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Беланоч — гэта вобразнае перажыванне сябе, плён сімвалічнага самаатаяснення. 
Беланоч увасабляе дваістасць прыроды чалавека — жанчыны — і ёсць вобразам 
настолькі ж архетыпічным, наколькі і глыбока асабістым. Ноч — цёмная, інертная стыхія,  
звязаная з абшарам бессвядомага развою, пачуццёвым, містычным 
асэнсаваннем унутранага і навакольнага. Ноч — глыбіня пагружэння ў сябе, 
засяроджанне і згушчэнне ўнутранай моцы. Цемра паказвае тое, што хаваецца 
ў асляпленні дзённым святлом: страх, боль, разбурэнне, смерць. Хто не  
баіцца ісці ў Ноч, той выходзіць з яе ачышчаны смяротным агнём, які штодня дае новае 
жыццё. Дзень зараджаецца ва ўлонні Ночы, яна — святая, апранутая ў белае ўбранне. 
Яна забівае, але так, каб даць магчымасць нараджэння. Яна — не чорная  
дзірка, не прарэх у быцці, а бяздонны калодзеж, з якога шторанак вынырае сонца; 
белая цямрэча, якая дорыць яснавідучасць; Вялікая Маці і Вялікая Разбуральніца. 
Яна выхоўвае строгасцю і холадам і ахінае бязмерным цяплом, штоноч узыходзячы на неба 
белым свяцілам — прадвесцем новага святла.
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Яўгену В.



***
я проста сказаў ёй між іншым,
маўляў, — і яна не забыла —
люблю, каб вясною каханне
у белым убранні хадзіла. 

блакітныя вочы падняўшы,
яна у мае зазірнула,
ды пробліск маркотнай усмешкі
аздобіў цнатлівыя губы. 

калі б з той пары я ў траўні
ні йшоў, ахінуты ў змярканне,
штораз ля дзвярэй яе бачыў —
сур’ёзную, ў белым убранні.

Хуан Рамон Хіменес
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Называю – 
значыць, існуе

Паэзія — асобая форма існавання мовы, мастацтва моўнай 
пластыкі. Чалавечая мова — дрэва: яно расце і развіваецца 
паводле існуючых законаў прыроды і культуры; у ім кожны 
элемент знаходзіцца на сваім месцы, бо ён абмежаваны 
даволі жорсткімі, ледзь рухомымі структурнымі дачыненнямі 
з іншымі элементамі.

Паэтычная мова — гліна: яна ўзнікае ў руках творцы. У сваім 
станаўленні яна парушае ўсе законы прыроды і культуры 
і ацэньваецца тым вышэй, чым болей бязлітасна і адначасова 
нязмушана яна гэта робіць. Мова — не сродак зносін. 
Мова — сродак праяўлення і замацавання: называю — значы-
ць, існуе. Чым больш раскідзістае дрэва, тым больш неба яно 
ахоплівае; чым больш раскідзістая мова, тым больш 
неабсяжнае неба нашага пазнання.

Нам не дадзена пазнаць змест — затое дадзена пазнаць 
форму. А паэзія — асобая форма, бо не абмяжоўвае змест. 
Што б ты ні зляпіў, разам з гэтым адкрыецца і новае сэнсавае 
радовішча. Але далёка не кожнае з іх вартае адкрыцця. 
Пачварная форма раскрывае пачварны змест. Паэт 
не здольны прадбачыць рэч — затое здольны назваць яе. 
Ён называе няіснае і тым самым прымушае яго існець.

Даруй яму, ён не ведае, што ўвасабляе. Ён ведае толькі адно: 
паэзія стварае паводле свайго вобразу і падабенства. 
Чым ёсць добрая паэзія для мяне? Добрая паэзія — гэта ключ: 
асобыя суадносіны элементаў адчыняюць асобыя замкі. 
Добрая паэзія — гэта 361-ы градус. Добрая паэзія — гэта густ і 
смак. Густ — гэта колькасць смакавых рэцэптараў на паверхні 
душы, а  добрая паэзія адбываецца, калі іх шмат. 
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Падобнае прыцягвае падобнае. Існае прыцягвае існае. 
Адзіны спосаб перахітрыць прыцяжэнне — не ведаць: 
не ўздымацца ад зямлі ў неба, ад вядомага да неспазнанага, 
а падаць — з неба на зямлю, як камікадзэ, рассякаючы законы 
слова- і прасторазлучэння, апладняючы небам зямлю. 
«Калі паэт ведае, што ён хоча сказаць, ён не здолее гэтага 
сказаць (прынамсі, як паэт)…» (Алесь Разанаў).

Прынцып вершавання вымагае іншага ладу мыслення: 
прамаўляць не тое, чым ужо авалодала і што тым самым 
уцялесніла ўласная думка, а тое, чаго не ведаеш, але спазнаеш 
у працэсе прамаўлення. Рызыкоўнае мерапрыемства. Гэта ўсё 
адно што крочыць да ісціны па мосце, які павіс над прорвай 
абсурду. Адзін нязграбны рух — і можна, на хвалях плыні сваёй 
свядомасці, так і прашмыгнуць міма зямлі з кавалкам неба пад 
пахай.

Рэчаіснасць не мае патрэбы ў адлюстраванні паэзіяй, яна ведае 
і больш дасканалыя спосабы рэфлексіі. У сваю чаргу, паэзія, 
якая згаджаецца быць толькі функцыяй аргумента, ужо, відаць, 
стала функцыяй, але шчэ не стала паэзіяй. Калі паэзія і люстра, 
то люстра такое, якое адбівае не столькі рэчаіснасць, колькі 
у́ рэчаіснасць. У гэтай сітуацыі ўзаемаадлюстравання паэзіі 
і рэчаіснасці паэзіяй мусіць называцца тое, чыё адлюстраванне 
перамагае. Пакуль перамагае рэчаіснасць, паэзіі як такой яшчэ 
няма, бо калі паэзія ёсць, яна непазбежна перамагае.

Паэзія — гэта тое самае дрэва, якое расце зверху ўніз. Зерне, 
кінутае ў глебу вядомага, ніколі не дасць невядомых пладоў. 
Слова, прарошчанае знізу ўверх, можа расказаць небу пра 
зямлю, але не зямлі пра неба. І паэт, як ні круці, — усё яшчэ зям-
ны жыхар, абмежаваны законамі зямнога прыцягу. І кожны яго 
тэкст, спароджаны згодна з гэтымі законамі, імі ж і абумоўлены.

Дрэва, якое расце 
карэннем дагары

Як разабумовіць 
мову?
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