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Алесь  Пісьмянкоў  уваходзіў  у  літаратуру  ў  70-я  гады  мінулага
стагоддзя.  На  наша  агульнае  шчасце,  філалагічны  факультэт  Беларускага
дзяржаўнага  ўніверсітэта  быў  адной  з  самых  значных  кузняў  беларускай
літаратуры.  Гэта  –  сапраўдны  цэх,  дзе  рыхтаваліся  будучыя  кадры
пісьменніцкіх  колаў.  Былі  вельмі  значныя  папярэднікі  –  Юрка Голуб,
Яўгенія Янішчыц, хоць і нядоўга вучыўся, але можна аднесці да філфакаўцаў
і  Алеся Разанава,  і  таго  ж  Рыгора Семашкевіча,  які  па  нашым  часе  ўжо  быў
выкладчыкам на факультэце, і таго ж Леаніда Дайнеку, тую ж Любу Тарасюк.
Апынуўшыся  ў  такім  асяроддзі,  кожны  пачынаючы  літаратар  адразу
арыентаваўся  на  тыя  духоўныя  вяршыні,  якія  мацаваліся  на  сапраўдных
нацыянальных  каштоўнасцях,  і,  можна  сказаць,  уключаўся  ў  творчы  працэс.
Варта толькі прыгадаць літаб’яднанне «Узлёт», якім кіраваў незабыўны Алег
Антонавіч Лойка. Паэты-пачаткоўцы з усёй Беларусі збіраліся пад яго крыло.
У  гуртку  вялася  прафесійная  размова  не  толькі  пра  напісанае  і  зробленае
асабіста кожным, але і пра шляхі развіцця літаратуры, пра тое самае значнае,
адметнае,  што  існавала  ў  ёй  на  тагачасны  дзень.  Гэта  былі  шчырыя
абмеркаванні.  Вядома,  у  такой  атмасферы  кожны  пачынаючы  аўтар,  калі
дадавалася да ўсяго яшчэ і таленавітасць, адразу набываў свае крылы.

Саша Пісьмянкоў ужо да таго часу быў адзначаны, заўважаны слынным
майстрам  нашай  паэзіі  Аляксеем  Васільевічам  Пысіным,  ягоным  земляком.
Гэта  знаёмства  асабліва  ярка  не  падкрэслівала  Сашаву  творчую
індывідуальнасць:  ён  заставаўся  сціплым,  вельмі  ўважлівым  да  сяброўскіх
парад і,  канешне ж, да парад самога Алега Антонавіча.  Ужо тады адчувалася
яго  цяга  да  гістарызму,  заглыбленасць  паэзіі.  Ён,  магчыма,  як  ніхто  з  нас
цікавіўся гісторыяй сваіх родных мясцін, пры тым яны гістарычна значныя –
Касцюковічы, Мсціслаў, Магілёўшчына. Думаю, што дамінантай яго будучай
творчасці стала вось гэтая родавая повязь са сваім кроўным, дарагім, блізкім.

Мы  шчыра  радаваліся  яго  прыходу  ў  літаратуру,  таму  што  бачылі,  які
адметны, нацыянальна заглыблены талент ідзе ў маладую беларускую паэзію.
Гэта  адзначалася  літаральна  ўсімі.  Пасля  заканчэння  філалагічнага
факультэта,  выдаўшы  не  адну  кнігу,  Саша  набыў  той  аўтарытэт  у  нашай
літаратуры, які і павінен быў займець, таму што з ім у прыгожае пісьменства
прыйшлі  і  метафарыстычная  свежасць,  і  пачуццёвасць,  і  дакладнасць
філіграннага  пісьма.  Філолагі  гэтым  і адметныя  ў  нашай  літаратуры: яны  не
толькі  любяць  роднае  слова,  але  і  ўмеюць  карыстацца  ўсімі  мастацкімі
прыёмамі.

Што  гаварыць  сёння  пра  Алеся  Пісьмянкова  як  паэта?  Канешне  ж
шкада, што так рана абарвалася яго творчае жыццё. Я лічыў, што Алесь яшчэ
багата  і  многа  чаго  скажа,  уступіўшы  ў  сваю  самую  спелую  пару,  але,  на
жаль,  у нашай  літаратуры  яго  імя  стала  побач  з  імёнамі  тых,  якія  не  паспелі



дагаварыць,  дасказаць  сваё.  Гэты  лік  пачынаецца,  магчыма,  з  самага  юнага
класіка  –  Максіма  Багдановіча,  доўжыцца  такімі  імёнамі,  як  Сымон  Блатун,
Анатоль  Сербантовіч,  Яўгенія  Янішчыц.  Калі  бярэш  вершы  Алеся  і
перачытваеш іх,  кожны раз пераконваешся ў тым, што яго паэзія ёсць паэзія,
якая здзяйсняецца кожным радком. Ён шчасліва перажыў пару пачаткоўства,
абмінуўшы  этап  замаруджанага  ўваходу  ў  літаратуру.  Думаю,  што  тыя
вершы,  якія  пісаліся  ў  юнацтве,  былі  аспрэчаны  ім  наўмысна,  ужо  з
філалагічных  вышынь,  з  разумення  адказнасці  перад  словам.  Багата  чаго
юнацкага, што друкавалася і ў раённай, і ў магілёўскай абласной газеце, паэт
не  ўключаў  у  свае  зборнікі.  Гэтыя  творы  цяпер  вяртаюцца,  нават  адну
публікацыю  даволі  спелых  юнацкіх  вершаў  мы  змясцілі  ў  часопісе
«Полымя».

Алесь Пісьмянкоў уяўляецца мне ранішнім жаваранкам над жытам. Яго
песня гучыць сёння ў сэрцах многіх беларусаў, і мяне асабіста радуе тое, што
Алесева  паэзія  пашырае  свой  арэал.  Яна  знаходзіць  усё  новых  і  новых
прыхільнікаў, таму што такая моц, такія пачуцці, такія думкі, якімі жыў паэт,
не  могуць  быць  не  сугучнымі  сэрцам  нашых  суайчыннікаў.  Пачуцці  вельмі
шчырыя,  пранікнёныя,  даходлівыя,  яго  паэтычныя  турботы  не  штучна
надуманыя,  гэта  суперажыванне,  гэта  ўменне  ўбачыць  прыгажосць  у
звычайным,  гэта  разуменне  паэзіі  як  самай  вялікай  маральнай  чалавечай
сутнасці,  самых  вялікіх  абарончых  духоўных  сіл.  Часта  выступаючы  з  ім  на
літаратурных  сустрэчах,  я  бачыў  у  прысутных  зачараванне  Алесевай
паэтычнай  асобай,  таму  што  праз  яго  радок,  праз  яго  дакладны,  дасканалы
верш слухач, чытач адкрываў роднае, адкрываў тое, што блізкае і дарагое яго
душы,  тое,  што  і  ў  самім  адрасаце  паэзіі  выспявала,  але,  магчыма,  не
прабівалася так ярка словам. Яго паэзія застанецца вельмі прыкметнай з’явай
у  нашым  ХХІ  стагоддзі.  Яна  будзе  вабіць  новыя  і  новыя  пакаленні  на  сваё
святло,  таму  што  ў  творчасці  застаецца  душа  паэта,  калі  ён  нават  і  знікае
фізічна.  Паэзія  –  гэта  жывая,  дзейсная  энергія,  гэта  тая  светлыня  і  чысціня,
якая заўсёды, як глыток паветра, патрэбна кожнаму пад гэтым небам. Думаю,
на філалагічным факультэце студэнты з вялікай любоўю і сімпатыяй ставяцца
да  Алесевай  творчасці,  магчыма, нават  і з  унутраным гонарам,  што такі паэт
скончыў менавіта гэты факультэт.

Чым  «чапляе»  Алесь Пісьмянкоў?  Найперш,  дынамікай  верша.  Ён  не
застыгла  сузіральны,  а  ўвесь  у  дзеянні:  перажывае,  суперажывае,  стварае
паэзію  вялікага  духоўнага  пад’ёму,  руху.  Алесь Пісьмянкоў  прыходзіць
паступова, дынамічна, узрыўна, метафарыстычна. Гэта не спрошчаная паэзія,
а  паэзія  вялікай  унутранай  культуры.  Ён  дасканала  поліфанічны.  У  яго
практычна  няма  зацягнутых  твораў.  (Чытае  верш  «Роднае»).  Які  духоўны  
прастор  у  радках!  Гэтыя  словы  –  сапраўдныя  каардынаты  быцця,  тое,  што
пазначана  і  прынята  самой  паэтычнай  істотай,  значнае  не  толькі  для  самога
паэта, а і для ўсяго нацыянальнага космасу. Калі чытаеш сузіральныя, нейкія
ўяўныя  тэксты,  якія  не  кранаюць  ні  струн  душы,  ні  сэрца,  а  проста
праплываюць  перад  вачамі  даволі  халаджава,  разумееш,  што  паэзія
Алеся Пісьмянкова,  як  магма,  выспявае  ў  глыбінях  зямлі,  імкнецца  праз
трэшчыны на паверхню, зіхціць і апякае. Гэта вялікі паэтычны патэнцыял, які



можна  параўнаць  з  багдановіцкім,  таму  што  Алесь,  як  і  Максім,  –  паэт
юнацкіх пачуццяў, прасветленых, акрыленых. Іх паэзія ў сваёй экспрэсіўнасці
пазначана  дзіўнаватым  юным  узростам  адкрыцця  свету.  Верыш  літаральна
кожнаму слову паэта.

А. Пісьмянкоў  не  імкнуўся  да  хуткапісу,  тым  больш  да  гладкапісу.  Я
ведаю,  наколькі  адказна  і  сур’ёзна  ён  працаваў  над  сваімі  вершамі,  нават
апошнюю кнігу, якая выйшла,  на жаль, пасмяротна, назваў «Думаць вершы».
Вершы трэба выхадзіць нагамі, думаць іх штохвілі, бо думаць значыць жыць,
чуючы тыя  імпульсы, якія ў душы, і выкладаючы іх словам, вобразамі. Гэта ў
яго,  можа,  была  тая  непрыкметная  многім  з  нас  уласная  звышзадача  ў
літаратуры.  Напісаў  ён,  на  жаль,  не  так  і  многа  –  недзе  6–7  друкаваных
аркушаў,  але  гэта  вельмі  і  вельмі  значнае  слова,  па-мастацку  спелае  і
вартаснае.  У сапраўдным вершы шмат чаго «схавана» як у падтэксце,  так і ў
непасрэдным дакрананні верша да душы таго, хто чытае: наколькі гэтая душа
можа  глыбінна  ўспрыняць  тое,  што  прамоўлена  паэтам  і  выпакутавана  ім,
выпеставана,  таму  што  не  ўсе  вершы  пішуцца  з  болем,  ёсць  вершы  вялікага
чалавечага захаплення, дабрыні, радасці. 

Саша пісаў і такія жыццесцвярджальныя вершы. Ён не верыў у тое, што
паэзія нясе нейкі згустак песімізму. Па жыцці быў аптымістам, жыццялюбам.
Калі  выходзіў  на  сцэну,  кожны  прысутны  ў  залі  бачыў,  што  выйшаў
сапраўдны паэт – столькі светлыні, энергіі было ў яго паставе, постаці. Алесь
умеў  зачараваць  літаральна  любую  аўдыторыю  з  першага  прамоўленага
радка, бо не цураўся людзей, умеў зазірнуць у вочы, у душу свайму чытачу.

Мне  неаднаразова  выпадала  вандраваць  з  ім  па  Беларусі,  быць  на
Браслаўскіх  азёрах,  бачыць,  наколькі  ён  любіць,  захапляецца  прыродай.  Мы
наведалі  ў  1996  годзе  яго  Бялынкавічы,  зацярушаныя  радыяцыяй.  Я  і  сёння
памятаю  Алесеву  раку  маленства  –  Бесядзь,  якая  ў  жнівеньскім  сонцы
пералівалася  ўсімі  фарбамі  вясёлкі.  Толькі  такія  дзівосныя,  прыгожыя
мясціны  і маглі  нарадзіць  паэта  з  такой  светлай  душой!  Ён  адсюль,  з  гэтага
высокага  берага,  глядзеў  на  сваю  Беларусь  і  быў  ёю  зачараваны.  Алесь  быў
адным з самых актыўных вандроўнікаў па нашай Бацькаўшчыне. Ён прайшоў
многія  і многія  вёрсты,  каб  глыбей,  бліжэй  пазнаёміцца  з  тым  краем,  якому
аддаў сваю душу, сваё натхнёнае слова.

Я  думаю: у кожнага  паэта  ёсць  узроставыя  этапы,  калі  ён  набліжаецца
да філасофскага разумення хуткаплыннасці жыцця і сваёй часовасці на зямлі.
Гэта  тэма  хвалявала  ў  пэўнай  ступені  і  Алеся  Пісьмянкова.  Цяпер,  пасля
такога  ранняга  адыходу,  яна своеасабліва  вызначаецца,  як  і ў  кожнага  паэта,
які  пакінуў  свет  надзвычай  рана,  становіцца  болевай  кропкай.  У  Сашы  такіх
вершаў  не  так  і  многа,  гэта  адзіны  цыкл.  Яго  непакоіла,  што  рана  сышоў
Анатоль Сербантовіч,  што  не  так  многа  год  жыцця  выпала  Аляксею
Васільевічу  Пысіну,  Івану  Мележу,  Івану  Чыгрынаву.  Гэта  складала  пэўную
філасофскую аснову падобных вершаў. Саша над гэтым актыўна думаў, хоць,
паверце, я магу адназначна сказаць: паміраць ён не збіраўся. Паэт спаліў сваё
сэрца  ў  палёце.  У  яго  былі  мікраінфаркты,  гэта  тое,  на  што  варта  было
звяртаць ды звяртаць увагу,  прытым у яго маці медык. Можа,  ён з  маленства
нагледзеўся  на  пакуты  тых  людзей,  якія  звярталіся  з  балячкамі  да  яго  маці,



таму  адчужана  глядзеў  на  медыцыну.  Маючы  высокі  болевы  парог,  Алесь
умеў мужна «перахадзіць» хваробу. Пра сябе ён мала думаў. Жыў творчасцю,
працай.  Я  сказаў  бы,  што  ў  гэтым  высокім  палёце  і  згарэла  яго  сэрца,
пакінуўшы нам  такое  трывожнае хваляванне,  яшчэ раз  прымусіўшы  кожнага
падумаць пра тое, якое яно крохкае, наша зямное быццё.

Ён  быў  вельмі  сціплым  і  таварыскім  чалавекам.  Мне  падаецца,  нікога
ніколі  не  пакрыўдзіў,  нікому  не  сказаў  абразлівае  слова,  хоць  у  творчасці,  у
рэдактарскай дзейнасці Саша адстойваў свае погляды трывала, магутна. Умеў
пераканаць,  сказаць  слова  падтрымкі  пачынаючым  аўтарам.  Ён  проста  рабіў
тое, чаму і навучылі ўсіх нас на філфаку – адстойваць сапраўдную літаратуру,
рабіць  усё  ў  імя  таго,  каб  больш  было  таленавітага,  прымальнага  і
кранальнага.

Мне прыемна, што яму давялося ў свой час пабываць і на маёй радзіме,
гэта быў той самы 1996 год, калі мы прэзентавалі кнігу «Прайсці праз зону» –
агульны  калектыўны  зборнік,  выдадзены  да  дзесяцігоддзя  чарнобыльскай
катастрофы.  Мы  праехалі  паўднёвыя  раёны  Беларусі,  якія  ўвайшлі  ў  сумна
вядомую  зону  адчужэння  –  Брагінскі,  Хойніцкі,  Нараўлянскі,  Калінкавіцкі
раёны. Памятаю, як Саша на літаратурнай сустрэчы ў Мазырскім універсітэце
чытаў  свае  вершы  на  высокім  унутраным   пад’ёме,  хваляванні,  пярэчачы
кожным словам таму пошаснаму радыеактыўнаму ўздзеянню чарнобыльскага
раскутага рэактара, прымнажаючы сілы духоўнасці, якія на любым трагічным
павароце  гісторыі  дапамагалі  нам  выжыць.  Гэта  я  бачыў  сваімі  вачамі,  чуў
сваімі вушамі, і мне гэта вельмі дорага сёння ўспамінаць, таму што Саша быў
выключна  шчырым  чалавекам,  адкрытым  паэтам.  Ён  не  таіўся  ў  сваіх
пачуццях. Калі яны ў ім прарываліся словам, ён умеў іх агучыць, паўтарыць. 

Мы  ўжо  сёння  гаворым  пра  Алеся  Пісьмянкова  як  пра  з’яву,  якая
належыць  гісторыі  беларускай  літаратуры.  Канешне,  нам  хацелася,  каб  яго
літаратурная  спадчына  была  і больш  аб’ёмная,  і больш  вектарная,  таму  што
ён не толькі глыбінны лірык, але яшчэ і выключна дакладны гісторык. Ён быў
апантана закаханы і ў тую ж Браслаўшчыну, не ўяўляў сябе без старажытнага
Полацка,  Нясвіжа,  Навагрудка,  таму  што  гэта  далучанасць  да  лёсу  Айчыны,
памнажэнне  ўласнай  біяграфіі  на  біяграфію  ўсяго  народа.  Ён,  як  спелы
майстар,  гэта  адчуваў.  Думаю,  Алесь,  калі  б  даў  лёс  больш  гадоў  жыцця,
развіўся  як  паэт  баладнага  гучання,  які  дасканала  авалодаў  жанрам  балады.
Саша  неаднаразова  казаў  мне  пра  захапленне  творчасцю  Янкі Сіпакова,  ён
вельмі  цаніў  і  любіў  «Веча  славянскіх  балад»,  дарэчы,  пра  гэта  пісаў  у
зборніку,  у  сваёй  апошняй,  пасмяротна  выдадзенай  кнізе  «Думаць  вершы».
Усё  паказвала  на  сур’ёзнасць  яго  літаратурных  намераў.  Сёння  мы,  на  жаль,
можам гаварыць толькі пра тое, што ім здзейснена, але трэба адзначыць, што
здзейснена і нямала. Саша якраз з тых вопытных і дасведчаных літаратурных
людзей,  якія  не  толькі  жылі  натхненнем,  але  цікавіліся  творчымі  здабыткамі
іншых пісьменнікаў.

Мы  ўжо  тады  ведалі,  якога  маштабу  паэт  пайшоў  з  жыцця,  што  ён
зрабіў  і  што  мог  бы  яшчэ  зрабіць.  Яго  літаратурная  спадчына  дастойна
ўшанавана на радзіме паэта. Думаю, з цягам часу ў Магілёве з’явіцца і вуліца
Алеся Пісьмянкова.  Гэта  абавязкова будзе. Вечары яго  паэзіі  збіраюць  сёння



залы, а гэта значыць, што Алесева слова заўсёды будзе запатрабаваным.

Запіс і падрыхтоўка да друку Вольгі Гаўрыленка


