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Літаратурна-крытычная дзейнасць Аляксея Пысіна: сучасная рэцэпцыя 

Лірычнае слова Аляксея Пысіна было прыхільна сустрэта і ўпісана ў 

гісторыю беларускай літаратуры Р. Бярозкіным, В. Бечыкам, У. Гніламёдавым і 

іншымі знаўцамі беларускай паэзіі яшчэ ў 1960–1970-я гады, пры жыцці 

пісьменніка. Сёння, на адлегласці часу, адкрываецца яшчэ адна, па ўсім відаць, 

новая для сучаснага чытача, старонка мастакоўскай спадчыны. На шляху творчага 

самавызначэння А. Пысін, як гэта ўласціва многім пісьменнікам, у пэўны час 

звярнуўся да ацэнкі бягучага літаратурнага працэсу, а таксама выступіў 

своеасаблівым арганізатарам літаратурнага жыцця роднай яму Магілёўшчыны. 

Гэта грань таленту творцы засталася практычна недаследаванай, між тым, асобныя 

факты літаратурна-крытычнай дзейнасці А. Пысіна можна кваліфікаваць як 

адметную з’яву ў гісторыі развіцця нацыянальнага прыгожага пісьменства і 

крытыкі. 

З 1958 года выкананне прафесійных абавязкаў А. Пысіным-журналістам 

было самым цесным чынам звязана з абласным выданнем “Магілёўская праўда”. 

Менавіта на старонках гэтай газеты, а таксама ў рэспубліканскім друку 

(“Літаратура і мастацтва”, “Чырвоная змена”, “Полымя”) час ад часу з’яўляліся 

яго літаратурна-крытычныя публікацыі: рэцэнзіі на новыя кнігі пісьменнікаў 

(часцей за ўсё землякоў-магілёўцаў), агляды твораў маладых паэтаў 

Магілёўшчыны, юбілейныя артыкулы, успаміны. Да прац падобнага тыпу 

А. Пысін звярнуўся, калі ім быў назапашаны ўласны творчы досвед, калі за 

плячыма засталася вучоба на Вышэйшых літаратурных курсах у Маскве, якая 

запоўніла прагал у агульнай і паэтычнай адукацыі, абумоўлены ваеннай 

маладосцю. Менавіта тады ў аўтабіяграфіі “Перажытае” (1964) пісьменнік выказаў 

думку, якая выспявала, відаць, працяглы час: “Цяпер ужо ў сталых гадах думаю: 

як важна пачынаючаму паэту хутчэй стаць на правільны шлях! Тым, хто ідзе ў 

літаратуру, павінны падаць руку старэйшыя пісьменнікі, прызнаныя майстры, бо 

вельмі цяжка расці самапасам” [5, с. 300].  

Нібы кампенсуючы тое, чаго не хапіла самому ў маладыя гады, 

перакрэсленыя франтавымі буднямі, А. Пысін распачаў сур’ёзную асветніцкую 

працу сярод паэтаў-пачаткоўцаў Магілёўшчыны. Гэты бок яго 

літаратурна-крытычнай дзейнасці выявіўся найперш у падрыхтоўцы паэтычнай 

старонкі “Прыдняпроўе” (“Магілёўская праўда”) і аб’яднанні маладых 

літаратараў, якое групавалася вакол гэтага выдання, ліставанні з імі, а таксама ў 
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публікацыі аглядавых артыкулаў, прысвечаных скрупулёзнаму разбору вершаў 

маладых аўтараў.  

Сёння вядома, што праз “паэтычную школу” А. Пысіна прайшлі 

Р. Баравікова, А. Пісьмянкоў, С. Басуматрава, А. Сербантовіч, В. Хаўратовіч, 

З. Марозаў і многія іншыя пісьменнікі. “Нараджэнне новага паэта – гэта радасць 

усіхная…” [2, с. 186], – дзяліўся лірык сваім успрыманнем творчасці маладых у 

лісце да пачынаючай паэткі Марыі Панковай. Для таго, каб у поўнай меры 

асэнсаваць значнасць практычнай дзейнасці А. Пысіна-крытыка для развіцця 

нацыянальнай літаратуры, варта даследаваць мастакоўскі эпісталярый – пакуль 

што абсалютна не вывучаны. Але і тое, што прадстаўлена ў друку, сведчыць пра 

выключны клопат паэта аб развіцці, росце маладых талентаў, пра ўменне 

прымяніць свой літаратурны вопыт, ацэньваючы творы іншых. “…Вершы твае 

мне падабаюцца. Яны не проста напісаныя, а перажытыя, у іх я бачу дзённік 

(лірычны) тваёй душы. Пішы, пішы, пішы! З цягам часу сабярэцца кніжка. І я, і 

чытачы будзем рады…” [2, с. 187], – гэтыя радкі з ліста да М. Панковай 

перадаюць упэўненасць А. Пысіна-паэта ў тым, што высокамастацкі твор – гэта 

згустак перажытых падзей і эмоцый, і перакананне А. Пысіна-крытыка ў тым, што 

пачаткоўцам неабходна падтрымка і ўхваленне. Мікола Мінчанка, які называе 

А. Пысіна сваім настаўнікам, у 1995 годзе ўспамінаў: “…Не раз даводзілася чуць 

ад людзей блізкіх да літаратуры, што ў Беларусі зараз два мецэнаты. Гэта Аляксей 

Пысін і Пімен Панчанка. Адплылі ў зорны шлях абодва. Пра каго ж цяпер можна 

пачуць такое?” (машынапісны рукапіс успамінаў знаходзіцца ў архіве аўтара 

артыкула. – Т.Х.). 

Пры ўсім гэтым пысінская крытыка не абмяжоўвалася хвалебнымі 

інтанацыямі, яна выконвала перш за ўсё дыдактычную функцыю. У літаратурных 

аглядах відавочна адчуваецца водгук нашаніўскай традыцыі, закладзенай яшчэ ў 

“Паштовай скрынцы” вядомай беларускай газеты: даваць парады дэбютантам, 

засцерагаць ад творчых памылак, заахвочваць да вучобы і далейшай працы. 

Уніклівыя разборы А. Пысіным хібаў пэўных аўтараў вызначаліся вострай 

крытычнасцю, патрабавальнасцю, што адлюстравана ўжо ў назвах публікацый: 

“Не збывай адразу верша з рук…” (“Літаратура і мастацтва”, 1960), “Прымітыў 

збядняе паэзію” (“Магілёўская праўда”, 1962). Крытык ушчуваў маладых за 

“трафарэтнасць”, дэкларацыйнасць вершаванага радка, за надуманасць праблем і 

адсутнасць логікі ў пабудове мастацкага вобраза, за адарванасць ад свайго роднага 

ў імя “ўсесаюзных” тэм. Асаблівую ўвагу ён звяртаў на неабходнасць творчага 

росту, самаўдасканалення тых, хто прыйшоў у паэзію: “…нават маючы нейкія 
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здольнасці, трэба яшчэ многа вучыцца і ўпарта працаваць над кожным словам і 

радком. Дабівацца хоць бы таго, каб была ў радках жыццёвая логіка, сэнс, не 

кажучы ўжо аб многім іншым” [1, с. 358] (“Слова вершаванае, друкаванае” – 

“Магілёўская праўда”, 1971). Гэта было не пустаслоўнае павучанне – А. Пысін 

сапраўды звязваў мастацкае адкрыццё з “катаржнасцю” працы душы, з разумовай 

напружанасцю. Аднойчы ў гутарцы з В. Хаўратовічам пра ўласныя творы ён 

выказаў сваё бачанне паэзіі і творчага працэсу: “Катаржны гэта занятак – пісаць 

вершы. Здаецца, ужо напісаў лепш за ўсіх, а раніцай, калі глянеш на сваё тварэнне 

яшчэ раз, то адразу адчуеш: працаваць ды працаваць над ім яшчэ трэба <…> 

Цяжка крэсліць сябе. Але трэба: паэзія – плён душы і працы…” [6]. А. Пысін 

лічыў, што пісьменнік павінен адчуваць адказнасць перад чытачом і настойліва 

засцерагаў пачынаючых аўтараў ад паспешлівасці ў выданні твораў. 

Дыдактычны ўхіл літаратурных аглядаў А. Пысіна вымагаў пэўнай 

публіцыстычнасці ў выкладзе крытычнай думкі. Часам, калі рэзка павышалася 

эмацыйнасць ацэначнага выказвання, пісьменнік карыстаўся сродкамі размоўнага 

стылю: “…ужо на першым радку чытач тройчы спатыкнуўся на блізкае суседства 

“ру”, “ро”, “яр”. Толькі пераадолена гэта перашкода, як зноў затрымка – калдобіна 

ў выглядзе “на хвалях даляй”. Пераскочылі праз яе. Цяпер трэба спыніцца і ўявіць, 

што да чаго. Ага, узыходзіць сонца. Чытаем далей…” [1, с. 87]. У арсенале 

мастацкіх сродкаў зрэдку, але прысутнічалі з’едлівасць, іронія: “…вершы ён кідае, 

як бліны з патэльні; сёння – пра тайгу, заўтра – пра Каўказ” [1, с. 89]. У падачы 

крытычнага матэрыялу, у дынамічным канструяванні тэксту адчуваецца 

шматгадовы рэпарцёрскі вопыт А. Пысіна, дзе-нідзе назіраецца блізкасць яго 

публікацый да жанраў літаратурнай журналістыкі (напрыклад, своеасаблівая 

творчая справаздача ад імя пісьменнікаў Магілёўшчыны “Сцвярджаць 

усхваляваным словам” у “Магілёўскай праўдзе” за 1979 год – гэта час, калі 

А. Пысін працаваў на пасадзе адказнага сакратара Магілёўскага абласнога 

аддзялення Саюза пісьменнікаў БССР).  

Побач з матэрыяламі, якія можна аднесці да літаратурнай журналістыкі, у 

творчым даробку А. Пысіна прыкметнае месца займаюць тэксты, дзе моцна 

выяўлена імкненне зразумець “чужое слова” ў святле ўласнай паэтычнай 

практыкі, сваіх эстэтычных пошукаў, што дае падставы ідэнтыфікаваць такія 

тэксты як узоры пісьменніцкай крытыкі. Гэта датычыць перш за ўсё прац у жанрах 

рэцэнзіі і прадмовы, да якіх А. Пысін актыўна звярнуўся ў 1970–1980-я гады. 

Сярод іх найбольш значнымі ўяўляюцца рэцэнзіі на першыя зборнікі 

Н. Тулупавай, М. Мінчанкі, на новыя паэтычныя кнігі А. Зарыцкага, Е. Лось, 
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Р. Няхая, Л. Дайнекі, К. Камейшы, П. Прыходзькі, В. Ракава, а таксама прадмовы 

да кніг А. Сербантовіча, П. Прыходзькі, С. Гаўрусёва, А. Зарыцкага. 

Крытэрыямі ацэнкі лірычных твораў у А. Пысіна выступалі: праўдзівасць 

мастацкай думкі, яе ўгрунтаванасць на эмпірычным жыццёвым вопыце, навізна 

мастацкага вобраза (але не яго мудрагелістасць), рэгіянальны фактар. У асноўным 

крытык прытрымліваўся прынцыпу тэматычнага разбору тэксту і акцэнтаваў увагу 

на тэмах і праблемах, якія былі блізкімі яго паэтычнаму светаўспрыманню: 

чалавек на вайне, сувязь часоў і пакаленняў, памяць і інш. Тады, гаворачы, 

напрыклад, пра А. Зарыцкага, ён раскрываў і ўласныя творчыя прынцыпы: “Ды не 

можа творца закрэсліць сябе ранейшага, адарвацца ад свайго ценю. Перажытае ў 

мінулым не вычарпана напісаным у той перыяд. І яно не раз яшчэ адгукнецца, і 

мы адчуем знаёмае, сугучнае ў тым, што сказана сёння. Тады ледзь улоўнае, 

шчымліва-павеўнае, як пах травінкі, зноў нагадвае мурожныя лугі маленства, 

запыленыя кюветы дарог юнацтва, зялёнае рэдкае пакрыццё брацкай магілы” [3, c. 

14]. Немагчымасць “адарвацца ад ценю” перажытага, ад “сноў-пажараў” – гэта і 

пра яго, А. Пысіна. Пісьменнік пэўна адчуваў сваю прыналежнасць да пакалення 

“франтавых паэтаў” і ведаў, што вяртанне да “ценяў” мінулага ў імя будучыні, 

бясконцае абуджэнне сваёй і народнай памяці – гэта яго літаратурны шлях.  

Эксперыменты ў паэтыцы насцярожвалі А. Пысіна – прыхільніка 

сілаба-танічнага вершаскладання: у наўмыснай гульні з рытмам, рыфмай, 

вобразам бачылася небяспека згубіць думку, ідэю. У кантэксце аўтарскай пазіцыі 

зразумелай становіцца пахвала ў адрас А. Сербантовіча: “У яго было зайздроснае 

паэтычнае здароўе, якое выяўлялася ў крамяных арганічных вобразах і 

эмацыянальнай настроенасці. Таму, відаць, і не хварэў “белым” вершам, моднай 

“раскованасцю” радка з наўмыснай прыблізнай рыфмоўкай. Зноў жа вясковы 

ашчадны клопат: няма калі мудрагеліць, трэба сказаць пра самае галоўнае сцісла, 

важка, даходліва: калі гэта дрэва – дык дрэва з усёй яго зямной і нябеснай 

прыгажосцю, а не штосьці накшталт пругкага грыба-валуя, як малююць гэтае ж 

дрэва некаторыя мастакі!” [4, с. 5]. А. Пысін тонка адчуваў штучнасць і 

натуральнасць вобраза, вершаванага радка, умеў вылучыць сапраўды яркі свежы 

паэтычны малюнак (напрыклад, у першай кнізе М. Мінчанкі ён адзначае радкі: “У 

перуноў, напэўна, баль, то ўспыхнуць, то пагаснуць свечкі”, “Зямлі патрэсканыя 

губы вады прасілі ў людзей”). Крытык хоць і знаходзіўся пад уплывам 

усталяванага ў савецкай літаратурнай крытыцы 1960–1970-х гадоў сацыялагічнага 

падыходу да ацэнкі мастацкіх твораў, усё ж паэзію ён успрымаў не толькі і не 

столькі як рупар грамадскай думкі, але і як з’яву эстэтычную.  
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Асаблівае месца ў літаратурна-крытычнай спадчыне А. Пысіна займае 

прадмова “Песня веснавога жаўранка” (1971) да пасмяротнага зборніка паэзіі 

А. Сербантовіча. Гэта праца ў найбольшай ступені трапляе пад вызначэнне 

“пісьменніцкая крытыка”: у ёй адсутнічае паслядоўны аналіз вершаў, перадаецца 

ўласна аўтарскае ўспрыманне асобы паэта і яго творчасці ў цэлым (А. Пысін, які ў 

большасці выпадкаў карыстаўся калектыўным “мы”, нават ужыў 

індывідуалізаванае “я”, выяўляючы ўражанне ад лірыкі А. Сербантовіча). 

Своеасаблівая рэквіемная інтанацыя, асацыятыўная згушчанасць вобразаў, адзін з 

якіх – “жаўранак” – застаўся назаўсёды звязаны з асобай А. Сербантовіча, даюць 

падставы гаварыць аб высокай эстэтычнай каштоўнасці гэтай прадмовы і яе 

важкасці ў плане раскрыцця творчай індывідуальнасці заўчасна памерлага паэта.  

У працах А. Пысіна-крытыка выявіліся агульныя тэндэнцыі развіцця 

айчыннай літаратурна-крытычнай думкі 1960–1980-х гадоў. Спецыфіку ж яго 

даследчыцкай манеры шмат у чым вызначылі журналісцкая і пісьменніцкая 

асновы мастакоўскага шляху. З аднаго боку, лаканічнасць і дынамізм у 

разгортванні думкі, пазнавальная і выразная структура тэксту, з другога – 

абумоўленасць ідэйна-стылёвага вобліку публікацый мастацкай сістэмай 

пісьменніка і эстэтычнымі крытэрыямі яго паэтычнага свету. Гуртаванне 

А. Пысіным пісьменніцкіх колаў Магілёўшчыны, “адкрыццё” і навучанне ім 

маладых паэтаў садзейнічала актыўнаму руху беларускага літаратурнага працэсу ў 

1960–1970-я гады. Праяўляючы вялікую ўвагу да духоўных скарбаў роднага 

“гнязда”, арыентуючы пачаткоўцаў на выяўленне свайго мясцовага, А. Пысін 

сцвярджаў значнасць рэгіянальнага пачатку ў стварэнні нацыянальнай паэзіі. 

Крытычная спадчына А. Пысіна дае прастору для далейшых навуковых 

росшукаў. Вывучэнне літаратурна-крытычных поглядаў, суаднясенне іх з іншымі 

формамі творчага самавыяўлення пісьменніка, вызначэнне ролі, якую адыгрывае 

крытыка ў мастакоўскай спадчыне, дасць магчымасць раскрыць на новым узроўні 

сутнасць творчай індывідуальнасці паэта і пераасэнсаваць яго значэнне ў гісторыі 

нацыянальнай літаратуры. 
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