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Лепшыя набыткі беларускай паэзіі 50 – 80-х гг. ХХ ст., у тым ліку творы 

Аляксея Пысіна, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы (1968), 

сталі духоўным і культурным скарбам нацыі, які патрабуе не проста захавання, 

але далейшага навуковага вывучэння з улікам апошніх дасягненняў 

літаратуразнаўства, зменаў сацыякультурнай сітуацыі. Арыентаваная на 

агульначалавечыя ідэалы і нацыянальныя каштоўнасці, лірыка А. Пысіна не 

страціла сваёй актуальнасці на сучасным этапе развіцця літаратурна-

грамадскай думкі. Яе гуманістычны патэнцыял можа адыграць значную ролю ў 

паглыбленні грамадскай і індывідуальнай свядомасці, выхаванні нацыянальнага 

самаадчування і патрыятызму.  

Актуальнасць абранай тэмы дысертацыі абумоўлена найперш значнасцю 

для літаратуразнаўства, для культурна-гістарычнага працэсу праблемы 

“перачытання” спадчыны тых пісьменнікаў, чый творчы шлях супаў з перыядам 

панавання метаду сацыялістычнага рэалізму і сацыялагічных падыходаў у 

ацэнцы мастацтва слова. Адметная сваёй філасафічнасцю, своеасаблівай 

інтэлектуальнасцю, лірыка А. Пысіна  патрабуе новага ракурсу асэнсавання, які 

дазволіць раскрыць недаследаваныя рысы творчасці паэта, паглыбіць 

разуменне раней абазначаных праблем
1
, акрэсліць новыя паралелі і 

тыпалагічныя сувязі, аб’ектыўна разгледзець лірыку як ідэйна-вобразнае 

адзінства. Вывучэнне паэзіі А. Пысіна ў аспекце мастацкай канцэпцыі чалавека 

і свету як эстэтычнай і метадалагічнай катэгорыі звязана з актуальнай ва 

ўсходнеславянскім літаратуразнаўстве тэндэнцыяй да канцэптуальнага 

даследавання літаратуры і, такім чынам,  з’яўляецца немалаважным для 

высвятлення ідэйна-эстэтычных асноў  беларускай паэзіі ХХ ст.  

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Сувязь працы з буйнымі навуковымі праграмамі і тэмамі. 

Дысертацыя непасрэдна звязана з навуковымі распрацоўкамі кафедры 

беларускай літаратуры і з’яўляецца часткай планавых тэм “Актуальныя 

праблемы вывучэння і выкладання беларускай літаратуры на сучасным этапе” 

(2001 – 2005, № д/р 20014909), “Тыпалогія літаратурнага працэсу ў сістэме 

новых педагагічных тэхналогій” (2006 – 2010, № д/р 20064291). Тэма 

дысертацыйнага даследавання – “Паэтычная канцэпцыя сусвету і чалавека ў 

творчасці Аляксея Пысіна” – была зацверджана Вучоным саветам установы 

адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка” 

(пратакол № 5 ад 22 лютага 2000 г.). На пасяджэнні праблемнага савета па 

філалагічных дысцыплінах БДПУ тэма была ўдакладнена ў новай рэдакцыі – 

                                                 
1 Публікацыі 1960 – 70-х гг.  В. Бечыка,  Р. Бярозкіна, У. Гніламёдава, І. Шпакоўскага і інш.; манаграфія 

Л. Гарэлік “Аляксей Пысін: нарыс жыцця і творчасці” (1981). 
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“Мастацкая канцэпцыя чалавека і свету ў лірыцы Аляксея Пысіна” (пратакол 

№ 27 ад 28 лістапада 2008 г.). 

Мэта і задачы даследавання. Мэта працы – раскрыць вобразна-

семантычную спецыфіку мастацкай канцэпцыі чалавека і свету ў лірыцы 

А. Пысіна ў суаднесенасці з літаратурным працэсам 1950 – 80-х гг. Заяўленая 

мэта абумоўлівае пастаноўку і вырашэнне наступных задач: 

– вызначыць філасофскія, этычныя і эстэтычныя арыенціры паэта і 

спосабы вобразнай рэалізацыі аўтарскага светабачання ў мастацкіх творах; 

– разгледзець бінарную апазіцыю жыццё – смерць як асноватворную ў 

паэтычным светаўспрыманні А. Пысіна і раскрыць спецыфіку яе мастацкага 

ўвасаблення; 

– устанавіць прыроду і сутнасць ідэі неўміручасці ў тэматыка-

канцэптуальным полі лірыкі А. Пысіна; 

– даследаваць ідэйна-вобразны змест катэгорыі часу – дамінантнага 

складніка мастакоўскай канцэпцыі чалавека і свету; 

– паказаць адметнасць арганізацыі прасторы ў паэзіі А. Пысіна і ролю 

топасаў зямля, неба, лес, сад, горад у раскрыцці аўтарскай ідэі гарманічнага 

свету.  

Аб’ектам даследавання з’яўляецца лірыка А. Пысіна ў яе мастацка-

філасофскім аспекце. У якасці кантэксту падключаюцца творы Р. Барадуліна, 

А. Вярцінскага, С. Дзяргая, В. Зуёнка, К. Кірэенкі, А. Куляшова, П. Панчанкі, 

А. Рэмбо, Б. Слуцкага, М. Стральцова, М. Танка, А. Твардоўскага, Я. Янішчыц і 

інш. Прадмет даследавання – чалавек і свет у мастацка-вобразнай сістэме 

лірыкі паэта. Выбар аб’екта і прадмета даследавання абумоўлены тым, што 

унікальная па глыбіні мастацка-філасофскага асэнсавання рэчаіснасці лірыка А. 

Пысіна, нягледзячы на даўнюю ўвагу да яе крытыкі і літаратуразнаўства, да 

гэтай пары не стала аб’ектам цэласнай канцэптуальнай характарыстыкі. Зварот 

да паэтычнай інтэрпрэтацыі свету, якая арыентавана на агульначалавечыя і 

народныя ідэалы, бачыцца актуальным у сучаснай літаратурна-грамадскай 

сітуацыі, калі ў мастацтве слова і ў соцыуме адбываецца працэс 

пераасэнсавання каштоўнасцей.  

 

Палажэнні, якія выносяцца на абарону. 

1. У аснове пысінскай канцэпцыі чалавека і свету ляжыць паэтычная 

філасофія пошуку гарманічнага суіснавання прыродных, матэрыяльных і 

маральна-духоўных праяў быцця на рэальна-канкрэтным і маштабна-

планетарным узроўнях. Станаўленне аўтарскай канцэптуальнай пазіцыі 

адбывалася ў працэсе паслядоўнага набліжэння паэта да разумення значнасці 

нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей і пераадольвання трафарэтна-

лозунгавых стэрэатыпаў літаратурнага мыслення. 
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2. Апорным элементам сістэмы маральна-этычных і эстэтычных ідэалаў у 

мастацкім свеце лірыкі А. Пысіна з’яўляецца катэгорыя дабро. Яе народна-

філасофскае разуменне стала вытокам аўтарскіх уяўленняў аб прызначэнні 

чалавека ў свеце, аб вернасці такім нацыянальным каштоўнасцям, як маці, 

зямля, радзіма. Абавязковая метафізічная наяўнасць антытэзы дабро – зло ў 

структуры паэтычнага свету пацвярджае дыялектычную аснову пысінскай 

канцэпцыі быцця чалавека. Нягледзячы на ўсведамленне значных маштабаў зла 

(ад індывідуальнага да сацыяльнага і прыродна-экалагічнага), яго мімікрыі, у 

мастакоўскім бачанні дамінуе імператыў “дабро зменіць свет”. 

3. Характар мастацкага ўвасаблення бінарнай апазіцыі жыццё – смерць  у 

значнай ступені абумоўлены біяграфічным фактарам. Амбівалентныя пары 

жыццё – смерць і жыццё – вайна, дзе вайна выступае праявай дысгармоніі 

свету, разбуральнікам эмацыянальна-псіхалагічнага быцця, у паэзіі А. Пысіна 

з’яўляюцца тоеснымі. Вобраз вайны матэрыялізуецца ў рэальным і 

рэтраспектыўным планах: лірычны герой існуе паміж вайной і мірам, яго 

жыццё – гэта абуджаныя ў памяці і ўзноўленыя ў мастацкай свядомасці карціны 

перажытых падзей, гэта бясконцасць асацыяцый, якія ўзнікаюць наяве ці ў сне. 

4. У паэтычным светаўспрыманні А. Пысіна ідэя несмяротнасці ўяўляе 

сабой пратэст супраць знішчальнай сілы смерці, веру ў справядлівае вяртанне 

да жыцця імён і дасягненняў заўчасна памерлых. На канцэптуальна-вобразны 

характар ідэі неўміручасці паўплывалі літаратурныя набыткі пісьменнікаў 

франтавога пакалення, старажытнаславянскі міф пра неўміручасць, 

агульначалавечыя ўяўленні пра біялагічную бясконцасць жыцця, а таксама 

сацыякультурная сітуацыя 1960 – 70-х гг. і эмпірычны вопыт самога паэта. 

Суіснаванне розных падыходаў у асэнсаванні ідэі несмяротнасці вызначае 

сінкрэтычны характар пысінскай канцэпцыі чалавека і свету. 

5. Мастацка-філасофская катэгорыя часу ў лірыцы А. Пысіна выяўляе 

адметнасць індывідуальнага погляду паэта на свет і чалавека ў ім. Спецыфіка 

ўзаемадачыненняў між кампанентамі традыцыйнай трыяды мінулае –

сучаснасць – будучыня абумоўлена мастакоўскім бачаннем часу як плыні, у 

якой раўнапраўна суіснуюць цыклічны і лінейны, суб’ектыўны і аб’ектыўны 

пачаткі. Змястоўнасць паэтычных вобразаў, зварот да часавай інверсіі, ідэй 

паўтаральнасці і пераемнасці пакаленняў зрабілі магчымым далучэнне 

рэальнага жыццяруху да вечнасці, якая, паводле А. Пысіна, умяшчае ў сябе 

хуткаплынныя імгненні, прыродны колазварот, гісторыю, будучыню 

чалавецтва.  

6. Канцэпцыя чалавека і свету А. Пысіна рэалізуецца ў плане прасторавых 

адносін. Самае важнае месца ў прасторавым кантынууме ўсёй лірыкі паэта 

займае прыродная прастора, напоўненая міфалагічным, быційным зместам і 

суб’ектыўным псіхалагічным успрыманнем. Яе арганізацыя вызначаецца 
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“адкрытасцю” ў вертыкальным напрамку, адначасова ў мастацкай восі “ніз –

 верх” адсутнічае стабільная вектарная накіраванасць. Збліжэнне топасаў зямля 

і неба ў кантэксце вершаў, сакралізацыя топасаў лес і сад, метафарычная 

“разамкнёнасць” гарадской прасторы выяўляюць аўтарскую ідэю гарманічнага 

свету, спрыяюць пераходу элементаў побытавай прасторы ў быційную.  

Асабісты ўклад суіскальніка. Дысертацыя і апублікаваныя артыкулы, у 

якіх выкладзены яе вынікі, напісаны без сааўтараў і адлюстроўваюць асабісты 

ўклад суіскальніка ў даследаванне творчасці А. Пысіна і літаратурнага працэсу 

1950 – 80-х гг.  

Апрабацыя вынікаў даследавання. Асноўныя вывады і палажэнні 

дысертацыі былі выкладзены ў выступленнях на міжнародных, рэспубліканскіх 

навуковых і навукова-практычных канферэнцыях і семінарах: 1) Міжнародная 

навуковая канферэнцыя “Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан” 

(Брэст, 28–30 верасня 2000 г.); 2) Семінар маладых літаратурна-мастацкіх 

крытыкаў “Стан і перспектывы развіцця нацыянальнай мастацкай крытыкі” 

(Мінск, 9 лістапада 2000 г.); 3) Навукова-практычная канферэнцыя “Сучасныя 

праблемы беларускай філалогіі і культуры” (Мінск, 16 мая 2001 г.); 

4) Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Актуальныя праблемы сучаснага 

літаратурнага працэсу” (Мінск, 31 мая 2004 г.); 5) Рэспубліканская навуковая 

канферэнцыя “Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры (да 60-годдзя 

Вялікай Айчыннай вайны)” (Мінск, 27 красавіка 2005 г.); 6) Навукова-

практычная канферэнцыя “Пятыя Танкаўскія чытанні” (Мінск, 10 кастрычніка 

2005 г.); 7) VII Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мастацкі тэкст: 

Успрыманне, аналіз, інтэрпрэтацыя ў кантэксце міжкультурнай камунікацыі” 

(Вільнюс, 27–29 красавіка 2006 г.); 8) Рэспубліканская навуковая 

канферэнцыя “Сучасны літаратурны працэс: пісьменнік і жыццё” (Мінск, 11 

мая 2006 г.); 9) Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Таленавітыя 

жанчыны Беларусі ў культурнай і мастацкай прасторы свету” (Мазыр, 24–25 

мая 2007 г.); 10) Навукова-практычная канферэнцыя “Шостыя Танкаўскія 

чытанні” (Мінск, 26–27 кастрычніка 2007 г.); 11) Рэспубліканская навуковая 

канферэнцыя “Шостыя Калеснікаўскія чытанні” (Брэст, 26–27 кастрычніка 

2007 г.); 12) Міжнародная навуковая канферэнцыя “Сёмыя Танкаўскія чытанні” 

(Мінск, 30 верасня 2009 г.). 

Апублікаванасць вынікаў дысертацыі. Вынікі даследавання 

адлюстраваны ў 18 публікацыях (6 артыкулаў у навуковых часопісах, 

рэкамендаваных ВАК, 1 артыкул у замежным навуковым зборніку, 

8 матэрыялаў выступленняў на міжнародных, рэспубліканскіх навуковых 

канферэнцыях, 3 артыкулы ў літаратурна-культуралагічных часопісах). 

Агульны аб’ём надрукаваных матэрыялаў – 5,6 аўт. ліста.  
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Структура і аб’ём дысертацыі. Дысертацыя складаецца з уводзінаў, 

агульнай характарыстыкі работы, асноўнай часткі (тры главы, падзеленыя на 

раздзелы), заключэння, спіса выкарыстаных бібліяграфічных крыніц і спіса 

публікацый па тэме дысертацыі. Кампазіцыя асноўнай часткі работы 

абумоўлена спецыфікай абраных аб’екта і прадмета даследавання. Агульны 

аб’ём дысертацыі – 120 с., з іх асноўны тэкст даследавання – 103 с. Спіс 

выкарыстаных крыніц уключае 16,5 с. (236 пазіцый), спіс публікацый 

суіскальніка – 1,5 с. (18 пазіцый). 

 

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ РАБОТЫ 

 

Ва ўводзінах акрэслена ступень распрацаванасці праблемы канцэпцыі 

чалавека і свету ў навукова-тэарэтычным аспекце. Асэнсаваны вопыт 

літаратуразнаўчага прачытання творчай спадчыны А. Пысіна і вызначана 

актуальнасць яе далейшага вывучэння. Абгрунтавана неабходнасць 

даследавання лірыкі паэта як канцэптуальна заглыбленай цэласнай мастацкай 

сістэмы. 

Першая глава “Народна-этычная аснова быцця чалавека і 

эстэтычныя ідэалы ў паэзіі А. Пысіна” ўключае два раздзелы: “Актуалізацыя 

элементаў духоўнай культуры народа” і “Сістэма каштоўнасных арыентацый 

лірычнага героя”. 

У раздзеле 1.1. паказаны эвалюцыйны шлях пошуку і сцвярджэння 

паэтам духоўна-маральных нормаў, вызначаны апорныя элементы аўтарскай 

этычнай шкалы жыцця. Падкрэслена, што пераадоленне А. Пысіным вобразна-

эстэтычнай стэрэатыпнасці, літаратурных штампаў, унармаваных афіцыйна-

дагматычнай крытыкай 1940 – 50-х гг. (яны перашкаджалі ўсведамленню сваёй 

нацыянальнай ментальнасці, творчай самадастатковасці, фарміраванню ўласнай 

маральнай шкалы ацэнак у першай кнізе “Наш дзень”), адбывалася з развіццём 

інтэлектуальна-псіхалагічнай грані таленту, а таксама ішло ў рэчышчы 

паглыблення інтэлектуальнага пачатку ва ўсёй беларускай паэзіі 1960-х гг. 

(вершы-“думы” А. Куляшова, М. Танка, С. Дзяргая, П. Макаля, С. Гаўрусёва, 

А. Вярцінскага і інш.).  

Шматбаковае вывучэнне фактаў біяграфіі (узятых з артыкулаў-успамінаў 

пра А. Пысіна, яго ўласных журналісцкіх допісаў, са сведчанняў дачкі 

пісьменніка – інтэрв’ю з Галінай Аляксееўнай Шаўцовай было праведзена 

дысертантам у красавіку 2001 г.) і заглыбленне ў ідэйна-вобразны змест паэзіі 

дазволіла вызначыць духоўны грунт мастацкага свету А. Пысіна. У абсалют 

этычнай і эстэтычнай значнасці паэт узвёў прыродна-вясковы пачатак, духоўна-

інтэлектуальны, маральны змест быцця продкаў. Добразычлівасць, 

бескарыслівасць, праўдзівасць, сумленнасць – фундаментальныя прынцыпы 
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агульначалавечай маралі (паводле У. Конана, яны ўваходзяць у сферу духоўнай 

культуры), засвоеныя паэтам з часоў вясковага маленства, сталі жыццёва 

неабходнымі для яго лірычнага героя. У кантэксце твораў яны аб’яднаны ў 

адным паняцці дабрыня: менавіта гэты стан душы і свядомасці ўзмацняецца і 

кананізуецца ў вобразе героя і персанажаў (“Быў добры дзядзька Міхалап”, 

“Добры конік “Запарожац”).  

Засяроджанасць А. Пысіна на праблемах чалавечай прыроды дабра 

выходзіць за межы штодзённай маралі, паэт узнімаецца на канцэптуальны 

ўзровень разумення антыноміі дабро і зло. У вершах – гэта так званыя “цені 

змроку і святла”, дзве розныя плоскасці, што суіснуюць побач, але раздзеленыя 

ледзь бачнаю мяжою – “вастрыём ляза”. Разуменне паэтам стасункаў дабра і зла 

з пункту погляду анталагічнага статусу катэгорый, іх метафізічнай наяўнасці 

дае магчымасць зрабіць вывад аб дыялектычнай аснове пысінскай канцэпцыі 

чалавека і свету. У мастацкай мадэлі быцця дабро і зло, іх узаемадачыненні 

рэпрэзентуюцца з дапамогай аўтарскіх – з народна-паэтычнай асновай – 

вобразаў птушак (ластаўка, зязюля, воран), праз метафарычнае 

супрацьпастаўленне маральна-этычных паняццяў.  

У раздзеле даведзена, што роздум над праблемай дабра – зла стаў адным з 

вытокаў аўтарскага ўяўлення аб месцы і ролі чалавека ў свеце. Місія чалавека 

як каштоўнаснага суб’екта, паводле А. Пысіна, заключаецца ў тварэнні, 

“пасеве” дабра, якое здольна палепшыць свет. Дысертантам заўважана, што ў 

працэсе творчага сталення паэт істотна паглыбіў светапоглядны аспект быцця 

лірычнага героя: паступова прыходзіла ўсведамленне немагчымасці 

гарманізаваць чалавечыя ўзаемаадносіны, уратаваць свет уласнай дабрынёй 

(матыў віны, перажыванне экзістэнцыйнай адзіноты ў вершах 1960 – 70-х гг.).  

У аснове традыцыйных сялянскіх маральна-этычных нормаў, 

вызначальных у пысінскай канцэпцыі чалавека і свету, ляжыць 

агульнахрысціянскі кодэкс духоўнасці, блізкі светаадчуванню паэта. У сувязі з 

гэтым у рабоце зроблены выхад на асэнсаванне хрысціянскіх матываў у яго 

лірыцы.Праведзена думка аб тым, што росквіт таленту мастака адбываўся ў 

часы індыферэнтных (і нават ваяўнічых) адносін да рэлігіі, таму яўных 

біблейскіх сюжэтаў (як, напрыклад, у сучасных творах  Р. Барадуліна) у вершах 

А. Пысіна няма, але ж алюзіі на іх відавочныя. На агульнахрысціянскай, 

маральна-этычнай аснове грунтуецца матыў страчанага раю, вытлумачэнне 

якога дало магчымасць дысертанту засведчыць драматызм светаўспрыняцця 

лірычнага героя: вобразы райская зона, рай зямны, райскае дрэва раскрываюць 

думку паэта пра страту духоўнасці ў чалавечым быцці, пра пагрозу прыродна-

экалагічнага апакаліпсісу (“Гнёзды, муравейнікі і норы…”, “Калісьці лес 

вечназялёны…”, інш.). Ідэя страчанасці зямнога Эдэму атрымала далейшае 

мастацкае развіццё ў літаратуры 1980 – 90-х гг., у той час як А. Пысін яшчэ ў 
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1960-я ўсведамляў, што “рай зямны”, духоўны і прыродна-экалагічны, 

загублены векам калі не беззваротна, то на доўгія часы.  

Нягледзячы на праявы драматычнага светаадчування ў мастацкіх творах, 

вызначальным ядром пысінскай канцэпцыі чалавека і свету з’яўляецца 

імператыў “дабро зменіць свет”. Ідэйна-вобразны аналіз вершаў “Я гляджу – 

што ў свеце адбылося…”, “Дарога”, “Калісьці лес вечназялёны…”, “Дарожны 

пыл ідзе направа…” і інш. засведчыў, што лірычны герой паэта, адзінокі ў сваіх 

высокамаральных памкненнях, усё ж не адасабляецца ад рэчаіснасці 

мэтанакіравана, а, наадварот, выходзіць на шлях паразумення з людзьмі (“Да 

людзей ідучы” – назва аднаго са зборнікаў) і верыць у непераможнасць дабра. 

Вывучэнне працэсу актуалізацыі элементаў духоўнай культуры (дабро і 

зло) у мастацкім свеце А. Пысіна паказала, што чалавек і свет бачацца паэту ў 

дыялектычнай зменлівасці, у адвечным супрацьстаянні дабра і зла, у выніку 

гэтага творы маюць розную эмацыйную танальнасць – ад мінору да мажору і 

наадварот. 

Раздзел 1.2. прысвечаны даследаванню пысінскай аксіялогіі і яе 

мастацкаму ўвасабленню. Падкрэслена, што сцвярджэнне паэтам ідэй дабра, 

спагадлівасці запатрабавала пошуку дакладных каардынат высокай 

маральнасці, крыніц яе “выпраменьвання” і, наогул, этычных і эстэтычных 

ідэалаў, якія маглі б стаць апорай для духоўнай трываласці чалавека. 

Канкрэтныя ўяўленні пра каштоўнасныя арыенціры А. Пысіна дае 

шырокая панарама жаночых вобразаў, увасобленых у паэтычных радках. 

Звернута ўвага на інтымную лірыку, недаацэненую крытыкамі 1960 – 70-х гг. 

(на першым плане даследчыкам бачыўся толькі пысінскі герой-салдат, сейбіт, 

але не закаханы). У працэсе аналізу твораў зроблена выснова пра 

канцэптуальную значнасць вобраза каханай у мастакоўскім свеце: ён выступае 

адным са сродкаў увасаблення праблемы стасункаў між людзьмі. Уменне 

жанчыны праявіць дабрыню, мудрую цярплівасць, быць надзейным таварышам 

“у разведцы” спараджае гатоўнасць лірычнага героя ісці шляхам дабра і вядзе 

да суладдзя ва ўзаемаадносінах (“мы ўдваіх”). 

Своеасаблівым духоўным універсумам у паэтавай трактоўцы выступае 

жанчына-маці, высакародныя паводзіны якой (у суладдзі з зямлёй, з прыродай, 

у павазе да законаў продкаў і любові да нашчадкаў) – узор гарманічнага 

суіснавання чалавека і навакольнага свету. Дысертантам адзначана, што, 

нягледзячы на біяграфічную аснову вобраза маці (“Яшчэ мне верыцца, яшчэ 

мне верыцца…”, “У запозненым прызнанні…”, інш.), ён характарызуецца 

манументальнасцю, прачытваецца як сімвал дабрыні, працавітасці, 

самаахвярнага гераізму і жыццёвай мужнасці, як духоўны ідэал у нацыянальнай 

культурна-творчай, моўнай прасторы (“Дала мне маці гэту мову…”, “І ўсё 

магла…” і інш.). Мастацкаму выяўленню мацярынскай прысутнасці ў рэальным 
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свеце садзейнічае вобраз ручнік (з яго народна-паэтычнымі вытокамі), а таксама 

колеравае напаўненне вершаў (белы колер –  як сімвал чысціні, святасці і 

адначасова смутку, жалобы – нязменна спадарожнічае ўспамінам лірычнага 

героя пра маці). 

Па меркаванні дысертанта, у пысінскую канцэпцыю быцця чалавека 

арганічна ўваходзіць духоўнае адзінства, каштоўнасная трыяда маці – радзіма – 

зямля, карані якой знаходзяцца ў міфалагічным светаўспрыманні, а традыцыі 

ўласна літаратурнага выяўлення развіваліся на працягу ўсяго ХХ ст. У 

быційным свеце лірыкі А. Пысіна відавочным з’яўляецца індывідуальна-

аўтарскае бачанне радзімы праз адметны ланцуг мастацкіх вобразаў гняздо – 

дом – зямля – планета, кожны з якіх займае сваё трывалае месца і не можа 

быць выключаны з агульнай паэтычнай сістэмы. У раздзеле згадана, што  паэзія 

1940 – 60-х гг. нярэдка апелюе да вобраза роднай хаты: разбураныя вайной 

людскія гнёзды ўвайшлі ў мастацкі вопыт франтавога пакалення – “Сінія 

касачы” П. Панчанкі, “Я хаце абавязаны прапіскаю…” А. Куляшова, “Пасля 

вайны” М. Танка і інш. Асэнсаванне мастацкай спадчыны А. Пысіна ў ракурсе 

праблемы чалавек – радзіма дазволіла вылучыць квінтэсенцыю аўтарскай 

думкі: у вялікім свеце быцця чалавечай супольнасці трываласць духоўнага 

існавання немагчыма без падмурка абжытага, утульнага дома-гнязда.  

Свет лірычнага героя А. Пысіна, па назіраннях дысертанта, узбагачаецца 

таксама вобразам вёскі, у якім увасоблена паняцце радзіма. Яго спецыфіка 

раскрыта ў святле характэрнай для беларускай рэальнасці праблемы 

драматычнага “прарастання” горадам учарашняга вяскоўца. Прасочаны 

характар мастацкага адлюстравання паэтам вясковай рэальнасці на працягу 

некалькіх дзесяцігоддзяў. Праз паглыбленне эпічна-быційнай асновы твораў, 

пашырэнне рэгіянальнага субстрату паэту ўдаецца выявіць разуменне 

лірычным героем сваіх беларускіх каранёў, нацыянальнай ідэнтыфікацыі. У 

гэтым плане творчыя пошукі А. Пысіна і пісьменнікаў філалагічнага пакалення 

(М. Стральцоў, В. Адамчык, І. Пташнікаў) тыпалагічна блізкія. 

Каштоўнасную значнасць у мастакоўскім светабачанні мае яшчэ адзін 

элемент архетыповай трыяды – вобраз зямля. Падкрэслена, што лірычны герой 

А. Пысіна (як і П. Панчанкі, А. Вярцінскага, С. Грахоўскага) адмаўляе любую 

форму спажывецкіх адносін да жыцця, у тым ліку да зямлі (“Надпіс на плоце”, 

“Хоць сэрца хтось лічыў жывым…” і інш.). Не прымаючы прагматызм, 

мяшчанскую сытасць, ён будуе стасункі з зямлёй у філасофска-духоўным 

ключы (“Знаёмы дзядзькаў двор. Каля двара…”, “А здаецца, гэта мой 

зямляк…”). Таму паміранне вёскі, страта сувязі з зямлёй успрымаюцца паэтам 

не проста як праблемы адчужанасці чалавека ад працоўнай дзейнасці, але як 

трагедыя адарванасці ад асноў народнага жыцця.  
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У рабоце зазначана, што вобразна-канцэптуальнае бачанне духоўных 

арыенціраў, маральна-этычных ідэалаў сучасніка ў канкрэтна абазначаным 

прасторава-часавым абсягу выяўляе гуманістычныя тэндэнцыі як у мастацкім 

вопыце А. Пысіна, так і ў беларускай лірыцы канца 50 – 60-х гг. ХХ ст., а 

таксама сведчыць пра ўплыў народнага (і, як адной з яго праяў, міфалагічнага) 

мыслення на паэтычнае светаўспрыманне.   

Другая глава “Мастацкая інтэрпрэтацыя А. Пысіным ідэі 

несмяротнасці” складаецца з трох раздзелаў, у якіх канцэпцыя быцця чалавека 

ў свеце даследуецца праз спасціжэнне мастакоўскага погляду на 

экзістэнцыйныя праблемы: суадносіны жыцця і смерці, канчатковасць 

чалавечага існавання і яго бясконцасць.  

Раздзел 2.1. “Жыццё – вайна – смерць:  дыялектыка пазнання свету і 

душы” прысвечаны вытлумачэнню ідэйна-вобразнай спецыфікі бінарнай 

апазіцыі жыццё – смерць у пысінскай лірыцы. Звернута ўвага на ролю 

біяграфічнага фактара ў асэнсаванні паэтам экзістэнцыйных праблем. Вайна ў 

творах А. Пысіна, былога франтавіка, атаясамліваецца з гвалтоўнай смерцю, 

якая не ўпісваецца ў натуральны працэс абнаўлення прыроды праз чаргаванне 

быцця і небыцця і з’яўляецца апазіцыйнай у дачыненні да жыццёвых праяў 

(“Далёкі тупат кананады…”, “Пярэдні край. Чужы. Неразгаданы…”, інш.). 

Абсурднасць і анамальнасць вайны раскрываецца паэтам на рытміка-

сінтаксічным, гукавым, лексічным узроўнях: глыбокае сэнсавае напаўненне 

атрымліваюць шматлікія паўторы, сэнсавыя паўзы, прыёмы гукапісу і графікі, 

аўтарскія метафары і параўнанні. Характар мастацкага ўвасаблення смерці на 

вайне адметны таксама злучанасцю эпічна-дэталізаванай канкрэтыкі з 

філасофска-аналітычнай маштабнасцю (як у прозе В. Быкава), эмацыйнай 

стрыманасці з трагедыйнасцю ўспрымання.  

Тэма вайны праходзіць праз усю творчасць А. Пысіна, але гэта не азначае, 

што ў цэнтры паэтычнай канцэпцыі мастака знаходзіцца паняцце смерць. 

Нягледзячы на ўсведамленне паэтам штохвілінных змен чалавечага лёсу на 

фронце (адлюстраванне блізкасці жыцця і смерці на полі бою характэрна для 

творцаў, якія зведалі вайну, – М. Танк, К. Кірэенка, М.Аўрамчык і інш.), яго 

мастацкая думка скіравана на сцвярджэнне няспыннасці жыццёвай плыні 

(“Зямля усё глыбей вайну хавае…”, “Ляглі сябры ва ўсім паходным…” і інш.). 

Праз асэнсаванне памежных сітуацый А. Пысін  выходзіць на ідэю жыцця як 

вечнай непераможнай каштоўнасці.  

Прадметам даследчыцкай увагі сталі жанрава-стылявыя асаблівасці 

“ваеннай” паэзіі А. Пысіна. Паказана, што вобраз вайны ўваходзіць у мастацкі 

свет двума шляхамі: як успамін лірычнага героя і як “рэальная” карціна 

трагедыі, убачаная вачыма лірычнага героя-салдата і перададзеная граматычнай 

формай цяперашняга часу. Відавочна, што пысінскі герой існуе паміж 
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успамінам і рэальнасцю, вайной і мірам, жыццём і смерцю. Дыялектыка яго 

душы абумоўлівае жанрава-стылявую спецыфіку твораў: пастаянныя ўспаміны 

лірычнага героя пра забітых сяброў, філасофскі роздум аб вечнасці-нявечнасці 

быцця ўвасоблены ў жанры элегіі, а ўзнаўленне “рэальнага” вобліку вайны і 

вострага адчування трагічных падзей – у элегічных і партрэтных баладах. 

Заглыбленне ў вобразную структуру пысінскіх элегій дазволіла заўважыць, што 

найчасцей яны пабудаваны на вобразах-асацыяцыях (“Зямля Лачплесіса. Зямля 

рыбацкіх ніў…”, “Раскалыхалі птахі вышыню...”, інш.) і вобразах-снах (“Сны”, 

“Ноч, стамлёную частымі снамі…”, інш.). У элегічных баладах асаблівы сэнс 

набываюць нешматслоўнасць паэтычнага радка (“Балада пра начлег”), 

прасторавыя характарыстыкі (двухмернасць прасторы – яе адначасовае 

звужэнне і пашырэнне, прасторавы вобраз дарога). Партрэтныя балады 

А. Пысіна адрозніваюцца спецыфікай суб’ектнай структуры, што надае творам 

адчувальную рэальнасць трагічнай смерці на вайне (“Балада пра сувязіста”, 

“Пяць патронаў у абойме...”, “Артылерыст Сірацінін”).  

Асэнсаванне А. Пысіным экзістэнцыйных праблем быцця набывае, такім 

чынам, значную глыбіню праз вобразнае выяўленне чалавека і свету на 

пагранічнай мяжы жыцця – смерці ў час ваеннай катастрофы. 

У раздзеле 2.2. “Сацыякультурная і біягенетычная несмяротнасць у 

вобразным мысленні паэта” і ў раздзеле 2.3. “Фальклорна-міфалагічныя 

ўяўленні пра неўміручасць і творчы вопыт А. Пысіна” асноўная ўвага 

засяроджана на канцэптуальным змесце і вытоках ідэі неўміручасці ў паэзіі 

А. Пысіна.  

Па меркаванні аўтара работы, на ўсведамленне А. Пысіным ідэі 

неўміручасці паўплывала сацыяльна-палітычная атмасфера часу, дасягненні 

навукова-тэхнічнага працэсу, духоўны клімат у грамадстве і г. д. Кожная 

цывілізацыя, як вядома, мае ўласны пантэон вобразаў і сімвалаў, якія 

забяспечваюць псіхалагічную ахову яе носьбітаў ад пагрозы небыцця і 

ўказваюць шляхі да ўвекавечвання асобы. У гады жыцця і творчасці А. Пысіна 

афіцыйна дамінавала атэістычная “аптымістычная філасофія” марксізму, якая 

прапаноўвала сацыякультурны варыянт вырашэння праблемы бессмяротнасці. 

Яго сутнасная аснова – гэта  вера ў пасмяротнае жыццё чалавека ў выніках 

сваёй творчасці, дзейнасці. Пасля трагічных падзей Вялікай Айчыннай вайны 

ідэя сацыякультурнай неўміручасці стала надзвычай актуальнай у грамадстве, 

знайшла адлюстраванне ва ўсёй савецкай літаратуры (творы А. Твардоўскага, 

М. Танка, М. Аўрамчыка, К. Кірэенкі, А. Пысіна і інш.). Зварот да яе дазволіў 

героям вайны застацца жыць у памяці тых, дзеля каго яны ахвяравалі сабой.  

Памяць у мастацкім свеце А. Пысіна – актыўная, дзейсная: лірычны герой 

адчувае, што абавязаны жыць і за сябе, і за палеглых аднапалчан (“Была бранёю 

гімнасцёрка…”, “Пахаваны тут франтавікі…”, інш.). Па назіраннях даследчыка, 
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матывы маральнага абавязку, віны, прыналежнасці свайго жыцця мёртвым 

салдатам з’яўляюцца скразнымі ва ўсёй лірыцы А. Пысіна 1960 – 70-х гг. 

Паэтычная думка пра жаданае “ўваскрэсенне” франтавікоў вызначаецца 

настойлівасцю, неадступнасцю, у выніку чаго ідэйна-мастацкая функцыя 

памяці пашыраецца: памяць скасоўвае “мяжу” паміж жыццём і смерцю, што 

перадаецца ў вобразнай тканіне твораў праз частае збліжэнне лірычнага героя і 

воблікаў спачылых салдат (адзін з ключавых вобразаў у гэтым плане – 

“пабрацімства мёртвых і жывых”).  

Ідэя сацыякультурнай несмяротнасці ў лірыцы А. Пысіна атрымала сваё 

развіццё і ў дачыненні да тэмы паэт і паэзія. Роздум пісьменніка пра 

нязводнасць сапраўднага таленту ставіць на першы план праблему прызначэння 

творчасці ў грамадска-культурным кантэксце часу, у касмічнай бясконцасці 

быцця: місія паэзіі – быць духоўным сувязным паміж мастаком-продкам і 

нашчадкамі (“Ападае лісток на руку…”, “Вершы Міколы Сурначова”, інш.). У 

раздзеле раскрыты характар паэтычнай трансфармацыі А. Пысіным таго 

разумення трагічнасці быцця таленту, што выяўлена ў “Новай кнізе”, 

“Варшаўскім шляху” А. Куляшова. 

 Складаны, часта драматычны вопыт асабістага жыцця паэта абумовіў 

шматаспектны характар выяўлення ім праблемы неўміручасці. У працэсе 

вывучэння лірычнай спадчыны А. Пысіна вылучана ідэя біягенетычнай 

несмяротнасці, якая з’яўляецца традыцыйнай для народнага светаўспрымання, 

але выступае па-свойму арыгінальнай у мастацкай канцэпцыі быцця. 

Апелюючы да прыродна-біялагічнай бясконцасці чалавека, паэт сцвярджае 

неабходнасць аднаўлення жыццёвага кругавароту, парушанага ў выніку 

ваенных катастроф (“Байцам спявае рэквіем сасоннік…”, “Не ўсе бацькі забіты 

на вайне…” і інш.). Адметнасць пысінскай ідэі ў тым, што яна распрацавана ў 

рэчышчы трагічнай наканаванасці маладога пакалення, якое гінула, не 

паспеўшы падумаць пра свой генетычны працяг. У рабоце паказана, што плынь 

эмацыйных перажыванняў паэта рухаецца ў бок канкрэтызацыі ўспамінаў пра 

юных байцоў, з якімі ён сустрэўся некалі на ваенных шляхах (“Валуеў”, 

“Балада пра камбата” і інш.). 

Мастацкае ўвасабленне А. Пысіным думкі аб няспыннасці чалавечага 

жыцця нясе на сабе адбітак старажытнаславянскіх светаўяўленняў. 

У раздзеле 2.3. даведзена, што ўплыў міфа на лірыку паэта апасродкаваны, 

адбываецца праз засваенне аўтарам філасофіі народных песенных твораў, у 

змесце якіх амаль заўсёды прысутнічаюць “трансфармаваныя міфы ці 

міфалагічныя сюжэты” (А. Шамак). З апорай на сведчанні В. Карамазава, 

М. Шульмана, В. Арцем’ева, а таксама на творы А. Пысіна дысертантам 

вызначана высокая ступень увагі паэта да нацыянальнай песні і раскрыта яе 

семантыка як злучальніка часоў і пакаленняў (“Спеўнае”, “Баркалабаўскія 
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салаўі” і інш.). Факт блізкага судакранання А. Пысіна з народна-песеннай 

спадчынай дазволіў зрабіць выснову, што менавіта адтуль у свет аўтарскай 

лірыкі прыйшла яшчэ адна інтэрпрэтацыя ідэі несмяротнасці. Спецыялісты 

(У. Конан, В. Ліцвінка) сцвярджаюць, што фальклорныя творы розных жанраў 

захавалі мноства прыкладаў рэінкарнацыйных уяўленняў нашых продкаў, а 

рэінкарнацыя – гэта своеасаблівая трактоўка ідэі неўміручасці ў народнай 

свядомасці, яе вытокі ідуць ад старажытных Ведаў, дзе сэнс жыцця людзей 

тлумачыўся пераходам у іншую форму існавання. Нават калі А. Пысін у свае 

1960 – 70-я не быў знаёмы са словам “рэінкарнацыя” ці тлумачэннем яго 

дакладнага сэнсу, у яго паэтычным слоўніку сустракаецца лексема 

“перасяленне”, ужытая ў дачыненні да чалавечай душы (“Ноч у Ташкенце”). 

Прычым вобраз “душ перасялення” не выпадковы: у вершах гучаць 

неаднаразовыя намёкі на магчымасць існавання душы ў іншым абліччы (“… не 

ведаю я сам, / Чым яшчэ на гэты свет з’яўлюся…”, “Ты б мог прыйсці ў свет 

птушкаю, пчалой. / Ты б мог прыйсці бярозкаю, што ссёк, / Мурашкаю, што сок 

з пянёчка выпіла”, інш.). 

У працэсе даследчыцкай працы высветлена, што старажытныя вераванні ў 

перасяленне душы сталі асновай метафарызацыі і абагульнення пысінскай 

думкі аб праблеме вечнага жыцця. Постаці палеглых байцоў могуць 

увасабляцца ў вобразах раслін і дрэў, птушак і ценяў. У раздзеле зроблены 

акцэнт на тым, што ў савецкай, у тым ліку беларускай, паэзіі некалькіх 

пасляваенных дзесяцігоддзяў, ды і пазней, элементы фальклорных 

метамарфозаў нярэдка выкарыстоўваліся пісьменнікамі, калі размова ішла пра 

мастацкае ўвасабленне вобразаў памерлых ці ўласную несмяротнасць (асобныя 

творы Р. Гамзатава, А. Таркоўскага, Б. Слуцкага, М. Танка, К. Кірэенкі, 

Р. Барадуліна і інш.). Але ў А. Пысіна апеляцыя да пераўвасабленняў чалавека 

пасля смерці не адзінкавая і глыбока канцэптуальная. У метафарычным 

збліжэнні мёртвых і жывых прачытваецца філасофская ідэя аб дыялектычнай 

узаемасувязі быцця і небыцця. 

Уплыў старажытнаславянскага міфа на адлюстраванне ідэі несмяротнасці 

ў лірыцы А. Пысіна выявіўся таксама ў паэтычным звароце да архетыпа 

іншасвет. Пісьменнік уяўляе іншабыццё як існаванне пад зямлёй, у магіле (“За 

вёскаю – вёска другая”, “Пад небам бацькаўшчыны многа…”). Вобраз могілак 

невыпадкова ўзнікае ў вершах А. Пысіна, таму што яго лірычны герой схільны 

да самааналізу, роздуму, менавіта ў месцах апошняга прыстанку ён найчасцей 

засяроджваецца на праблемах вечнасці, праяўленых у рэальным часе і прасторы 

(“Светла так на могілках і суха…”, “Пушынкі полем і лугамі…”, інш.). 

Трэцяя глава “Часава-прасторавыя каардынаты лірыкі А. Пысіна” 

прысвечана асэнсаванню часу і прасторы ў мастацкай сістэме пісьменніка. 
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Змест раздзела 3.1. “Час і яго ідэйна-вобразнае ўвасабленне” ўключае 

вытлумачэнне фактараў, што садзейнічалі актывізацыі мастацкай трактоўкі 

часу ў паэтычным свеце беларускіх творцаў – сучаснікаў А. Пысіна 

(А. Куляшоў, М. Танк, С. Дзяргай, С. Гаўрусёў і інш.). Падкрэслена, што лірыка 

паэта вылучаецца паслядоўным і па-мастацку знакавым (на нацыянальнай 

глебе, у сваім гістарычным перыядзе) асэнсаваннем часу і вечнасці.  

Вобраз часу, часавыя характарыстыкі ў творчай спадчыне А. Пысіна 

адыгрываюць вядучую ролю і ў плане ўзнаўлення цэласнай карціны свету, і ў 

працэсе раскрыцця светаадчування аўтара і яго паэтычнай канцэпцыі. 

Пысінская мадэль часу заснавана на класічнай трыядзе: мінулае – цяперашняе – 

будучае. Стасункі лірычнага героя А. Пысіна з часам абумоўлены, з аднаго 

боку, усведамленнем яго хуткаплыннасці і непаўторнасці, з другога, – 

прысутнасцю ў мастацкім мысленні творцы настальгічных перажыванняў. На 

падставе гэтага ў рабоце зафіксавана наяўнасць розных індывідуальна-

аўтарскіх характарыстык часу. Аб’ектыўны час у вершах А. Пысіна набывае 

рысы імклівасці, лінейнасці, аптымістычнага руху наперад, што дае радасць 

спазнання будучыні, магчымасць сустрэчы з нашчадкамі (“Бы радзіўся я да 

нашай эры…”, “Свет блакітна-ружова-зялёны…” і інш.). Спецыфіка 

суб’ектыўнага (унутранага) часу лірычнага героя абумоўлена ўсведамленнем 

незваротнасці  часавай плыні. Абарачальны рух у часе становіцца магчымым 

дзякуючы памяці: менавіта яна дазваляе вярнуцца ў ваенную маладосць, у 

вясковае маленства, у гістарычнае мінулае. Памяць выступае маральнай 

катэгорыяй, своеасаблівым уладаром над часам, поле яе ўплыву 

распаўсюджваецца не толькі на былое, але і на будучае (“Гул вакзалаў у 

шкляным блакіце...”, “Не чацвёрты і, мусіць, не трэці...”, інш.). Схематычна 

структура часавых адносін у творчасці паэта ўяўляе спіраль, у кожным вітку 

якой мінулае і наступнае непарыўна звязаны. Кожны з гэтых віткоў можа 

ўвасабляць пэўны час у жыцці чалавека, пакалення і нават эпохі. 

У паэтычных тэкстах А. Пысіна кампаненты мастацкай трыяды мінулае – 

цяперашняе – будучае ўступаюць у трывалую сувязь, не прытрымліваючыся 

звычайнай для рэчаіснасці храналогіі. Дысертантам падкрэслена, што ў аснову 

многіх вершаў пакладзены кінематаграфічны прынцып злучэння часоў. 

Парушэнне лагічна-хранікальнага руху часу не замінае арганічнаму 

перапляценню розных часавых адрэзкаў і дазваляе высвеціць значнасць думкі 

пра знітаванасць часоў, а карціну свету падаць аб’ёмнай і завершана цэласнай 

(“Палім мы маршанскую махорку...”, “Столькі сонца…”). 

У рабоце даведзена, што сродкам выяўлення сінтэзу часоў у лірыцы 

А. Пысіна выступае ідэя пераемнасці пакаленняў. Яе сутнасць заключаецца ў 

перадачы вопыту, маральных каштоўнасцей, традыцый ад старажытных 

продкаў да “нябачных” нашчадкаў. А. Пысін нібыта пракладвае мост ад 
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даўнейшых пакаленняў да будучых, сцвярджаючы тым самым наяўнасць гэтага 

моста і паміж часавымі вымярэннямі (“Вярбовы мост”, “У дзяцей казарменны 

пад’ём…” і інш.).  

У паэтычнай канцэпцыі А. Пысіна, як зазначана дысертантам, паралельна 

з уяўленнямі аб лінейнасці часу прысутнічае думка аб яго цыклічнасці, што 

падразумявае як паўтаральнасць, так і абнаўленне (гістарычнага працэсу, 

прыродных з’яў, духоўнага свету асобы). Прадметам уважлівага мастацкага 

асэнсавання сталі гадавы колазварот, змена дня і ночы, пачатак і канец – 

асноўныя формы выяўлення цыклічнасці часу. 

Мастацкая інтэрпрэтацыя вечнасці А. Пысіным вызначаецца асабліва 

выразным асэнсаваннем менавіта часовага як той формы, з дапамогай якой 

можа быць сцверджана вечнае. Вечнасць успрымаецца паэтам як арганічнае 

цэлае, у якім суіснуюць мінулае, цяперашняе і будучае (“Пясочны гадзіннік 

маўклівы...”, “Даль вечнасці без берагоў...”, інш.). У дысертацыі падкрэслена, 

што асэнсаванне А. Пысіным ідэі вечнасці запатрабавала адпаведных сродкаў 

яе мастацкай рэалізацыі (вобразы зерня, жыта, дуба, пчалы, гадзінніка). 

Раскрываючы паняцце вечнасці праз разгорнуты ланцуг асацыяцый, паэт 

абапіраецца на асаблівасці міфалагічнага светаўяўлення далёкіх продкаў, на 

розныя пласты духоўных набыткаў нацыі, на асабісты жыццёвы вопыт. 

Узаемапранікненне ўсіх гэтых фактараў нараджае па-мастацку адметную 

карціну быцця народа і асобнага чалавека ў вечнасці і часе.  

Лірыка А. Пысіна 1960 – 70-х гг. – гэта сведчанне творчых намаганняў 

спазнаць сэнс вечнасці, яе праявы і прыкметы праз адно імгненне будзённага 

рэальнага жыцця. Значнасць асобнага імгнення, на думку паэта, адкрываецца ў 

апошнія хвіліны зямнога быцця, у моманты духоўнага яднання з прыродай, 

далучэння да свету мастацтва. Праз няўлоўную плынь імгненняў, з якіх урэшце 

складаюцца стагоддзі, і без глабальнай (у параўнанні з А. Куляшовым) 

абсалютызацыі часавай дынамікі, без касмічнай маштабнасці лічбавых 

вымярэнняў перадаецца А. Пысіным адчуванне вечнасці. 

У раздзеле 3.2. “Асаблівасці арганізацыі паэтычнай прасторы” 

вызначаны прасторавыя арыенціры ў творчасці паэта, характар канцэптуальна 

значных вобразаў і топасаў, іх роля ў раскрыцці аўтарскай ідэі гарманічнага 

свету. 

Блізкасць героя А. Пысіна да прыроды дазволіла разгледзець прыродную 

прастору як самае важнае мастацкае поле ў прасторавым кантынууме ўсёй 

творчасці паэта. Гэта прастора ўключае ў сябе вызначальныя для пысінскай 

канцэпцыі чалавека і свету вобразы зямля, неба і топасы лес/сад, горад. 

Аўтар даследавання вылучыў адну з галоўных характарыстык прыроднай 

прасторы – адкрытасць у вертыкальным напрамку, увасобленую ў імкненні 

лірычнага героя А. Пысіна да касмічных вышыняў. Прасторавыя атрыбуты 
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“верху” (неба, зоркі, сузор’і) уяўляюць сабой вобразы выхаду з замкнёнай 

прасторы зямлі ў нябесную бясконцасць. Падкрэслена, што імкненне да неба як 

магчымасці адчуць вертыкальную адкрытасць прасторы ўласціва беларускай 

паэзіі ў цэлым (яго вытокі – у творчасці паэтаў-класікаў Я. Купалы, 

М. Багдановіча). У сувязі з навукова-тэхнічным прагрэсам 1960 – 70-х гг. 

змянілася ўспрыманне прасторы, а ў выніку ўзрасла цікавасць паэзіі да 

касмічных вобразаў (“Новая кніга” А. Куляшова, “У літаўры б’юць 

мерыдыяны…” С. Гаўрусёва, “Ніхто не пачуў…” В. Зуёнка, інш.).  

У працэсе аналізу твораў А. Пысіна дысертантам заўважана, што, акрамя 

выяўлення руху ў нябесна-касмічныя далячыні, для мастацкага свету паэта 

характэрна збліжэнне зямнога і нябеснага, дзякуючы чаму рэалізуецца 

аўтарская думка пра неабходнасць гарманічнай раўнавагі быцця. Праводзячы 

ідэю дыялектычнага адзінства “нізу” і “верху”, А. Пысін знаходзіў наступныя 

мастацкія прыёмы: аб’яднанне вобразаў зямлі і неба ў адным радку (страфе); 

“сінтэтычныя” вобразы (сасна птушыная, нябесныя сцяжынкі, воблачны сабор 

і інш.); прамыя выказванні пра арганічную ўзаемасувязь зямнога і нябеснага; 

выяўленне прадметнага руху ўвысь (медыятарамі зямлі і неба ў гэтым выпадку 

выступаюць вобразы дрэва і самалёт). Перапляценне зямнога і нябеснага 

спрыяе пераходу бытавой прасторы ў быційную, што надае філасафічнасць 

паэтычным радкам. 

Нягледзячы на вертыкальную адкрытасць мастацкай прасторы, у лірыцы 

А. Пысіна таксама выразна праяўляецца імкненне да лакалізацыі ў межах 

планеты і цяга да ўсяго зямнога, якое атаясамліваецца, перш за ўсё, з рэальным 

светам сучаснасці, з памяццю пра край маленства, пра палеглых сяброў і 

родных. Дысертантам раскрыты прычыны “зазямлення” героя лірыкі А. Пысіна, 

звернута ўвага на актуальнасць і запатрабаванасць ідэі зямнога прыцягнення ў 

творчасці многіх паэтаў 1960 – 70-х гг. (напрыклад, кніга “Дотык да зямлі” 

П. Макаля, паэма “Прыцягненне” В. Зуёнка). 

Відавочна, што вертыкальная вось, выяўленая ў лірыцы А. Пысіна праз 

суадносіны “зямных” і “нябесных” вобразаў, не мае ўстойлівай вектарнай 

накіраванасці. Лірычны герой атаясамлівае нябёсы не толькі з выхадам у вялікі 

сусвет, але часам і з нечым звышрамантычным, адарваным ад  навакольнай 

рэчаіснасці. Дуалістычнае ўспрыманне неба выклікае вялікія душэўныя 

перажыванні і ў выніку – пастаянны рух у вертыкальнай прасторы: знізу ўверх і 

зверху ўніз нават у межах аднаго верша (“Бярозка ў лесе ў сваім леце…”, 

“Валун. Гарэлае балота…” і інш.).  

Лірычны герой А. Пысіна знаходзіць сваё месца ў прыроднай прасторы, 

свой сусветны цэнтр – лес, што абумоўлена, па сведчанні дысертанта, 

архетыповасцю гэтага вобраза ў мастацкай сістэме беларускай літаратуры, а 

таксама яго індывідуальна-аўтарскай трактоўкай. Для пысінскага героя лес – 
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гэта сакральная прастора, найбольш прыдатная для самавыяўлення, 

гарманічнага яднання з прыродай, адчування трываласці зямлі і блізкасці неба. 

Таямнічасці, адухаўленню лясной прасторы садзейнічае актыўнае 

функцыянаванне вобраза святло (“На ўзлессі свецяцца наскрозь асіны…”, 

“Лівень адспяваў, пярун адгрукаў…” і інш.).  

 Дысертантам адзначана, што па сваім канцэптуальным напаўненні 

блізкім да топаса лес з’яўляецца топас сад. Як і лес, сад у творчасці А. Пысіна – 

гэта прастора гарманічнага яднання зямлі і неба, судакранання з таямніцамі 

вечнасці. Замацаваная ў народнай свядомасці традыцыя ўспрымаць сад як рух 

жыцця ад старэйшых пакаленняў да іх наступнікаў знайшла развіццё ў 

мастацкім слове А. Пысіна (“Яблык ад яблыні коціцца / Ў рукі таму, хто 

народзіцца”). Топас сад у творах паэта выступае як сістэма прасторавых і 

духоўных каардынат, выяўляе гарманічнасць стасункаў чалавека з прыродай 

(рукатворны лес), спаконвечны рух часоў і пакаленняў. Па гэтай прычыне 

праявы спусташэння садоў, знішчэння лясоў у кантэксце лірыкі А. Пысіна 

ўспрымаюцца метафарай духоўнай дэградацыі індывіда ці ўсяго чалавецтва.  

У сістэму прасторавых вобразаў А. Пысіна, на думку аўтара работы, 

арганічна ўваходзіць топас горад. Яго вылучэнне ў прыроднай прасторы 

патлумачана месцазнаходжаннем лірычнага героя і яго амбівалентным 

стаўленнем да гарадской рэчаіснасці (супрацьпастаўленне і адначасовае 

прымірэнне вясковага/прыроднага свету і праяў цывілізацыі). Топас горад у 

творчасці А. Пысіна ўяўляе сабой сукупнасць кватэрнай і дваровай прасторы, 

якую паэт імкнецца “разамкнуць” выхадам у прыродную прастору, нездарма ў 

сістэме паэтычнай вобразнасці значнае месца належыць вобразам акна, 

балкона, кветак на балконе ці клумбе і інш. Пастаяннае імкненне выйсці за 

межы кватэрна-дваровай прасторы сведчыць пра непарыўнасць горада і 

прыроды ў мастацкай свядомасці А. Пысіна. 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

1. Мастацкая канцэпцыя чалавека і свету ў лірыцы А. Пысіна 

фарміравалася і эвалюцыянавала ў працэсе спасціжэння паэтам філасофіі 

быцця, духоўнай культуры, этычных і эстэтычных ідэалаў народа. У выніку 

развіцця інтэлектуальна-псіхалагічнай грані таленту, пераадолення вобразна-

эстэтычнай стэрэатыпнасці канца 1940-х – пачатку 1950-х гг. паэт стварыў 

індывідуальна-аўтарскую мадэль светабудовы, якая грунтуецца на ідэі 

гарманічнага суіснавання прыродных, матэрыяльных, маральна-духоўных 

праяў быцця. Сведчаннем канцэптуальна заглыбленага пранікнення ў сутнасць 
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жыццёвых працэсаў, у непаўторны свет чалавечай асобы стала творчасць 1960 – 

70-х гг. [2, 7, 10, 18]. 

2. Паэтычна-вобразнае ўвасабленне аўтарскага светабачання адбывалася 

праз актуалізацыю элементаў духоўнай культуры, сярод якіх ключавое месца 

займае дабро. Пранікненне ў яго прыродную сутнасць дазволіла выйсці на 

праблему ўзаемаадносін дабра і зла, якая разглядаецца паэтам з пункту погляду 

анталагічнага статусу катэгорый. Неадпаведнасць духоўных ідэалаў і 

памкненняў лірычнага героя далёка не гарманічнаму свету прыводзіла да 

адчування экзістэнцыйнай адзіноты, разумення страчанай у грамадстве 

духоўнасці (матыў страчанага раю), няздольнасці перайначыць свет (матыў 

віны).  Пазнаючы зло ў розных мадыфікацыях і маштабах, разумеючы яго 

здольнасць да мімікрыі, паэт, тым не менш, выяўляе аптымістычны погляд на 

свет, верыць у непераможнасць дабра. 

Сістэма каштоўнасных арыентацый у лірыцы А. Пысіна асноўваецца на 

трыядзе паняццяў жанчына/маці – радзіма – зямля, якая мае вытокі ў народна-

спрадвечным разуменні этычных і эстэтычных ідэалаў і рэпрэзентуецца ў 

выглядзе некалькіх канцэптуальна змястоўных вобразаў: матчына песня, 

ручнік, “гняздо бацькоў” (родная хата), вёска і інш. Адным са спосабаў 

выяўлення нацыянальнай ідэнтыфікацыі аўтара і яго лірычнага героя 

з’яўляецца моцны рэгіянальны пачатак [1, 7, 15, 17, 18]. 

3. Дыялектыка пазнання ў пысінскай канцэпцыі быцця заснавана на 

філасофскім асэнсаванні бінарнай апазіцыі жыццё – смерць як асноватворнай у 

паэтычным светаўспрыманні аўтара. У мастакоўскай інтэрпрэтацыі яна 

атаясамліваецца з апазіцыяй жыццё – вайна, што абумоўлена біяграфічным 

фактарам. У кантэксце лірыкі А. Пысіна вобраз вайны ўзнаўляецца ў рэальным 

і рэтраспектыўным планах, і гэта матэрыялізуецца ў жанрава-стылявой 

адметнасці твораў (баладна-элегічны склад пісьма, партрэтныя выявы герояў, 

сплаў эпічна-дэталізаванай канкрэтыкі з філасофска-аналітычным 

абагульненнем, асацыятыўнасць мастацкага мыслення, кантрастныя збліжэнні і 

апазіцыйныя супрацьпастаўленні “смертаносных” і “жыццесцвярджальных” 

вобразаў і інш.) [3, 4, 10, 16]. 

4. У тэматыка-канцэптуальным полі пысінскай лірыкі істотная роля 

належыць ідэі несмяротнасці, сутнасць якой звязана з верай у справядлівае 

вяртанне да жыцця імёнаў і дасягненняў заўчасна памерлых. Ідэя неўміручасці 

ў творчасці А. Пысіна ўзнікла на глебе розных светапоглядных тэндэнцый – 

агульнаграмадскія, матэрыялістычныя ўяўленні савецкай эпохі пра пасмяротнае 

існаванне (сацыякультурная несмяротнасць), традыцыйна-народны погляд на 

біялагічна-генетычны працяг жыцця (біягенетычная несмяротнасць), міф пра 

перасяленне душы (рэінкарнацыя), увасоблены ў народна-песеннай творчасці. 

У аўтарскай канцэпцыі яны складаюць арганічнае цэлае, якое ў многім 
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адлюстроўвае сінкрэтычныя погляды сучаснага грамадства на свет і чалавека, 

яго стасункі з вечнасцю праз спасціжэнне непазбежнасці смерці і бясконцасці 

жыцця адначасова [2, 10, 11, 13, 14]. 

5. У імкненні ўзнавіць цэласную карціну свету, раскрыць значнасць 

быційнай сутнасці ў ім чалавека А. Пысін выкарыстоўваў часавыя 

характарыстыкі (лінейнасць і цыклічнасць, суб’ектыўнасць і аб’ектыўнасць, 

канчатковасць і бясконцасць). Узаемаадносіны асобы з часам паэт вырашаў 

неадназначна: з аднаго боку, лірычны герой уключаецца ў часавую плынь, 

накіраваную ў будучыню, з другога, – імкнецца перамагчы наканаванасць часу, 

штораз вяртаецца ў мінулае (дзяцінства, ваенную маладосць). Функцыю 

злучальніка часоў выконвае памяць, поле ўплыву якой распаўсюджваецца не 

толькі на мінулае, але і на будучае. У вершах паэта ўзаемасувязь часоў 

выяўляецца ў парушэнні храналагічнай паслядоўнасці часавых адрэзкаў. 

Паколькі мінулае, цяперашняе і будучае ўспрымаюцца як адзінства, лірычны 

герой не толькі свабодна перамяшчаецца ў часе, а, дзякуючы руху памяці, існуе 

паралельна ва ўсіх часавых праекцыях. Сродкам выяўлення сінтэзу часоў у 

паэтычнай канцэпцыі творцы з’яўляецца ідэя пераемнасці пакаленняў. У выніку 

жыццё чалавецтва асэнсоўваецца ў мастацкім свеце А. Пысіна як адзіны 

непарыўны працэс. У ліку часавых характарыстык асаблівае месца займае 

катэгорыя  вечнасці, якая рэалізуецца праз адметныя вобразы (жыта, зерне, 

дуб, пчала, гадзіннік і інш.) [4, 10, 13, 14]. 

6. У прасторавым кантынууме лірыкі А. Пысіна прыродная прастора 

займае самае важнае месца і ўключае шэраг вобразаў і топасаў,  вызначальных 

для мастацкай канцэпцыі чалавека і свету (зямля, неба, лес/сад, горад). 

Эпіцэнтрам прыроднай прасторы з’яўляецца лес як галоўнае месцазнаходжанне 

лірычнага героя, дзе ён спазнае сэнс вечнасці, быційны вопыт продкаў. 

Адметнымі характарыстыкамі прыроднай прасторы выступаюць яе адкрытасць 

у вертыкальным кірунку, адсутнасць устойлівай вектарнай накіраванасці ў 

вертыкальнай восі ніз – верх, збліжэнне “нябесных” і “зямных” вобразаў, а 

таксама пэўная міфалагічная сакралізацыя прасторы [5, 6, 9, 12]. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 

Практычная значнасць атрыманых вынікаў бачыцца ў магчымасці 

выкарыстання матэрыялаў дысертацыі і публікацый па тэме даследавання пры 

падрыхтоўцы лекцый і практычных заняткаў, спецкурсаў і спецсемінараў, 

прысвечаных творчасці А. Пысіна і беларускай паэзіі 1950 –80-х гг., пры 

стварэнні сучасных падручнікаў і вучэбна-метадычных дапаможнікаў для 

ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь. Асноўныя вывады і палажэнні 

дысертацыі могуць стаць метадалагічнай базай пры вывучэнні канцэпцыі 

чалавека і свету на матэрыяле нацыянальнай класічнай спадчыны і мастацкіх 
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набыткаў пісьменнікаў-сучаснікаў, пры параўнальна-тыпалагічным аналізе 

літаратурных з’яў і ў міждысцыплінарным аспекце.  
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РЭЗЮМЭ 

 

Хоміч Таццяна Пятроўна 

 

Мастацкая канцэпцыя чалавека і свету 

ў лірыцы Аляксея Пысіна 

 

Ключавыя словы: канцэпцыя чалавека і свету, лірыка, мастацкі вобраз, 

міфалагізм, каштоўнасныя арыентацыі, народна-этычныя ідэалы, дабро і зло, 

ідэя неўміручасці, пераемнасць пакаленняў, час, прастора. 

Мэта работы – раскрыць вобразна-семантычную спецыфіку мастацкай 

канцэпцыі чалавека і свету ў лірыцы А. Пысіна ў суаднесенасці з літаратурным 

працэсам 1950 – 80-х гг. 

 Метады даследавання. Метадалогія даследавання носіць комплексны 

характар. Выкарыстоўваюцца канкрэтна-аналітычны, параўнальна-гістарычны, 

тыпалагічны метады, прыёмы герменеўтыкі і структурнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дысертацыя з’яўляецца першым 

комплексным даследаваннем светапоглядных, мастацка-эстэтычных, этычных 

пазіцый А. Пысіна, іх увасаблення на ўзроўні канцэпцыі чалавека і свету ў яго 

лірыцы. З апорай на дасягненні літаратуразнаўчай думкі прапанаваны ўласны 

погляд на адметнасць паэтычнага асэнсавання А. Пысіным свету і быцця ў ім 

чалавека. Раскрыта бінарная апазіцыя жыццё – смерць як асноватворная ў 

мастакоўскім светаўспрыманні; устаноўлена прырода і сутнасць ідэі 

неўміручасці ў тэматыка-канцэптуальным полі пысінскай лірыкі; даследавана 

ідэйна-вобразная інтэрпрэтацыя А. Пысіным катэгорыі часу; вызначаны 

асаблівасці арганізацыі прасторы ў творчасці  А. Пысіна. Канцэптуальны і 

высокамастацкі характар лірыкі паэта раскрыты на фоне гістарычнай эпохі і 

літаратурнага працэсу 1950 – 80-х гг. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і сфера прымянення. Матэрыялы і 

вынікі даследавання могуць быць запатрабаваны пры далейшым вывучэнні 

абазначанай навуковай праблемы, а таксама распрацоўцы аналагічных 

літаратуразнаўчых праблем. Практычная значнасць атрыманых вынікаў 

бачыцца ў магчымасці выкарыстання матэрыялаў дысертацыі і публікацый па 

тэме даследавання пры падрыхтоўцы лекцый і практычных заняткаў, 

спецкурсаў і спецсемінараў, прысвечаных творчасці А. Пысіна і беларускай 

паэзіі 1950 – 80-х гг., пры стварэнні сучасных падручнікаў і вучэбна-

метадычных дапаможнікаў для ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Хомич Татьяна Петровна 

 

Художественная концепция человека и мира  

в лирике Алексея Пысина 

 

Ключевые слова: концепция человека и мира, лирика, художественный 

образ, мифологизм, ценностные ориентации, народно-этические идеалы, добро 

и зло, идея бессмертия, преемственность поколений, время, пространство. 

Цель работы – раскрыть образно-семантическую специфику 

художественной  концепции человека и мира в лирике А. Пысина в 

соотнесенности с литературным процессом 1950 – 80-х гг. 

Методы исследования. Методология исследования носит комплексный 

характер. Используются конкретно-аналитический, сравнительно-

исторический, типологический методы, приемы герменевтики и структурного 

анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Диссертация является первым 

комплексным исследованием мировоззренческих, художественно-эстетических, 

этических позиций А. Пысина, их воплощения на уровне концепции человека и 

мира в его лирике. С опорой на достижения литературоведческой мысли 

предложен собственный взгляд на своеобразие поэтического осмысления 

А. Пысиным мира и бытия в нем человека. Раскрыта бинарная оппозиция жизнь 

– смерть как основополагающая в художническом мировосприятии; 

установлена природа и сущность идеи бессмертия в тематико-концептуальном 

поле пысинской лирики; исследована идейно-образная интерпретация 

А. Пысиным категории времени; определены особенности организации 

пространства в творчестве А. Пысина. Концептуальный и 

высокохудожественный характер лирики поэта раскрыт на фоне исторической 

эпохи и литературного процесса 1950 – 80-х гг.  

Рекомендации по использованию и сфера применения. Материалы и 

результаты исследования могут быть востребованы при дальнейшем изучении 

обозначенной научной проблемы, а также разработке аналогичных 

литературоведческих проблем. Практическая значимость полученных 

результатов представляется в возможности использования материалов 

диссертации и публикаций по теме исследования при подготовке лекций и 

практических занятий, спецкурсов и спецсеминаров, посвященных творчеству 

А. Пысина и белорусской поэзии 1950 – 80-х гг., при создании современных 

учебников и учебно-методических пособий для учреждений образования 

Республики Беларусь. 
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SUMMARY 

 

Khomich Tatsiana Pyatrouna 

 

Fictional Conception of a Person and the World  

in Lyrics of Alyaksei Pysin 

 

Key words: conception of a person and the world, lyrics, artistic image, 

mythology, value orientations, folk-ethics ideals, good and evil, idea of immortality, 

continuity of generations, time, space.  

The aim of the research – to reveal figurative-semantic specific character of 

fictional conception of a person and the world in A. Pysin’s lyrics in correlation with 

literary process of 1950 – 80
th

.  

Methods of research The methodological basis of the research has a complex 

character. Concrete-analytical, comparative-historical, typological methods as well as 

modes of hermeneutics and structural analysis were used in the process of research.  

The obtained results and their novelty The thesis is the first complex 

research of world outlook, artistic-aesthetic, ethical positions of A. Pysin, their 

implementation on the level of a person and the world conception in his lyrics. On the 

basis of literature cogitation achievements our own view on originality of Pysin’s 

poetical comprehension of the world and person’s existence in this world is proposed. 

The author of the thesis has revealed binary opposition life – death as founding one in 

artistic world outlook; has established the nature and the essence of the idea of 

immortality in thematic-conception field of Pysin’s lyrics; has examined Pysin’s 

notion-evocative interpretation of time category; has determined special features of 

space organization in A. Pysin’s works. Conception and high artistic character of 

poet’s lyrics is revealed at the background of historical epoch and literary process of 

1950 – 80
th
.  

The recommendation for use and the sphere of use Materials and results of 

the thesis can be used for further research of indicated scientific problem as well as 

for working out of similar literature problems. Practical significance of received 

results is seen in possibility to use thesis materials and published works on the subject 

preparing lectures and classes, specialized courses and seminars devoted to Pysin’s 

works and Belarusian poetry of  1950 – 80
th

, creating contemporary text-books and 

teaching methodic aids for Republic of Belarus educational institutions.  
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