нага пачат-
ку. Яго заслуга відавочная сён ня, праз амаль 
пяцідзесяцігадовую часавую адлегласць: 
імкненне занатаваць наяў насць пераменаў да 
лепшага, адшукаць сапраў дныя каштоўнасці 
з юнацкім запалам, па-максімалісцку, рашуча 
і смела. Вера – надзея – каханне – сумлен-
насць – шчырасць – малая радзіма – мова – 
прырода – памяць вайны – вось дамінантныя 
сімвалы яго творчасці. Агуль началавечыя 
каштоўнасці сталіся для яго выразным 
арыенцірам, а жыццесцвярджальны пафас – 
ідэйнай асновай паэзіі. І пафас гэты меў такія 
кампаненты, як гераізацыя, узвышэнне з’яў 
і пачуццяў, узрушанасць перажыванняў і сты-
лю пісьма, рамантызаваная вобразнасць.

Вершы паэта другой паловы 1970–1980-х гг. 
аб’ядноўваюць усё тое лепшае, што стварыў 
майстар слова. Паэт вяртаецца на сваю ма-
лую радзiму i вядзе шчырую размову з нава-
кольным асяроддзем, прыродай, бацькоўскай 
хатай, рэкамі і азёрамі, дубровамі і гаямі і сваімі 
ўлюбёнымі птушкамі – бусламі: «Каля вязаў на 
шляхах вясны / Зноў чаруе дзіўны светлы клё-
кат – / То дамоў вярнуліся буслы / З шэрых 
туманоў краін далёкіх. / Пасвятлела раптам на 
зямлі, / І дыхнула неба цёплай ласкай, / І усю-
ды, / дзе буслы прайшлі, / Зелень маладая за-
нялася…» [3, с. 25].

У паэта паступова выпрацоўваецца ўзаема-
звязаная i ўзаемаабумоўленая градацыя па-
няццяў «думка» – «слова» – «вобраз», пры вы-
значальнай ролi першага. Але толькi слова – 
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выява глыбокай думкi – можа стаць яркiм 
мастацкiм вобразам i разам з тым адзнакай 
таленавiтасцi, арыгiнальнасцi творцы. У кнігах 
У. Карызна паступова крочыць да такога май-
стэрства валодання словам, калi думка, пачуц-
цё i слова становяцца адным i тым жа, паэт на-
сычае свае творы не толькi разнастайнымi 
«рэчыўнымi» вобразамi i яскравымi выяў лен-
чымi сродкамi, але i такiмi шматзначнымi воб-
ра замi-сiмваламi, як Музыка, Дабрыня, па-
язычнiцку смела i ярка паядноўвае чалавечы 
пачатак з прыродным. Любоў да прыроды пе-
рарастае ў яго творах у сапраўдную сакра лi за-
цыю яе як усеагульнай першакрынiцы жыцця, 
прыгажосцi. Таму адухаўленне неадухоўленага 
(рэчаў, з’яў прыроды) становіцца асновай 
галоўнага выяўленчага прыёму ў лiрыцы паэ-
та, арганічна спалучаецца з рытма-мелодыкай 
вершаў («Рэха», «Напрадвесні», «Сухі лісток», 
«Свісток», «Званочак» і інш.).

Наватарскай і цікавай з’явай у творчасці 
пісьменніка названага перыяду становіцца 
цыкл вершаў «в’етнамскай тэматыкі», што з’я-
віў ся пасля наведвання У. Карызнам гэтай 
краіны («В’етнамскім сябрам», «Паэты В’ет на-
ма», «Дзяўчына з горада Намдзінь» і інш.). 
Аўтар часта праводзіць аналогію паміж страча-
ным дзяцінствам і зруйнаванымі гарадамі Бе-
ла русі падчас Вялікай Айчыннай вайны з вай-
ной ва В’етнаме: «Вайна, вайна / ў сандаліках, 
абмотках… / Ой, цяжка яе гора / пракаўтнуць! / 
Тут людзі спяць / на вуліцах / і ў лодках / І не-
чага / на цела / нацягнуць» [4, с. 215].

Поруч з «в’етнамскім цыклам» у названым 
зборніку прысутнічаюць вершы вострай сацы-
яльнай тэматыкі, прысвечаныя Амерыцы 
(«У Нью-Йорку», «На мітынгу», «Расколіна на 
звоне», «Не спіцца Амерыцы», «Хмарачосы» 
і інш.), поўняцца рэзка асуджальным і выкры-
валь ніцкім зместам, напісаныя ў публі цыс тыч-
ным ключы, з графічным выдзяленнем апор-
ных словаў, нагадваюць творы «агитатора гор-
лана-главаря» У. Маякоўскага: «Гляджу: / 
раско ліна на Звоне, / Нібы / расколіна / Зямлі. / 
Яна ўразаецца пякуча, / Бы ў сэрца, / ў кожны 
кантынент / І Хірасімаю балючай, / І крыллем / 
сённяшніх ракет!» [4, с. 175].

У. Карызна ў 1990–2000-я гг. шмат друкуец-
ца: выходзяць зборнікі «Азёры дабрыні» 
(1995), «Хвіліна святла» (2000, 2003), «Доля 
Русь наша Белая» (2007), «Зарніцы дзяцінства» 
(2014), у якіх пісьменнік звяртаецца да ваенна-
га мінулага і драматычнага сённяшняга дня, 
актыўна выкарыстоўвае дыдактычна-паву-
чальны пачатак, амаль кожны твор паэта – 
пацверджанне гэтаму, кожная фраза вучыць 

жыць i думаць, рыхтавацца да жыцця цi да 
смерцi, любiць. Лірыка У. Карызны адзначана-
га перыяду стварае аб’ёмную і цэласную ма-
дэль свету, драматычнага i складанага, у якiм 
чалавек адчувае сябе не вельмi ўтульна, ад-
нак не трымаецца збоку, не з’яўляецца 
староннiм назiральнiкам за тым, што адбыва-
ецца на зямлi.

Для «афармлення» падобнай эталагічнай 
(павучальнай) дамінантнай змястоўнай і сты-
лявой асаблівасці творчасці апошніх гадоў 
паэт часцей за ўсё карыстаецца такім мастацкім 
прыёмам, як паўтаральнасць галоўных тэзісаў 
для большай доказнасці. Падобны ход верша-
твор часці выклікае яшчэ адзін кампанент пада-
чы выказвання, – размоўнасць. У многіх творах 
паэта прэваліруе думка і цягне за сабой усё 
астатняе – пачуццё, эмацыйнасць, апісаль-
насць, трапнасць мастацкай дэталі. Пісьмо на-
бывае своеасаблівую сэнсавую «аголенасць», 
«рацыянальнасць» за кошт скарачэння дыс-
тан цыі паміж аўтарам і чытачом (аўтар непа-
срэдна выходзіць на рэцыпіента), выключае 
ўсё лішняе, што перашкаджае чытацкаму 
ўспры ман ню («Людзі і нелюдзі», «У новых 
бела русаў…», «Ёсць песні», «Пра родную 
мову», «Залаты запас» і інш.).

Лірыка У. Карызны дастаткова багатая 
ў тэматычным аспекце: тэмы радзімы, родных 
вытокаў, бацькоўскай хаты, роднай мовы, чала-
века і прыроды, ваеннага ліхалецця арга ніч на 
ўвайшлі ў творчы арсенал паэта. Ужо ў ранніх 
вершах абазначыліся матывы, вобразы, якія 
сталі, па сутнасці, скразнымі ў яго творчасці, – 
гэта Радзіма, маці, песня, зямля, зерне, жыта, 
родная мова, вайна. З аднаго бо ку, гэта даволі 
традыцыйныя для нашай лі та ра туры вобразы, 
а з другога – і дастаткова свежыя, паколькі на 
іх накладваецца светаадчуван не канкрэтнага 
мастака, пэўны гістарычны час. 

Клопат пра матчыну мову і песню, жывое 
беларускае слова як адзін з галоўных кампа-
нен таў нацыянальнай культуры становіцца ад-
ным з матываў паэтычнай творчасці У. Карыз-
ны («Калі захварэю…», «Родная песня», 
«Прысвячэнне песні», «Санет», «Пра родную 
мову» і інш.): «Наша песня – як сцяг: / Яе мож-
на прастрэліць, / Яна можа і ўпасці, / Але толькі 
на міг… / толькі на міг, / на адзіны, / Бо падхо-
пяць яе / Нескароныя вусны, / Якіх больш, / 
чымся зорак на небе, / кропель у Нарачы, / 
лісця ў дубровах, – / Падхопяць / І панясуць 
яе / ў Заўтрашні дзень!» [3, с. 129].

Нацыянальныя праблемы (захаванне мовы 
і самабытнасці беларусаў) толькі закраналіся 
ў асобных творах 1960–1970-х гг., але не былі 



Фiлалогiя 115

асноўнымі ў паэтычных кнігах гэтага перыяду, 
а ў зборніках 1990–2000-х гг. вершы, дзе 
дамінуюць нацыянальныя матывы, можна вы-
лучыць у асобную тэматычную групу. Прабле-
ма захавання роднай мовы і самога народа 
цэнтральная ў вершы «Пра родную мову», 
у якім аўтар, катэгарычна выступаючы супраць 
бязмоўнасці беларусаў, перакананы, што «Калі 
мову сваю / Забываеш – / Ты душу сваю / 
Забіваеш, / Ты чужынцу / Радзіму збываеш, / 
У рабства / ціхенька / сам адплываеш…» [3, 
с. 123], галоўнае – не адцурацца ад яе, не 
страціць сваёй самабытнасці як нацыі. 

Час ставіў перад паэтам шмат пытанняў, 
галоўнае з якіх: што чакае Беларусь? Многія 
лірычныя творы У. Карызны пабудаваны 
ў форме пытанняў, і ў гэтым выяўляецца яго 
дэмакратызм: аўтар не навязвае сваю думку, 
а прызывае чытача да дыялогу і пошуку ісціны. 
Таму лірыка У. Карызны 1990–2000-х гг., 
выяўляючы суб’ектыўныя аўтарскія адносіны 
да свету, разам з тым закранае сферу эпічнага: 
стварае панараму аб’ектыўнай рэчаіснасці, 
адлюстроўвае змены ў грамадскай свядомасці 
краіны пад уплывам сацыяльна-палітычных 
пераўтварэнняў («Дыялог», «Манекены», «За-
латы запас», «Трыялет», «Санет» і інш.). 

Скразной для паэта тэмай, як і ўвогуле для 
прадстаўнікоў філалагічнага пакалення, ста но-
віцца тэма Вялікай Айчыннай вайны, пры 
адлюстраванні якой адбылося арганічнае спа-
лучэнне асабіста перажытага, выпакутаванага 
і агульначалавечага пачаткаў. Паэзiя У. Карыз-
ны, прысвечаная асэнсаванню ваеннай тэмы, 
вырасла на рэальнай жыццёвай аснове, таму 
дэклараванне далучанасцi да перажытага – 
гэта актыўная пазiцыя пісьменніка, для якога 
гэтая трагедыя не скончылася, як не скончыла-
ся яна для дзетак-бязбацькавічаў, ветэранаў, 
заўчасных удоў, для маці, што доўгія дні і ночы 
чакаюць сыноў: «Хавайцеся / Ў зеляніве, / Каб 
толькі не ад вайны, / Дзе смерць нясуць 
асколкі, / Не ад варожых танкаў, / Самалётаў, / 
Шалёнага агню, / Падкутых ботаў» [5, с. 19].

Філасофска-медытатыўная лірыка прад-
стаў лена ў творчасці паэта не так шырока, як 
выяўленча-апісальная і эталагічная, што тлу-
мачыцца адметнасцю мастакоўскага стылю. 
У. Карызна не паэт-філосаф у агульна прыня-
тым значэнні, медытатыўнасць па-рознаму 
ўвасаб ля ецца ў яго творах: гэта і эмацыяналь-
насць, і апісальнасць з адзнакамі меды та тыў-
насці. Часта ў такой паэзіі лірычны герой не-
пасрэдна выяўляе свае пачуцці з пэўным эле-
ментам медытатыўнасці (разважлівасці) ці 
аказ ваецца поўнасцю падуладны сама рэф лек-

сіі, разважае пра лёс грамадства, выказвае 
свае філасофскія погляды на жыццё і смерць, 
арыентуючыся на чытача, пастаянна маючы 
яго на ўвазе. Мастак у падобных вершах пра-
цягвае традыцыi ме дытатыўнай элегii, цэн-
тральны нерв якой складаюць пакуты i пера-
жы ваннi сумленнага чалавека, якi бачыць, як 
драбнеюць людзi, iх пачуццi («Памяркоўнасць», 
«Сляды», «Блі за ру касць», «Чалавечы гнеў» 
і інш.): «Хлопцы, / навошта / паласа адчуджэн-
ня / Сэрцу ад сэрца, / У якіх зелянее будучыня / 
Парасткамі далікатнымі…» [4, с. 157].

У жанравым аспекце вершы Уладзіміра Ка-
рызны вызначаюцца вялікай разнастайнасцю, 
заканамернае ўвасабленне ў творчасці маста-
ка знайшлі наступныя паэтычныя жанры і цвёр-
дыя жанравыя формы: элегія («Пакаранне 
снегам», «Пра паэзію», «Сухі лісток», «Вясно-
вае» і інш.); балада («Балада Буйніцкага 
поля»); ода («О, родная песня!», «Званочак», 
«Хлеб» і інш.), прытчы («Сляды», «Думай ча-
лавек», «Час – гэта мы», «Памяркоўнасць» 
і інш.), вершы-прысвячэнні («Хор Цітовіча», 
«Трыпціх Янку Купалу», «Максіму Багдановічу», 
«Прысвячэнне песні» і інш.), васмірадковік 
(«Манекены», «Зайздрасць» і інш.), санет 
(«Санет»), трыялет («Трыялет»).

Паэмы Уладзіміра Карызны «Родны дом» 
(1963), «Гром над дарогай» (1970), «Бацька» 
(1973), «Карэнні болю» (1978) тыпалагічна 
і змястоўна аб’яднаны ў своеасаблівы 
«Квадрыўм», роднасна блізкія, адлюстроў ва-
юць любоў да самых дарагіх людзей на свеце, 
да тых, хто падараваў жыццё, да бацькі 
і матулі, прасякнуты згадкамі ваеннага лі ха-
лец ця, якое адабрала дзяцінства: «пры све ча-
ны яны блізкім, родным людзям, але адначасо-
ва ў мастацкім сэнсе прэтэндуюць, і не без 
падстаў, на нешта больш шырокае» [2, с. 6]. 
Колькі ўспамінаў спрасавалася ў паэмах: вай-
на, партызанства бацькі, хаванне ад фашыстаў 
у лесе, цяжкая доля маці, «паэт прачула рас-
казвае чытачу пра сваё жыццё, часта адпраў-
ляецца ў падарожжа ў тую нешчаслівую, 
незай здросную краіну дзяцінства, якая, аднак, 
належыць яму і якую ён не можа не любіць. 
Можна не чытаць біяграфію паэта – яна ў вер-
шах, паэмах» [1, с. 6–7].

Паэма «Размова наросцеж» (1983, 2006) 
спалучае ў сабе не толькі ўласную біяграфію 
паэта (асэнсаванне трагедыі ўкрадзенага вай-
ной маленства і зруйнаваных гарадоў), але 
і асэнсаванне ім вострых сацыяльных праблем 
(вайны і антыгуманную палітыку розных краін 
свету, развал Савецкага саюза, змены ў псі ха-
ло гіі людзей у вірлівыя 1990-я гг.) і заканчваец-
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ца палымяным публіцыстычным зваротам да 
нашчадкаў: «На гэтым не закрываю я / Балю-
чую тэму, / Бо чую сэрцам / і ўсхваляванай кры-
вёй, / Што патомкі мае / Дапішуць паэму / Аб 
расстралянай вялікай Радзіме… / Але 
неўміручай, / Жывой!» [3, с. 226].

Пласт песеннай лірыкі ў У. Карызны вельмі 
шырокі і па-мастацкі дасканалы, яго творы ка-
рыстаюцца павагай і папулярнасцю не толькі 
ў слухачоў, але і ў кампазітараў, нават творчы 
тандэм з сынам Уладзімірам стаў своеасаблівай 
візітоўкай пісьменніка. Вельмі пранікнёна пра 
талент паэта-песенніка адзначыў Іван Навумен-
ка: «Уладзімір Карызна мае сваё, адметнае, 
месца ў немалой, шматаблічнай сям’і беларускіх 
паэтаў. Яго імя ўпамінаецца, можа, нават час-
цей, чым другія паэтычныя імёны, і галоўнае – 
імя гэтае называецца перад агромністай 
аўдыторыяй, бо шматлікія вершы паэта паклад-
зены самымі лепшымі кампа зі та рамі на музыку. 
Яны гучаць па радыё і тэле бачанні, іх можна па-
чуць у вясковай хаце, гарадской кватэры, 
у інтэрнаце. Не кожны верш можа стаць песняй. 
I не кожны паэт зробіцца песеннікам. Ёсць па-
няцце – “музычная пластыка”. Дык вось гэтая 
пластыка, меладычны пачатак у вершах, – 
неад’емная якасць паэтычнага таленту Ула-
дзіміра Карызны» [1, с. 5]. Песні У. Карызны 
«Беларусь мая сінявокая», «Люблю цябе, Бе-
лая Русь», «Журавінка», «Паверце, дзеванькі» 
і многія іншыя заснаваны на народным меласе, 
жывой душы народа і прыроды: «формы і во-
бразы беларускага фальк лору – тая глеба, на 
якой усходзіла і прарастала арыгінальная твор-
часць паэта. Яшчэ вучнем пачаў У. Карызна 
складаць вершы, даючы ім адначасова і музыч-
ныя крылы. Свае песні ён сам і спяваў у канцэр-
тах школьнай мастацкай самадзейнасці, 
з’яўляючыся, як гэта часта бывае ў народнай 

творчасці, паэтам, кампазітарам і выканаўцам 
у адной асобе» [6, с. 3]. Дасканаласць многіх пе-
сень уражвае і бярэ ў палон сваёй прыгажосцю 
і меладычнасцю, суразмернасцю радкоў 
і рытмічнай арганізацыі тэксту: «Неба чыстае 
і глыбокае / І бярозавы ціхі гай – / Беларусь мая 
сінявокая, / Беларусь мая, родны край» [3, 
с. 229]. Адкуль жа ў паэта такая цікавасць да 
песні, «калі ўзнікла мелодыя душы? Можа, 
тады, калі ў цяжкі пасляваенны год бацька, 
вярнуўшыся з партызанскага лесу, купіў яму 
баян? Бачыў: сын цягнецца да музыкі, любіць 
песню. Жылі не багата, але песня, шчырая, ад 
сэрца, не змаўкала, гучала, радуючы людзей, 
дапамагаючы ім адольваць цяжкасці, неўлад-
каванасць і нястачы тых дзён і гадоў» [2, с. 5], 
калі паэт наведваў семінар самадзейных кам-
пазітараў пры Саюзе кампазітараў Беларусі, ці 
прыйшла ад маці, ад роднай зямлі.

Паэзія Уладзіміра Карызны – вынік яго све-
тапогляднай пазіцыі, згодна з якой мастак 
заўсёды імкнецца да гранічнай выразнасці 
радка, дасканала валодае «гаваркім» вершам, 
які дапамагае шырокаму духоўнаму сама выяў-
ленню паэта, яго зацікаўленай размове з су-
час нікам, але самым значным у паэтавай твор-
часці з’яўляецца высокая меладычнасць і пе-
сенная культура. Нездарма У. Гніламёдаў 
пісаў: «падсумоўваючы сказанае, я хацеў бы 
адзначыць дзве грані таленту паэта і яго света-
ўспрымання. Адна – здольнасць адчуваць і ба-
чыць супярэчнасці свету, негатыўныя, балю-
чыя з’явы, другая – імкненне да гармоніі і пры-
гажосці, да ідэальнага боку жыцця. Песенная 
творчасць стала істотнай лініяй развіцця яго 
паэтычнага дару» [2, с. 7]. Вершы, паэмы, песні 
У. Карызны з поўным правам можна назваць 
адлюстраваннем не толькі біяграфіі паэта, але 
і біяграфіі пакалення. 
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