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ВОБРАЗ ГЕРОЯ Ў ЛІРЫЦЫ КАХАННЯ АЛЕСЯ ПІСЬМЯНКОВА

The verses about love by Ales’ Pismiankou (1957–2004) are analyzied in the article. The
traditional attitude of the hero to the woman as an object of romantic feelings dominates in the
lyric by A. Pismiankou. 

У  беларускім  прыгожым  пісьменстве  склаліся  свае  традыцыі
адлюстравання  Жанчыны  і  адносін  да  яе.  Так,  у  ХХ  ст.  класічныя
рамантычныя вобразы былі створаны Янкам Купалам у паэмах «Бандароўна»,
«Яна  і  я»,  «Магіла  льва».  Малюючы  па-рамантычнаму  індывідуалізаваных
гераінь,  паэт  падае  іх  і  як  пэўныя  нацыянальныя  тыпы.  У  паэме  «Магіла
льва», у адным з лірычных адступленняў Купала піша:

На беларускую дзяўчыну,
Калі тут праўду ёй аддаць,
Ніхто йшчэ каменем не кінуў
І не наважыцца кідаць [5, 69].

Гэтыя  Купалавы  словы  зрабіліся  аднымі  з  найбольш  цытуемых.
Мяркуем,  яны  натхнілі  многіх  паэтаў,  якія  звяртаюцца  ў  сваёй  лірыцы  да
тэмы кахання. Сярод іх мог быць і Алесь Пісьмянкоў. Ён лічыў,  што «ва ўсе
часы паэтаў у значнай ступені рабілі паэтамі жанчыны» [7, 95], бо «прыход
жанчыны  ўплывае  не  толькі  на  погляды  і  характар  мужчыны,  але  і  мяняе
характар  ягоных  учынкаў.  Дзеля  яе  хочацца  быць  лепшым  ці  горшым.   Яна
прымушае думаць пра яе, а значыць, нешта нараджаць» [7, 95].

Навум  Гальпяровіч  ва  ўспамінах  прыгадваў,  што  Алесь  Пісьмянкоў
ніколі не спрачаўся з жанчынамі. Відаць, тут Н.Гальпяровіч алюзійна адсылае
нас  да  мініяцюрнага,  усяго  на  паўстаронкі,  крыху  іранічнага  эсэ
А.Пісьмянкова  пад  назвай  «Я  не  спрачаўся».  Гэты  твор  падкрэслівае  яшчэ
адну  грань  паэтычнага  таленту  Пісьмянкова  –  лірызм  у  празаічным  радку:
«Яна  прыгожая і добра гэта ведае.  Ёй  падабаецца падабацца.  А мне  ў сваю
чаргу  падабаецца  назіраць,  як  у  яе  гэта  тонка  і  грацыёзна  атрымліваецца.
Часам  я  жартую,  што прыгажосць,  як і  талент,  належыць  народу.  Яна  не
крыўдуе. Бо я аддаю ўсяго толькі належнае» [7, 78]. 

Алесь Пісьмянкоў  напісаў  нямала  выдатных  вершаў  пра  каханне.  Як
слушна заўважыў даследчык А. І. Бельскі, «творчасць маладых у любыя часы
немагчыма  ўявіць  без  лірыкі  кахання.  І  невыпадкова,  бо  каханне –  гэта  той
жыватворны  струмень,  які  магутна  сілкуе  чалавечае  псіхаэмацыянальнае
жыццё»  [2,  17].  Усе  вершы  А. Пісьмянкова  гэтай  тэматыкі  можна  падзяліць
на дзве вялікія групы: творы «мажорнай танальнасці» (пра ўзаемнае каханне)
і  творы  «мінорнай  танальнасці»  (з  матывамі  дысгарманічнага  кахання);
апошніх  знойдзена  намі  больш.  З  успамінаў  родных  і  сяброў  вядома,  што
паэта  з  жонкай,  сям’ёй  звязвалі  сапраўдныя,  трывалыя  пачуцці.  Аднак
штодзённае  жыццё  творцы  ніколі  не  тоеснае  ягонаму  духоўнаму  жыццю.
Таму  ў  лірыцы  А. Пісьмянкова  знаходзім  самыя  розныя  матывы,  звязаныя  з
таямніцай  кахання.  Багаццю  мінорных  матываў  паспрыяла  і  пераемнасць



нацыянальных  традыцый,  найперш  увага  А. Пісьмянкова  да  хрэстаматыйнай
творчасці земляка, Аркадзя Куляшова, чыю лірыку малады паэт любіў і цаніў.
Як  вядома,  Аркадзю  Аляксандравічу  толькі-толькі  споўнілася  14  гадоў,  калі
ён, у 1928 годзе, напісаў прачулы, поўны юнацкай цнатлівасці і летуценнасці,
а  таксама  непрыхаванай  журботнасці  верш  «Бывай».  Юнак  апеў  каханне
празрыстае і крохкае: падзьмуў вецер трывогі – і яно рассыпалася, як пацеркі,
па  майскай  траве,  па  ходжаных-пераходжаных  палявых  сцежках.  Варта
ўзгадаць  тут  і  «Раманс»  Максіма  Багдановіча,  лірычнаму  герою  якога  на
памяць  засталіся  толькі  лёгкі  цень  ад  былых  сустрэч  ды  зорка  ў  высокім,
недасяжным небе. У радках Пісьмянкова заўважаюцца матыўныя перазовы  з
паэмай Янкі Купалы «Яна і я». Тут, у раздзеле «Радаўніца» ў дыялогу герояў
гучыць  тэма  роду,  крэўна-роднаснай  і  духоўнай  паяднанасці:  дзяўчына,
звяртаючыся  да  любага,  называе  яго  сваім  браткам,  юнак  у  адказ  шэпча:
«Адна  на  свеце  ты  ў  мяне,  сястрыца»  [5,  88].  У  пісьмянкоўскім  вершы
«Жытла ў нас не было» ёсць наступныя радкі:

Быў позні лістапад
З адвечнай варажбою.
І я назваў цябе 

Сястрою,
І ты пазвала ціха: «Брат…» [6,  43].

Такія  звароты   (Брат,  Сястра) толькі  на  першы  погляд  могуць  падацца
наіўнымі;  яны  адсылаюць  нас  як  да  хрысціянскага  лексікону,  так  і  да
беларускай «узвышаўскай» традыцыі (напрыклад, да рамана Кузьмы Чорнага
«Сястра»),  і  сведчаць  пра  новы  для  тых  часоў  этап  у  літаратурным
адлюстраванні духоўнага свету беларуса.  

Закаханы  герой  Алеся  Пісьмянкова  –  несумненна,  рамантык,  занадта
ціхі  і  сарамлівы:  «Хацеў  сказаць,  што  набалела,  //  Хацеў  сказаць,  як  я
люблю…  //  Стаю,  разгублены,  няўмелы,  //  І  твае  пальцы  цераблю»  [6,  23].
Хваляванне  ад  «непаладак,  якіх  ніколі  не  было»  падкрэслівае  і  кальцавая
кампазіцыя,  у  якой  паўтараюцца  наступныя  радкі:  «<…>  І  ўсё  наблытаў,
перайначыў,  //  Сказаў  не  тое,  што  хацеў»  [6,  23].  Не  могуць  не  крануць
чытача  адносіны  юнака  да  дзяўчыны,  якая  ўяўляецца  і  не  разгаданай
загадкай,  і  чарадзейнай  казкай,  і  таемным  святлом.  Хлопец  любуецца  яе
паставай здалёк, баючыся падысці бліжэй. 

Аднак  пафас  залішняй  пакорлівасці  паэт  умее  ўраўнаважыць    
усмешкай.  Так,  напрыклад,  у  пазнейшым  вершы  «Для  Вас»  (дзе  гэты  зварот
паўтараецца  восем  разоў)  паэт  прыносіць  у  дар  жанчыне  не  толькі  вясёлы
ветравей  і  спеў  салаўя,   але  і  больш  празаічныя  прыкметы  краявіду  –
лужыны, калакалушы…  Герой нібы бясконца паўтарае: «Для Вас // люстэркі
першых лужын. // Для Вас // вясёлы ветравей. // Для Вас // цвіце калакалуша,
//  Для  Вас  //  спявае  салавей»  [9,   45].  Аднак  і  ўвесь  свет  у  паэтычным
падарунку  не  ўлагодзіць  прыгажуню.   Яна  прымае  лірычныя  заляцанні  з
пачуццём паблажлівасці:

Мае радкі
Прабегшы звыкла,
Вы засмяецеся ў адказ,



бо Вы даўно-даўно
прывыклі,
што нехта моліцца
на Вас [9, 45].

У  творы  «Я  veni,  vidi,  vici»  каханне  жыве  як  «неўтаймаваны  парыў,
жарсць,  радасць  зліцця  вуснаў  <…>»  [6,  27].  Вобраз  лірычнага  героя,
створаны  паэтам,  хутчэй  з’яўляецца  эксперыментальным,  бо  ён  вылучаецца
сярод  іншых  амплуа  закаханага.  У  гэтым  вершы  перад  намі  сапраўдны
Казанова,  для  якога  сэрца  жанчыны  –  поле  бою.  Нездарма  праводзіцца
ўмоўная  паралель  з  Юліем  Цэзарам  праз  выраз  «прыйшоў,  пабачыў,
перамог».  Герой  –  гэта  дасведчаны  мужчына,  які  прагне  толькі  цялеснага
наталення  смагі,  адкідаючы  ўбок  усе  па-сапраўднаму  светлыя,  сардэчныя
пачуцці  («адкінь  дарэмны  страх»,  «пустых  не  трэба  слоў»,  «ахмелены,
шалею»).  Радуе  наступнае:  фінал  паказвае,  што  па  такой  схеме  нельга
будаваць адносіны з жанчынамі: 

І veni,
vidi,

vici
Рассыпалася ў прах…[6,  27]

Сінанімічныя  па  сутнасці  вобразы  ў  гэтым  вершы  дакладна  перадаюць
рытмічнасць,  паўтаральнасць  у  пачуццях  і  парываннях  лірычнага  героя.
Спачатку  чытаем:  «Забіся,  як  сініца,  //  У  радасных  руках»  [6,  27],  а  ўжо
потым – «Мільгнула ты сініцай, // Рукі ягоны ўзмах…» [6,  27]. Мова паэта тут
надзвычай дынамічная, гнуткая і выразная.

У  многіх  вершах  Алеся  Пісьмянкова  сустракаецца  вобраз  агню  ў
розных  праявах  –  вогнішча,  касцёр,  агеньчык.  Агонь –  адна  з  першасных
стыхій, «якая ўдзельнічала ў акце стварэння свету, у міфалагічных уяўленнях
продкаў  супрацьстаіць  вадзе»  [4,  17].  Гэта  ўяўны  жывы  элемент,  які
спальвае, абаграе, асвятляе, але ў той жа час здольны прычыніць боль і нават
забіць, знішчыць. Агонь мае амбівалентнае сімвалічнае значэнне. Па-першае,
ён  сімвалізуе  перамогу  святла  і  жыцця  над  смерцю  і  цемрай,  па-другое,
выступае элементам  хатняга  багацця  і носьбітам  ачышчэння,  па-трэцяе,  нясе
рысы  абнаўлення  і  нараджэння  ў  новым  увасабленні  (тут  варта  ўспомніць
птушку Фенікс, якая, паміраючы, згарае і нараджаецца зноў з попелу). Значна
часцей  мастацкі  вобраз  агню  асацыіруецца  з  любоўю,  жарсцю.  У  лірыцы
А. Пісьмянкова агонь – гэта сімвал кахання: «Я нікога не віню: // Сам хацеў я
з  асалодай  //  Загарэцца  ад  агню.  //<…>  Мне  ісці-брысці  ў  туманы,  //  Мне
ўначы кастром гарэць» [6,  32]. Вынікам узаемадзеяння агню з  навакольным
асяроддзем  з'яўляецца попел.  Ён не менш  сімвалічны  за  полымя.  Працытуем
соннік: «Калі  вам  прыснілася,  што  вы  распальваеце  агонь,  вельмі  хутка  вы
закахаецеся.  Калі  прыснілася,  што  вы  тушыце  агонь,  хутка  прыйдзе  канец
вашым  адносінам»  [1,  238].  У  А. Пісьмянкова  разрыў,  няшчаснае  каханне
таксама  асацыіруецца  то  з  вогнішчам,  якое  вось-вось  дагарыць  («Не  заснуць
нам  да  раніцы.  // Тут,  на беразе  раю,  // Больш  душа не  параніцца  //  Аб тваё
«не  кахаю».  //  Хвалі  і  бераг  раюцца,  //  Вогнішча  дагарае»  [6,   32];  то  з
агеньчыкам,  які  вось-вось  патухне:  «Каб  хутчэй  датлеў  той  //  агеньчык,  //



Што  грэў  нас  абоіх, //  Каб  дым  нашых  мрояў  //  І  попел  адчаю  //  Вецер
развеяў» [6, 34]); то з папялішчам. Як з попелу нельга аднавіць прадмет, так і
з  халоднага  растання  не  выб’еш  гарачай  іскры  пачуцця:  «Ні  маўчанне,  ні
жарты  //  Нашу  роспач  не  знішчаць… // Толькі  грэцца  ці  варта  //  На  былым
папялішчы» [9, 36].

Значнае  месца  ў  паэзіі  А. Пісьмянкова  займае  паняцце  «след».   Для
паэта след ёсць матэрыяльны адбітак памяці, таму ён найперш сустракаецца ў
вершах,  прысвечаных  радаводу,  дзе  ўзгадваецца  маці.  Напрыклад,
«Бялынкавічы»:  «Вось  след  //  Каля  брамы:  //  МАМА»  [7,   6];  а  таксама  «І
вёдры,  поўныя  вады»:  «Гляджу  на  матчыны  сляды  //  На  белай  посцілцы
двара.  //  <…> Гляджу  ў  былыя  дні  –  //  Гадоў  гартаю  каляндар»  [8,   20].  У
інтымнай  лірыцы  герой  «чытае»  сляды  каханай: «Я прачытаў  твае  сляды  //
Тут, на прыцішанай алеі, // Адзін у золаце завеі // Я прачытаў твае сляды» [6,
 38].

Алесь Пісьмянкоў  параўноўваў  Жанчын  з  вершамі  і  адносіўся  да  Іх
адпаведна  –  з  павагай,  пачцівасцю,  святой  недатыкальнасцю.  Па  словах
Л. Галубовіча,  «…  ён  меў  неад’емны  талент  на  любоў.  Да  бацькоў,  да
Радзімы, да жанчыны, да сям’і, да ўсіх добрых людзей» [3, 213].

На  нашу  думку,  асаблівай  экспрэсіяй  вызначаецца  верш  «Хата  вачмі
пустымі…»,  у  якім  паэт  вельмі  ўдала  выкарыстаў  антытэзу  «халодны
студзень/гарачы след»:

Хата вачмі пустымі
Глядзіць у халодны студзень.
«Як толькі мой след прастыне – 
Ты тут жа мяне забудзеш».
Завея ў марознай стыні
Зайшлася няўцешным плачам.
Не стыне…
Твой след не стыне…
Не стыне
Твой след гарачы…[8, 113].

Леанід  Галубовіч  у  артыкуле  «Рыцар  паэзіі»  адзначыў,  што  Алеся
Пісьмянкова  вылучала  «рэдкая  для  мужчын  сентыментальнасць»  [3,   214],
чуллівасць.  Менавіта  гэтай  рысай  характару  паэт  і  надзяліў  амаль  усіх
лірычных  герояў.  Адзін  з  лепшых  яго  вершаў  прысвечаны  жонцы  Алене.
Гэты  твор  «прасякнуты  сумным,  элегічным  настроем,  ён  добра  перадае
трывогу  за  каханую,  якой  лёсам  наканавана  ісці  побач  з  паэтам  яго
няпростымі жыццёвымі шляхамі» [11, 50]:

Мой сад у снезе па калена
Азяб у золь і снегапад..
Табе не холадна, Алена?
Табе не холадна, Алена?
Табе не хочацца назад?

Мой сад зусім не салаўіны – 
У ім ахрыплыя вятры.



У ім рабіна ды каліна,
У ім рабіна ды каліна – 
Вось і усе яго дары.

Мой сад пусцее без дагляду.
Яго сячэ калючы град.
Ён замаркоціўся без свята…
Ён замаркоціўся без свята…
Табе не хочацца назад?

Мой сад у снезе па калена.
Над ім і золь, і снегапад…
Табе не холадна, Алена?
Табе не боязна, Алена?
Табе не хочацца назад? [9, 20]

Гэты верш літаральна прасякнуты паўторамі: на ўзроўні асобных гукаў
і цэлых інтанацый,  таксама фраз-матываў і паяднаных вобразных адзінстваў.
Рознаўзроўневыя  перазовы  –  гэта  важнейшая  рыса  індывідуальнага  стылю
Алеся  Пісьмянкова,  што  выяўляе  спецыфіку  ягонага  таленту.  Праз
паўторы-варыяцыі  мастацкага  вобраза  адбываецца  яго  пашырэнне,
узбуйненне,  выхад  з  кола  пэўнай  тэмы  у  абсяг  невычэрпнага  па  сваёй
сімвалічнай  прыродзе  слова.  Так  і  ў  працытаваным  вершы  тэма  кахання
робіцца  толькі  пэўным  штуршком  для  думак  і  пачуццяў  чалавека,  які  ў
чарговы раз аглядваецца на страчаны Эдэм. 

Такім чынам, герой у лірыцы кахання Алеся Пісьмянкова шматгранны:
гэта  шчыра  закаханая  рамантычная  натура,  сентыментальна-чуллівая,  з
прасветленым  вобразам  сваёй  любай  у  душы;  гэта  таксама  жыццялюбны  і  
іранічны  персанаж;  гэта  наш  сучаснік,  для  якога  каханне  –  складнік
духоўнага жыцця ў культурнай прасторы цэлага свету.
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