ТЭКСТ І ЦЕЛА
Сярод мност ва інструмэнт аў, якія дапамагаюць
чалавеку прыст асавацца на нейкі час да існаваньня ў
мат эрыяльнай рэчаіснасьці, найбольш зручным i
шмат функцыянальным
зьяўляецца
нашае
цела.
Сапраўды, цела заўсёды ў нас пад рукой, за iм ня
трэба, як за словам, лезьці ў кішэнь. Яно зьяўляецца
асноўнай
формай
адлюстраваньня
навакольнай
рэчаіснасьці і нашага мейсца ў ёй, сродкам захаваньня
гэт ага досьведу і здабыцьця новых ведаў. Апрача
кагніт ыўнай i
эмацыянальнай
функцыяў (быць
сховішчам i люстэркам пачуцьцяў), цела выконвае i
камунікат ыўную
функцыю:
яно
зьяўляецца
"найважнейшым сродкам чалавечых зносінаў'' (т акое
азначэньне У. Ленін, зрэшт ы, даў вэрбальнай мове).
Ст аражытныя людзі размаўлялі ня словамі, а
мімікай, гэст амі і ўciмi тымі гукамі, якія здольны
выт вараць наш арганізм. Напрыклад, т вар чалавека
мае заўважна больш асобных мускулаў, чым пыса
ўсялякай
жывёлы.
Экспрэсыўныя
магчымасьці
нат уральных рысаў твара для самога чалавека,
напэўна, былі наст олькі нечакана багат ыя, шт о
давялося
распрацаваць
адмысловую
сыст эму
т ат уіровак, расфарбоўкі ці рыт уальных шнараў, якія
дазволілі хай крыху наблізіць т вар да маскі, шт о мае
заўсёды ўст ойлівы выраз i сэнс.
Задоўга да вынаходзт ва альфабэт ы людзі ўжо не
былі непісьменныя: яны pa6iлi і чыт алі кадаваныя
запісы на целе-экране, а т аксама запісы на павет ры
рухамі цела. Мяркую, мова гэст аў і маст ацтва т анца
нарадзіліся як працяг у праст ору рухаў шт учных i
нат уральных рысаў твара: як расшыфроўка т aт yipoвaк

i пашыраны варыянт мiмiкi. 3ь iншага боку, надпісы
на целе маглі зьявіцца як канспэкт рытуальнага т анца.
М. Валошын у артыкуле "Твар, маска i галізна"
выказаў думку, шт о ў антычнасьці экспрэсыўным
цэнтрам i, значыцца, тварам чалавечага цела лічыўся
аголены т орс (пра гэт а сьведчыць, прынамсі, выўленчае
маст ацтва ст аражытных грэкаў i рымлянаў). Гэсты рук,
ног i галавы ўспрымаліся як дадат ак да рэльефнай
"мімікі" мускулат уры тулава. Для ст аражытных
маст акоў i гледачоў твар быў "раўнамерна разьліты па
ўciм чалавечым целе". Гэт ая канцэпцыя жыве і сёньня ў
маст ацтве т анца i пант аміме, пэрформансе i бодзіарце. Яе адбіт ак на побыт авым yзpoўнi можна бачыць у
францускай прымаўцы: "Ногі — гэт а твар жанчыны", i
ў савецкай: "Т вар салдат а — ягоныя бот ы".
Ст аражытны чалавек лічыў cвaiмi продкамі i
сваякамі т атэмных жывёлаў i духаў, некат орыя
расьліны і фэномэны прыроды. Meнaвita ix ён
cымбалічнa маляваў на cвaiм целе і caмім целам у
т анцы. У сваіх выт оках нашая мова, мяркую, павінна
была забясьпечыць кант акт чалавека ня т олькі з
супляменьнікамі, але і з жывёламі, дрэвамі і надвор’ем.
Пагадзіцеся, словы для гэт ага — ня самы зручны
сродак камунікацыі: жывёлы і рэчы лепш разумеюць
нашыя гэсты. Палеалінгвіст ы ўпэўненыя, шт о на
працягу З-х мільёнаў гадоў асноўным сродкам сумоўя ў
нашых продкаў былі, побач з абмежаванай колькасьцю
(каля 20-40) карот кіх гукавых знакаў, сыст эмы ў
некалькі соцень ці т ысячаў гэст авых знакаў, i т олькі ў
самы апошні пэрыяд эвалюцыі чалавека (100-40 т ысяч
гадоў т аму) пачалося фармаваньне ўласна вэрбальнай
мовы.
Прычым
прынцыпы
пабудовы
гукавых
пасьлядоўнасьцяў
былі
запазычаныя
ў
пасьлядоўнасьцяў гэст аў рук.

Па вялікім рахунку, за апошнія 40 тысяч гадоў
чалавек амаль не змяніўся. Па-ранейшаму мы лепш i
хутчэй разумеем адно аднаго не праз словы, а празь
інт анацыю, выраз т вару, гэст ыкуляцыю. Гэст ы
дапамагаюць нам удакладніць сэнс словаў, якія мы
кажам, а часам — зьмяніць яго на супрацьлеглы. 3ь
іншага боку, i словы пат рэбныя нам, ка6 патлумачыць
сабе ды і іншым уласныя ўчынкі і гэсты.
Ч аст а гэст дублюе ці замяняе маўленьне, бо
т аксама можа перадаваць лічбы, вобразы рэальных
рэчаў i абстрактных панят каў i нават грамат ычныя
катэгорыі. Б. Брэхт стварыў адмысловую "гэст авую"
тэхніку для дэклямацыі паэт ычных i перадусам
празаічных твораў, заснаваную на спэцыфічным
мат орным акампанэмэнце: "Мяне захапіла праблема
гэст авых фармулёвак т аму, шт о хаця апошнія
мажлівыя
ў
межах
рэгулярных
рыт маў,
але
нерэгулярныя рыт мы бяз гэст авых фармулёвак, як мне
здавалася, увогуле немажлівыя".
Сучасная гэст авая мова глухіх па камунікатыўных
магчымасьцях
не
саступае
гукавым
мовам.
Выказваньні ў ёй складаюцца з херэмаў (ад грэч. hejr —
рука), колькасьць якіх прыкладна адпавядае колькасьці
фанэмаў. Кампанэнтная ст руктура жэст аў дазваляе
выкарыст оўваць ix мэт афарычна, а т аксама ствараць
візуальныя рыт мы й рыфмы. Дык чаму нixт o з паэт аў
не спрабуе пісаць (i друкаваць) херэмныя вершы для
глухіх? А т аксама — вершы для маракоў (на
міжнароднай мове сыгнальных сьцяжкоў)?
Ант раполяг К. Бюхер у cвaix досьледах першасных
эт апаў ст анаўленьня маст ацт ва высунуў гіпотэзу, шт о
паэзія і музыка нарадзіліся з агульнай крыніцьі —
шт одзённай фізычнай работ ы. Яны павінны былі
каналізаваць у кат арсыс цяжкае напружаньне працы:

"Народы ст аражытнасьці лічылі сьпевы неабходным
акампанемэнт ам пры ўсялякай цяжкай фізычнай
рабоце". Т ут, канешне, ёсьць марксіскі nepariб: сьпевы
заўсёды былі т аксама акампанэмэнт ам вайны, балю,
шмат лікіх абрадаў i рыт уалаў. Бясспрэчна iншае:
нашыя думкі, размовы i сьпевы ніколі не складаюцца з
адных т олькі словаў.
Як мова ніколi не бывае т оеснай cвaiм слоўнікам,
т ак i літ арат ура — запісаным цi вывучаным на памяць
тэкст ам. Літ арат ура мае больш агульнага з т эат рам,
чым зь бібліят экай. Калі ст аражытны гусьляр цi
сучасны паэт складае або дэклямуе свае творы — ён
дапамагае нараджэньню ледзь ня кожнага слова
гэст амі, мімікай, пераборам струнаў цi валасоў на
галаве. І вельмі част а галоўны сэнс думкі заст аецца ня
ў словах, вымаўленых са сцэны ці надрукаваных, а ў
т ым нябачным зь бібліят экі т анцы рук i рысаў твару.
Вэрбальная мова, верагодна, ужо прайшла пік
свайго разьвіцьця (у эўрапейскай культуры ён прыпаў
пераважна на XIX ст агоддзе). Сучасную эпоху можна
ахаракт эрызаваць як заняпад заснаванай на словах
цывілізацыі. Спадзяюся, вы ня будзеце спрачацца, шт о
мы пішам горш за класыкаў, — i не т аму, шт о мы менш
т аленавіт ыя, а т аму, шт о зьмянілася сьвет аадчуваньне
чалавека. Тэлефон, тэлебачаньне, кампут арныя сеткі
ды іншыя цуды т эхнікі вызвалілі людзей ад
неабходнасьці ст асавацца праз напісанae ў прыватным
лісьце або выверанае карэкт арам i надрукаванае слова.
Мова сёньня вызваляецца з-пад улады дакладна
распрацаваных высокай літ арат урай граматыкі і
ст ыліст ыкі. Паралельна ідзе другі вельмі цікавы працэс:
літ арат ура вызваляецца з-пад улады вэрбальнае мовы.
Мэт ай
большасьці
лiт apaт ypных,
асабліва
паэтычных, практ ыкаў зьяўляецца перадача чыт ачам

не абстрактных ідэяў, а канкрэтных адчуваньняў. Цi
абавязкова
для
гэт ага
карыст ацца
словамі?
Літ арат урны т вор
можа
складацца
з
нейкіх
мат эрыяльных аб'ект аў цi гэст аў, шт о на фізычным
узроўні ўзьдзейнічаюць на аўдыт орыю, i, калі трэба,
слоўнага камэнт ара да ix, занат аванага на паперы,
магніт афоннай ст ужцы, скуры аўт ара або нейкай
жывёлы
i
г.д.
Прыкладна
т акую
ст ратэгію
распрацоўвае сёньня ў Беларусі частка маладых
літ арат араў, у прыватнасьці — авангардны pyx "БумБaм-Лiт ". У 1998 годзе бумбамліт аўцы сьледам за
зборнікам тэкст аў і графічных твораў «Т азік беларускі»
выпусьціў першы ў краіне магніт аальбом літ арат араў
«Т азікі», і словы т ам адыгрываюць ня большую ролю за
іншыя
гукавыя
эфэкт ы.Экспазыцыя
т вораў
лінгвіст ычнага жывапісу суполкі ў Нацыянальнай
маст ацкай галерэі (у межах выст авы «Ч ас. Праст ора.
Асоба») ат рымала дыплём І ступені ад Саюзу маст акоў.
Рыт м і нават рыфма ня маюць патрэбы ў словах:
для іх можна скарыстаць усе гукі і гэсты, якія т олькі ў
ст ане вытварыць нашае цела, навакольныя мэханізмы і
арганізмы, чаргаваньне дня i ночы, а т аксама лет а і зімы.
У нашых тэат ралізаваных выст упах мы, па
магчымасьці, прытрымліваемся наступнага прынцыпу:
"Болей гукаў, меней словаў!'' (або "Меней словаў, болей
гэст аў!''). Для літ арат уры, якая чыт аецца аўт арам са
сцэны, словы — не галоўнае: калі яны спат рэбяцца
слухачу, ён можа ix прыдумаць i сам.
Пэрфомансы сучасных літ арат араў i маст акаў
маюць, як мне падаецца, шт осьці агульнае з
некат орымі мэт одыкамi прасьвятленьня ў дзэнбудызме: "Калі майстры Дзэн прапаведуюць, яны не
заўжды робяць гэт а рот ам, яны кажуць рукамі і нагамi,
сымбалічнымі знакамі або канкрэтнымі ўчынкамі. Яны

равуць, лупяць i шт урхаюць вучняў, а калі ў ix пра
нешт а пыт аюцца — яны часам уцякаюць або папрост у
не адчыняюць вуснаў i робяць выгляд глуханямкix
(Чжан Ч жэнь-цзы, "Практ ыка Дзэн"). Канешне, гэт ы
надзвычай эфэктыўны спосаб камунікацыі быў
разьлічаны не на выпадковую аўдыторыю, а на людзей,
якія шмат дзён ці нават гадоў пакут ліва разважалі над
нейкай
невырашальнай
праблемай
і
пасьпелі
зняверыцца ўва ўсіх сваіх бедах. Але і кожны
выпадковы чалавек мае т ую або іншую праблему, якую
ён ня можа пакуль i сам сфармуляваць у словах. Мы
імкнемся ня ст олькі навучыць слухача нашым думкам,
колькі кат алізаваць ягоныя ўласныя разважаньні. І
нам, сапраўды, ня дадзена ведаць наперад, як нашае
маўчаньне адгукнецца. Я перакананы, шт о ня т олькі
словы, але і гэст ы маюць рэха.
Асноўным
зьмест ам
нашых
пэрфомансаў
зьяўляюцца разнаст айныя маніпуляцыі з уласным
целам на фоне вэрбальнага т экст у, музыкі, а т аксама
прыродных і машынных пошумаў. Тэкст можа быць
напісаны вялікімі літ арамі на задніку сцэны цi на
ўлётках, раздадзеных гледачам, можа прамаўляцца
самім літ арат арам або гучаць у запісу з рэпрадукт араў,
шт о дазваляе вызваліць арт ыкуляцыйны апарат аўт ара
для нейкіх дадатковых словаў ці прадмэт аў: лыжкі з
супам, дудкі і г.д. (менавіт а гэты прыём мы скарыст алі
ў т рагічнай сцэнаграме "3 Новым Годо!").
Найбольшыя шанцы ст ацца клясыкам гэт ага
жанру беларускай літ арат уры сёньня мае, маркую,
Ільля Сін. Ягоныя пэрфомансы нагадваюць бітву голаса
зь целам, у якой аўт ар выкарыстоўвае ўвесь даст упны
яму арсэнал словаў і гэст аў. Дзеля бясьпекі ён хавае
галаву пад лётніцкім шлемам, а т вар абкручвае
паўпразрыст ай тканінай ці закрывае маскай. Падчас

нашага выст упу на выст аве А. Клінава "Сьмерць
піянера вярт аецца" ён нават чыт аў тэкст з чужога цела
— праз выразанае на месцы твара ў адным з партрэт аў
акенца. На "Міжсусьветным дні Бум-Бам-Літ а" ў Доме
літ арат ара Ільлю загарнулі ў даўжэзны рулон паперы,
але ён знайшоў у сабе сілы разарваць яго на шматкі
(спадзяюся, пісьменьнікая публіка зразумела сэнс
гэт ага гэст а). А на "Акцыі містычнага самагубст ва" ў
Беларускім гуманіт арным цэнт ры Ільля разарваў сваю
размаляваную т олькі шт о вопратку і прыбіў яе да
змайст раванага з грубых дошак "крыжа экзыст энцыі",
які пот ым быў спушчаны на ваду ў Сьвіслач. На многіх
акцыях Сін выст упае сьпінай да публікі: ён хоча быць
ня зоркай, а чорнай дзіркай беларускай сцэны.
Тэма інтэрвэнцыі цела ў праст ору культ уры
знайшла працяг на віцебскай імпрэзе "Арт -прагноз-96"
у стрыпт ызе з адначаснай дэклямацыяй Алеся Аркуша і
ў
сымбалічнай
дэфлярацыі
Жаны
Васанскай
(напрыканцы расповеду пра эрат ычнае жыцьцё яе
xaтнix рэчаў яна адрэзала сваю дзявочую касу).
Каб стварыць які-небудзь вобраз на сцэне, трэба
альбо распранацца, альбо апранацца. Напрыклад,
Серж Мінскевіч на сцэне Дома літ арат ара сьпяваў свае
песьні на каньках — у вобразе "лепшага сябра
беларускіх спартсмэнаў", а для выст упу на імпрэзе
"Клёкат амус" у парку імя Горкага папрасіў забінт аваць
яго да ст ану муміі (на жаль, не хапіла 6інт оў), бо
напярэдадні быў жорст ка зьбіты міліцыяй. Зьміцер
Вішнёў на т ой жа імпрэзе ў нейкіх шаманскіх
апранахах разганяў мят лой хмары на небе (зрэшт ы,
дождж усе адно пайшоў), а я сам, апрануты як дэндзі
мінулага ст агодзьдзя, прачыт аў на францускай мове
тэкст "інтэрнацыяналу". Над маёю галавой, нібы
дадатковы твар, была замацаваная маска з выразам

клясавага жаху буржуазіі, намэнклятуры і "верт ыкалі"
перад галоднымі і раззлаванымі рабочымі.
У пэрформансе можна скарыст аць ня т олькі
вонкавыя, але і нут раныя органы цела. На беларускамакэдонскай літ арат урнай канфэрэнцыі ў “Іслачы"
Альгерд Бахарэвіч удзячна абцалаваў бліжэйшыя
крэслы слухачоў, а пот ым мужна зьеў падчас чыт аньня
букет дзьмухаўцоў — т акі ж гаркавы, як ягоныя
вершы. Можна прыгадаць т аксама «людажэрскую»
акцыю на паэтычным сьвяые ля помніка Янку Купалу:
нат оўп слухачоў падзяліў і зьеў «цела» аднаго з
бумбамліт аўцаў
(на
шчасьце,
ён
пасьпеў
пераапрануцца, а ў сцэнічны касьцюм пакласьці хлеб).
А Валянцін Акудовіч на "Арт -прагнозе" чыт аў свой
тэкст пра "Бум-Бам-Літ ", нахіліўшыся над т азікам: ён
ведае, шт о словы нараджаюцца ў загадкавых нэтрах ня
т олькі душы, але і стрававальнага апарат у. Паводле
францускага семіёляга Ю. Крысцевай, літ арат ура
павінна ачышчаць чалавека гэт аксама, як фізычныя
спазмы млосьці.
Каб прыцягнуць увагу больш-менш шырокай
аўдыт орыі да высокіх праблемаў палітыкі альбо
маст ацтва, галоўнае — ня т ое, пра шт о чалавек кажа, а
дзе i як ён гэт а poбіць. Каб перамагаць на выбарах i
рэфэрэндумах, народ т рэба не пераконваць, а
зачароўваць.
Безумоўна,
літ арат ару цi
паліт ыку цяжка
абысьціся без вэрбальнай мовы. Амаль гэт ак жа цяжка,
як без уласнага цела. Але нарадзіць сваю ўласную
думку можна толькі т ады, калі забыўся на ўсе словы ды
знакі прыпынку i сам ня ведаеш, як яе выказаць. Калі
для гэт ага пасуюць некат орыя звычайныя словы — шт о
ж, т ым лепей.

*

*

*

Клясык авангарднага т эатра Ежы Грат оўскі казаў,
шт о нельга адасабляць думку ад цялеснай дзеі: "Акт ор не
павінен скарыстоўваць свой apгaнізм для ілюстраваньня
руху душы, ён павінен выконваць гэты pyx з дапамогай
свайго apганізма". Мяркую, т ое ж дат ычьшь літ арат ара,
які рэпрэзэнт уе свае думкі на сцэне або запісвае ix за
ст алом. Гэтага правіла прытрымліваўся, у прыватнасьці,
Ніцшэ, які казаў, што літ арат арам трэба вучыцца
маст ацтву т анца нагамi, панят камі, маўленьнем i пяром
на паперы: "Мой ст ыль — т анец, гульня сымэтрыяў
усялякага кшт алт у, пераскокаў і кпінаў з гэт ых
сымэтрыяў... Паўната жыцьця захоўваецца дзякуючы
багацьцю гэст аў. Трэба ўсе доўгія і карот кія сказы,
пункт уацыю, выбар словаў і паўзаў, тэматычную
паслядоўнасьць вучьшца адчуваць як гэст ы".
Ст ыль
пісьма
літ арат ара
сувымерны
экспрэсыўным магчымасьцям ягонага арганізму. Б.
Ермалаеў
у
артыкуле
"Мат орны
акампанемэнт
паэтычнай творчасьці" ("Психологический журнал", N 5,
1995) сьцьвярджае, шт о рыт м у паэзіі — малюнак
націскаў,
словападзелаў,
пераносаў,
клаузулаў,
анакрузаў і г.д., неадпаведнасьць рытмічнага і
грамат ычнага чляненьняў т экст а — грунтуецца на
рэальных
фізыяляпчных
працэсах
цела
аўт ара
(гэт аксама
як
рыт м
складаемай
музыкі
прадвызначаецца фізыялёгіяй кампазыт ара).
Сапраўды, падчас пісьма цi чыт аньня мы
прапускаем т экст скрозь ciт a нашага цела: варушым
вycнaмi і языком, напружваем вочы і галасавыя
зьвязкі, ледзь заўважна паўт араем міміку і гэсты герояў
твору, ст рачваем ці падвышаем уласныя апэт ыт і
лібіда. Ю.Т ынянаў казаў, шт о "літ аратурным факт ам

зьяўляюцца т ыя падзеі і адносіны літ арат урнага
жыцьця, якія ўваходзяць у ст рукт уру літ арат уры
пэўнай эпохі як цэлага". На маю думку, літ арат урным
факт ам зьяўляюцца т аксама фізыялягічныя падзеі
ўсярэдзіне цела пісьменьніка або чыт ача, а т аксама
адносіны паміж ягонымі органамі падчас пісьмa ці
чыт аньня. Паэт абірае лексыку, мет ар і рыт м (а часам i
мову)
для
напісаньня
верша
пад
уплывам
псыхафізыяляпчнага ст ану свайго арганізма: выбірае
для словаў менавіт а т ой рыт м, у якім б’ецца кроў у
ягоных жылах, у якім думкі т аньчаць у галаве і пальцы
сьціскаюцца ў кулак. Адпаведна, мускульны т онус і
рыт м дыханьня чыт ача прадвызначаюць, якую част ку
тэкст а ён прачыт ае асэнсавана.
Каб ахапіць усе сэнсы тэкст а і нават тыя, пра якія
ня ведае сам аўтар, перад чыт аньнем трэба
падмацаваць свой
пoзipк спэцыяльнай
дыет ай,
дыхальнымi
практыкаваньнямі, напружваньнем у
пэўнай паслядоўнасьці мускулат уры цела. Т олькі чыт ачатлет ведае, як правільна скарыст аць рознасьць
энэргетычных пат энцыялаў паміж злучанымі праз
позірк целам i тэкст ам, каб у ягоным розуме загарэлася
лямпа звышсьвядомасьці, падобная да нутранога сонца.
Адпаведныя практ ыкаваньні прыдатныя і для
пісьма — асабліва, калі мы хочам напісаць нешт а
глыбейшае, чым самі можам прачыт аць. Сапраўды, мы
можам скарыст аць у якасьці транспартных сродкаў
для думак i словаў захаваныя з папярэдняга і набыт ыя
ў цяперашнім жыцьці аўт аматызмы, бесьсвядомыя
памкненьні ды іст ынкты, шт о наўсьцяж працінаюць
чалавечую іст оту: пачуцьцё голаду, фізычны боль, страх
уласнага нараджэньня або сьмерці і г.д.
У працэсе пісьмa ці чыт аньня могуць удзельнічаць
самыя разнаст айныя камбінацыі органаў нашага цела.

Найчасьцей мы, зразумела, пішам рукамі. Антраполягі
сьцьвярджаюць, шт о чалавек пачаў пісаць i маляваць
на сценах пячор (т ады гэт а было адно і т oe ж) нічым ня
ўзброенымі пальцамі, а часам выдзьмуваў на пат рэбнае
месца фарбу наўпрост з рот а. А шт о можа быць больш
інт ымным за дактыльнае пісьмо глухіх, калі словы
пішуцца пальцам на далоні суразмоўцы? Xi6a шт о
прашапт аць свае творы, нібы па сакрэце, на вуха якімнебудзь выпадковым знаёмым.
Пальцамі, канешне, можна i чыт аць. Я тут маю на
ўвазе ня азбуку Брайля для сьляпых, а звычайныя
літары, якія прыемна было б кранаць рукамі
(напрыклад, ix можна было б выразаць з фут ра ці
зрабіць з пт ушынага пер'я).
Самыя начыт аныя органы сёньня — гэта вочы і
вушы. Але я мяркую, на службу літ аратуры можна
паст авіць усе пачуцьцёвыя органы, якія маюцца ў
нашым целе. Т рэба напісаць шт о-небудзь для чытаньня
языком — напрыклад, салодкай лініяй на гаркавым полі.
У гэтым выпадку нам удалося б зьдзейсьніць сапраўдную
"асалоду ад текст а", пра якую казаў Р алян Барт.
Можна паспрабаваць i пахавае пісьмо. Але
напачат ку давядзецца pa6iць досыць вялікія літ ары —
пакуль нюх не разаўецца да прымальнай вастрыні, або
пакуль японцы не сканструююць спэцыяльныя
чыт альныя насадкі для насоў, якія дазволяць людзям
адрозьніваць пахі больш дакладна.
Ёсьць некат орыя падст авы меркаваць, шт о
чалавек можа чыт аць i "шост ым пачуцьцём". Каб
праверьшь гэт а, трэба выдаць кнігу з надрукаванымі, а
пот ым зафарбаванымі т экст амі, чыт аць якую можна
было б т олькі інтуітыўна — "трэцім вокам" ("трэцім
вухам", "т рэцяй наздрой"). Многія людзі ўмеюць чыт аць

паміж радкоў, але важней, я мяркую, навучыцца
чыт аць паміж вачэй.
Творы музыкі або жывапісу кранаюць нас да
самай глыбіні душы амаль шт о без аніякіх словаў.
Спадзяюся, здольная на гэт а i літ арат ура. Вэрбальны
складнік текст а можа абмяжоўвацца назовам цi
подпісам, як, напрыклад, "індзейскія" пікт аграмы
Люды Сільновай ("Т азік — наша шэрае сонца", "Неба i
Гром — тэарэтыкі новай літ аратуры" ды інш.).
Нават у звычайнай кнізе чалавек разумее далёка
ня ўсё, шт о чыт ае, — i гэт а сьведчыць, перадусім, шт о ў
літ арат уры ня ўсё прызначана для ўспрыняцьця
розумам і галаўным мозгам. Т ым ня менш т рэба мець
на ўвазе, шт о раней ці пазьней усялякая думка
апынецца ў галаве, нават калі яна нараджаецца дзенебудзь на паверхні цi ў нут раных органах цела. Пры
ўсёй павазе да Арыстоцеля не магу пагадзіцца, шт о
асноўнае прызначэньне мозга — паніжаць т эмпэрат уру
крыві: мозг — гэт а найлепшая глеба для думак.
Цела адрозьніваецца ад арганізма прыкладна
настолькi ж, наколькі не супадаюць паняцьці текста і
твора. Р. Барт сьцьвярджае, што т экст мае чалавечае
аблічча, але падобны ён не да фізыялягічнага, а да
"эрат ычнага цела" чалавека: "Асалоду ад т экст а
немагчыма
зьвесьці
да
ягонага
грамат ычнага
функцыянаваньня, гэтаксама як цялесная асалода ня
зводзіцца да фізыялягічных адпраўленьняў арганізма.
Асалода ад тэкст а — гэта т ой момант, калі маё цела
пачынае падпарадкоўвацца cваім уласным думкам, бо ў
майго цела — зусім ня т ыя ж самыя думкі, што i ў мяне".
Барт меркаваў вызваліць т акст з-пад улады
грамат ыкі, літ арат урнай крыт ыкі i ўвогуле філялёгіі.
Праэкт Ніцшэ, Арт о, Дэлёза — вызваліць цела з-пад
улады apганізмаў, "перавыхаваць" чалавечыя органы

т акім чынам, каб іхняя жыцьцёвая энэргія не
зачынялася ў коле фізыялягічных працэсаў, а была
скіраваная ў рэчышча філязофскага мысьленьня,
маст ацкага гэст а ці шызафрэнічнага падарожжа
сьвядомасьці.
Па словах Леніна, якія на пачат ку эnoxi
"перабудовы" паўт арыў Гарбачоў, ідэі ст ановяцца
мат эрыяльнай сілай, калі яны авалодваюць масамі: калі
мноства людзей адначасна думаюць і прамаўляюць
адны і тыя ж словы. Ч алавечае цела складаецца з
органаў гэт аксама, як народ складаецца з асобных
людзей. І калі мы хочам рэальна ўзьдзейнічаць на
жыцьцё празь літ арат уру — мы не павінны мірыцца з
пануючым ст анам рэчаў, пры якім усе больш-менш
складаныя думкі і вобразы вымушаныя хавацца ў
рэзэрвацыях абодвух кшт алт аў: сярод прадст аўнікоў
інт элект уальнай эліт ы ці сярод завілінаў галаўнога
мозгу, па-над несьвядомымі масамі народа i цела.
Прабіцца з разумнымі словамі да сучаснага
чалавека праз вушы i вочы вельмі няпрост а. Ант анэн
Арт о слушна заўважыў, шт о ў нашую эпоху
змардаванасьці
пачуцьцяў i
агульнага нігілізму
мет афізыка можа дайсьці да людзей т олькі празь
іхнюю скуру. Мне настолькі спадабалася гэт ая думка,
шт о я зрабіў вялікую сэрыю гарчычнікаў з філязофскімі
тэкст амі самога Арт о (у галерэі Алеся Пушкіна яны
дэманст раваліся ў межах майго з В. Акудовічам
фармакалягічнага праэкт у "Літ арат ура для нут ранога i
вонкавага спажываньня", а для выст упу на сцэне Дома
літ арат араў я пaпpaciў абклеіць гэтымі пякучымі
цыт ат амі мяне самога – Акудовіч адмовіўся, Але
пагадзіўся Клінаў).
На "Арт -прагнозе" я выст аўляў т аксама т аблет кі ад
болю ў страўніку з напісанымі на ix бясшкоднай

фарбай невялікімі вершамі — i част ку ix нехт а з
гледачоў прыхапіў дахат ы. Невядома, наколькі вялікім
можа быць т эрапэўт ычны эфэкт ад narлынаньня
літ арат уры, але мы мусім і надалей шукаць новыя
каналы для т рансляцыі тэкст аў у сярэдзіну чалавечай
icт оты, бо слых і зрок у большасьці нашых
суайчыннікаў ужо ст аміліся ад прыгожага пісьменства.
Можна, напрыклад, рабіць гравіроўкі вершаў на
хірургічных інструмэнт ах, бясшкодныя надпісы на
зондзе, які глынаюць хворыя на язву, і на
прэзэрват ывах,
можна
раст вараць
хімічна
нейтральныя тэкст ы ў вадкасьцях, якімі напауняюць
клізмы, шпрыцы i бутлі для ўнутрывенных іньекцыяў.
Т амсама, на "Арт -прагнозе", была зьдзейсьненая
спроба прадэманстраваць магчымы сынтэз культ уры
слова з фізкульт урай. Былі выст аўленыя пудовая гіра з
надпісам "My Namе Іs..." (грамадзт ва прымушае
чалавека высока несьці на жыцьці сваё імя, але
задаволщь гэт ае пат рабаваньне ня менш цяжка, чым
утрымаць гipy над галавой) і пара баксёрскіх пальчат ак
з надпісамі "Т ак" i "Не". На мой погляд, рыт м удараў
спарт смэна можна параўнаць з рыт мам прозы ці нават
паэзіі. Апрача т аго, самі гэт ыя словы часам
узьдзейнічаюць на нас ня менш моцна, чым удары
баксёра. Калі на кагосьці мацьней узьдзейнічаюць
іншыя словы — можна будзе дапісаць ix. У спорце,
гэт аксама як і ў літ арат уры, амаль немагчыма
абысьціся бязь цела. Ці выпадкова, шт о ў Ст аражытнай
Грэцыі
на
aлімпіядах
спаборнічалі
побач
са
спарт сменамі і паэт ы?
Я ўжо згадваў некат орыя агульныя рысы
літ арат уры і харэаграфіі. Як вядома, кожны балет мае
скарочаную славесную версыю — лібрэт а, а многія
нават былі паст аўленыя паводле вядомых літ арат урных

твораў. І дзіўна, шт о ніхт о зь пісьменьнікаў, са свайго
боку, ня піша аповесьцяў паводле чужых балет аў і
нават не спрабуе паст авіць карот кую харэаграфічную
версыю ўласных твораў. Зрэшт ы, і нам наша
лінгвіст ычна-харэаграфічная акцыя "Бум-балет " ня
вельмі
ўдалася:
запрошаныя
т анцоры
занадт а
прызвычаіліся спалучаць сваё цела з музыкай, а не са
словам.
3 найст аражытных часоў чалавек скарыст оўвае
для запісу важнай інфармацыі паверхню ўласнага цела.
Я пакуль ня бачыў на кім-небудзь т ат уіроўкі ў выглядзе
цыт ат ы з клясычнага т вора — дык, можа, варт а было б
заснаваць новы жанр літ арат уры — маст ацкія т экст ы
для т ат уіровак? 3разумела, на скуры можна пісаць ня
т олькі іголкай, але і пэндзлем, пальцам, лязом. Для
публічных pocьпicaў варт а скарыст оўваць ня т олькі
аголеных жанчынаў, але і манекены, муляжы
чалавечых
органаў, т ушкі жывёлаў, птушак i
насякомых (Ніцшэ, дарэчы, аднойчы назваў чалавека
"фанабэрыстым насякомым'').
Адмысловым стылем могуць ст ацца надпісы на
разнаст айных абгортках і фут аралах чалавечага цела:
на бялізьне і абутку, на калысках і трунах, на корпусе
падводных лодак і касьмічных караблёў. У гэтым
напрамку, як мне падаецца, ужо пачала працаваць
Людка Сільнова: яна зрабіла некалькі кніжачак на
шоўку, джынсавай тканіне, фользе дый іншых
незвычайных мат эр'ялах. Ч аму б цяпер не наладзіць
выт ворчасьць вершаваных гальштукаў, шаляў і г.д., а
т аксама шпалераў і фіранак? Арыент авацца, напэўна,
лепш на індывідуальныя замовы.
Увогуле, мы маглі б вярнуцца да ст рачанай у
ст агодзьдзях практ ыкі стварэньня кніг для аднаго
чыт ача. Даст ат кова ўсьвядоміць: рукапіс — гэт а не

літ арат ура другога гат унку, а аўт энтык, адносна якога
раст ыражаваная кніга — гэт а малакашт оўная копія, як
надрукаваныя рэпрадукцыі карціны — вартыя жалю
копіі арыгінала. Сапраўды, рэдакт ар, карэкт ар, а
галоўнае — шрыфт част а высушваюць адзінакроўны
аўт ару тэкст да ст ану ледзь пазнавальнай муміі.
Друкаваная
кніга
сёньня
згубіла
ст ат ус
кананічнага варыянт у тэкст а: цьвёрдая копія кнігі —
т олькі адна з магчымых раздруковак закладзенага ў
кампут ар
твора.
Менавіт а
кампут арны
тэкст
ст ановіцца мат рычным, а ён больш падобны да
pyкaпicy цi нават вуснага, "дапісьмовага" тэксту, які
можна бясконца перарабляць. І т ым ня менш у
нат уральным pyкaпice голас aўт apa чуваць лепш, чым у
кампут арным (я ўжо не кажу пра індывідуальны
почырк). Я згодны з Борхэсам: "Найважнейшае ў
пісьменьніку — ягоная інт анацыя, найважнейшае ў
кнізе — голас аўт ара, шт о ідзе да нас". І т аму ўпэўнены,
шт о ў бліжэйшай будучыні прынамсі некат орыя кнігi
будуць стварацца прынцыпова ад рукі ў адным або
некалькіх экзэмплярах, як вырабляюць свае т воры
маст акі i paмесьнікi. Іст отным крокам у гэтым
напрамку можна лічыць сэрыю "дpyкапісаў" —
памножаных
праз ксэракс невялікім накладам
рукапісных твораў Зьміцера Bішнёва, Міхася Башуры,
Сяргея Пат аранскага i Ільлі Сіна з aўт apcкімі
iлюстрацыямі.
Калекцыйную кашт оўнасьць, мяркую, маюць
т аксама шамот ныя пласты, якія літ арат ары расьпісалі
іголкамі дзікабраза ў галерэі Пушкіна. Мэт ай нашай
aкцыi
“Глінапіc"
было
адраджэньне
адной
з
найст аражытных тэхнікаў пісьма — шумэрскага
клінапіcy. На жаль, падчас яе высьветлілася, шт о ніхт о
з нас ня ведае клінапісных знакаў (сымбалічны факт :

кожны чалавек т олькі крыху пісьменны, бо ня ў ст ане
вывучыць усе сыст эмы пісьма, шт о існавалі ў сьвеце), i
т аму нам давялося крэмзаць пікт аграмы альбо
звычайныя літ ары. Я, напрыклад, напісаў: "Вайна —
гэт а злачынства, а міp — пакараньне ", а С. Мінскевіч
пакінуў на гліне адбіт кі свайго носа, вуха ды іншых
важных органаў.
Пісьмо асадкай на паперы або клявішамі на
экране кампут аpa не патрабуе вялікіх фізычных
высілкаў — прынамсі, з гледзішча чыт ача. Пісаць на
гліняных т аблічках, вышываць літ ары на тканіне ці
выбіваць ix на каменных пліт ах заўважна цяжэй:
задзейнічана большая колькасьць мускулаў (хаця і
меншая, чым у т анцы). Галоўная прычына, чаму т ак
нізка сёньня аплочваецца праца пісьменьнiка, — гэт а
інфляцыя слова. Словы цяпер мала шт о кашт уюць, калі
яны не пакладзеныя на нейкі мат эрыяльны носьбіт —
музыку, цела нат уршчыцы, скандальны ўчынак, бачнае
напружаньне мускулаў аўт ара. Т рэба давесьці людзям,
щт о літ арат ура — гэт а хутчэй фізычная, чым
інт элект уальная праца: капаць каналы ў выглядзе
шмат кілямэтровых літ араў, вышываць вершы з
кулямёт а, пісаць лыжамі на вадзе. Трэба працаваць са
словам рукамі, каб нашыя творы можна было ня т олькі
чыт аць, але і сузіраць, калекцыянаваць, вешаць на
лепшай сьценцы ў доме. На рынку самыя лепшыя
словы нічога не кашт уюць, пакуль іх не пакажуць
нат оўпу з памост а — амаль шт о т ак сказаў Зарат устра.
*

*

*

Р. Барт у арт ыкуле "Сьмерць аугара" ст авіць пад
сумненьне цялесную саматоеснасьць пішучага. У мяне ж,
наадварот, пэўныя сумненьні выклікае цялесная

тоеснасьць адрасат а прыгожага пісьменства: ці жывы
яшчэ чыт ач? І ці cваімі вачыма ён можа і мусіць чыт аць?
Мы звыкліся да т аго, шт о чыт ач ат аясамлівае сябе
з тым або іншым пэрсанажам маст ацкага твора. У
сучаснай літ арат уры, аднак, асабліва ў паэзіі, част а
няма ня т олькі ст аноўчых герояў, але і ўвогуле ніякіх
пэрсанажаў і вобразаў. У авангардным пісьменстве
тэксты або перапаўняюцца незразумелымі словамі і
экспэрымэнт альнымі сынт аксычнымі канструкцыямі
(3. Вішнёў. Ваня Р а), або зашыфроўваюцца (С.
Мінскевіч, В. Жыбуль, А. Т уровіч). Іншьія літ арат ары (І.
Сін, Ю. Гумянюк, І. Сідарук) ствараюцъ пачварныя,
неразьлічаныя на ат аясамліваньне чыт ача вобразы ці
іранічна зьдзекваюцца з усіх cваіх герояў (Л. Вольскі, А.
Бахарэвіч, У. Гарачка). Зрэшты,камбінацыі названых
прозьвішчаў могуць быць іншымі.
На мой погляд, кaлi чытач — я маю на ўвазе ня
т олькі авангардную літ арат уру — нічога ня можа
ўпадабаць ці зразумець у т эксце, але па нейкіх
прычынах не адкладае яго ўбок, ён мусіць ат аясамліваць
сябе не з героямі кнігі, а зь яе аўт арам. І зрабіць гэт а
найбольш проста і эфэктыўна мы можам на ўзроўні
нашага цела. У рэшце рэшт, заслона напоры, шт о
ст агодзьдзямі адасабляла аўт ара ад чытачоў, павіннна
рухнуць, як спарахнелы мур на мяжы Бэрліна i Кіт ая.
Вядома, шт о Шылер за работ ай т рымаў ногі ў
т азіку з халоднай вадой, а Русо выбягаў зь непакрыт ай
галавой на сонца, каб ажывіць хаду думак. Многія
літ арат ары падбадзёрваюць сябе падчас пісьма кавай,
гарбат ай, тыт унём, алкаголем. Іншыя займаюцца
гімнаст ыкай ёгаў, т рымаюць дыету, ст авяць сабе клізмy
перад т ым, як сесьці за пісьмовы ст ол. Напэўна, у
кожнага пісьменьнікa ёсьць свае сакрэты, маленькія
xiт рыкі, з дапамогай якix можна перат варыць

фізычную энэргію цела ў псыхічную энергію слова. У
ст аражытных кельцкіх паэт аў i магаў, напрыклад, быў
распаўсюджаны звычай кусаць сябе для натхненьня за
палец. Верагодна, гэты звычай быў ужываны i сярод
нашых продкаў: ці не адсюль паходзіць вядомы выраз
"высмакт аць з пальца"?
Гогаль любіў пісаць ст ойма, Марк Твэн — у ложку.
І вось пыт аньне: ці не павінны i мы чыт аць іхнія творы
ў гэт кіх жа позах, насіць т акую ж фрызуру, паліць т акі
ж гатунак т ыт уню, калі хочам прасачьшь і нават
адчуць у сабе ўсе скокі і піруэты думак аўт араў. Добра
было б, каб аўт ары прыкладалі да сваіх кнігаў
падрабязныя інст рукцыі, якім чынам т рэба чыт аць
іхнія т воры: шт о апранаць, піць, якія т экст ы т рэба
чыт аць паралельна. Магчыма, кожнаму т вору павінен
адпавядаць ня толькі афіцыйны аўт ар, але і афіцыйна
прызнаны узорны чыт ач, у якога будуць свае вучні і
эпігоны. Т ады зьявяцца i чыт ачы- авангардысты.
Кожны чалавек, якi ня здолеў рэалізавацца ў іншых
жанрах творчасьці, можа заснаваць уласны ст ыль
чыт аньня: напрыклад, чыт аць выключна скрадзеныя
кнігі або толькі тыя, шт о маюць нейкае аднолькавае
слова ў назьве. Борхэс казаў, шт о важней не чыт аць, а
перачытваць. Аднак яшчэ лепш перапісваць у іншай
рэдакцыі кнігi, якія чамусьці не спадабаліся.
У т эат ры асноўная адрознасьць гледачоў ад
акт ораў палягае ў т ым, шт о яны не рэпэт уюць свой
удзел у спэкт аклі. Прыкладна т ое ж пакуль адрозьнівае
чыт ачоў ад пісьменьнікаў: у працэсе чыт аньня
адсутнічае чарнавік (рэпэт ыцыя), безь якога цяжка
ўявіць сабе пісьмо. І я мяркую, немагчыма
перат варыць чыт аньне ў творчасьць, пакуль яно не
займее ўласны чарнавік. Я маю на ўвазе не канспэкт
прачыт анага, а спробы здагадацца, пра шт о пойдзе

гаворка на наст упных ст аронках i няўмольную
рашучасць дачыт аць кнігу да канца (а ў выпадку кнігі
з абяцаным працягам — спробы прачыт аць яшчэ не
напісанae аўт арам). Калі мы хочам перат варыць
літ арат уру ў агульначалавечую справу — трэба, каб
людзі навучыліся чыт аць глыбей i далей, чым піша для
ix свае творы аўт ар.
У эпоху сацыялізму нас вучылі, шт о кнігa — гэт а
лепшы падарунак. Сёньня інфляцыя слова ў грамадзт ве
дасягнула т акой ступені, шт о дарыць т олькі кнігу на
дзень народзінаў ці зь іншай урачыст ай нагоды ст алася
неяк няёмка. І аднак, не зразумела, чаму ў крамах не
суст ракаюцца сьвят очныя наборы, складзеныя на
падст аве т ой цi іншай кнігі? Можна было б прыкласьці
да яе пляшку т аго самага вінa, шт о п'юць repoi ў
кульмінацыйны момант, пуцёўку на той самы курорт ,
дзе разгорт ваецца сюжэт кнігi, улюбёную аўдыёкасэт у
ці марку аўт амабіля галоўнага героя.
Апрача т аго, літ аратурныя музэі, т урыстычныя
бюро ці адмыслова створаныя агэнцтвы маглі б за
пэўную плат у прапанаваць пакупнікам кнігі або
выканаць па замове ixнix сяброў паслугі па
ат аясамлаваньні чыт ача з героем т вора: кaлi гэт а
дэт экт ыў — наладзіць сочку, пагоню, перастрэлку; калі
фант аст ыка — падкінуць яму ў ложак якія-небудзь
"касьмічныя яйкі”; калі кніга пра рамантычнае
каханьне — пашукаць дзяўчыну, падобную да гераінi, i
пазнаёміць зь ёй чыт ача.
Каб вярнуць цікавасьць людзей да навінкаў
кніжнага рынку, чыт аньне павіннa ст ацца ня менш
рыэыкоўнай i непрадказальнай справай, чым уласнае
жыцьцё (магчыма, менавіт а рызыкоўнасьць чыт аньня
хацеў падкрэсліць Умбэрт а Эка, калі прымусіў манахаў
у рамане "Імя ружы" чыт аць ат ручаны pyкапіc).

Трэба, каб кнігавыдавецкія структ уры ўжо сёньня
пачалі
распрацоўваць
сыст эму
мат эрыяльнага
заахвочваньня чыт ачоў — прычым на узроўні ня т олькі
прызоў (т акая практ ыка ўжо існуе), але і ганарараў.
Вельмi дарэчы т аксама была б сыст эма ст рахаваньня
здароўя i жыцьця чыт ачоў ад т ой небясьпекі, якую
ўтрымлівае ў cвaix нэт рах усялякая кніга. Варт а было б
прадумаць і магчымасьць стварэньня дзяржаўнага
інстыт ут у аховы чыт ацкіх правоў на падст аве
адпаведнага закону.
У ідэале відовіщча, якое разгортваецца ў жыцьцё
са ст аронак кнігi, павіннa ат ачаць чыт ача з ycix бакоў,
павінна зат апіць вакол яго рэчаіснасьць наколькі
хопіць вока ды іншых пачуцьцёвых органаў. Бібліят эка
будучыні, мяркую, будзе чымсьці падобным да парку
ат ракцыёнаў або псыхіятрычнай клінікіi, дзе чалавек
зможа перажыць любы абраны ім ці зададзены па
школьнай праграме літ арат урны т вор. Перажыць ня
т олькі ўяўнa (з дапамогай псыхадэлікаў, кампут арнай
вірт уальнай рэальнасьці, дасланых наўпрост у кару
мозга элект рамагнітных сыгналаў i г.д.), але і насамрэч
—
калі
людзі
вынайдуць
спосаб
імгненнай
мат эрыялізацыі думак.
Аднак гэт а не азначае, шт о матэрыяльны
асяродак ці галюцынацыі вакол чыт ача павінны быць
дакладнай копіяй рэчаў, якія апісваюцца ў тэксьце.
Узноўленыя падзеі могуць набыць зусім іншы сэнс,
накірунак і фінал, не прадугледжаны аўт арам. Аўт ар
тэкст а стварае т олькі правілы гульні, гуляць жа ў яе
чыт ачам давядзецца на ўласную рызыку. Тут можна
пагадзіцца з французкім філёзафам Полем Р ыкёрам:
“Інтэрпрэт аваць тэкст — значыцца разгарнуць новыя
адносіны паміж чалавекам i сьвет ам".

Нават пры чыт аньні звычайнай кнігi чалавеку
неабавязкова
дакладна
капіяваць
міміку
і
гэст ыкуляцыю яе пэрсанажаў. Ён можа абраць
пазіцыю яшчэ аднаго, не зафіксаванага ў тэксьце,
героя. Больш за т ое, ён можа дамовіцца зь іншымi
ўладальнікамі т акой самай кнігі пра разьмеркаваньне
роляў (хт о зь якім пэрсанажам будзе ідэнт ыфікавацца) і
прачыт аць т олькі свае pэплікi. А іншым разам яны
маглi б паспрабаваць стварыць на падст аве гэт ай кнігі
зусім адрозны, паралельны т экст, героямі якога будуць
прыдуманыя чыт ачамі дадат ковыя пэрсанажы.
Ч ыт ач можа адчуць асалоду або небясьпеку для
ўласнага жыцьця ад т экст а праз ат аясамленьне ня
т олькі зь ягоным аўт арам ці пэрсанажам, але і
непасрэдна з дыскурсам. Напрыклад, на "Арт -прагнозе"
мы склалі зь некалькіх дзесят каў пірожных, выпечаных
у выглядзе т ой ці іншай літ ары, верш У. Гарачкі, які
пот ым з задавальненьнем зьелі чыт ачы. Агульнавядома
т аксама звычка шпіёнаў: кaлі яны нечакана трапляюць
у кіпцюры контрвыведкі — глынаць сакрэтныя
дакумэнт ы. Зрэшт ы, часьцей шпіёньі iмкнуццa
разьвіць фат аграфічную памяць. Прыгадваецца фільм
паводле апавяданьняў А. Гайдара "Бумбараш", дзе
герой быў вымушаны забіць варожага кур’ера, каб
зьнішчыць небясьпечную інфармацыю ў ягонай
фэнамэнальнай памяці: "Не ў цябе я ст раляю, а ў
шкодную для нашай справы вестку".
На вост раве Балі шаманы "забіваюць" чалавека
т ым, шт о пішуць ягонае імя на т рупе або саване і
закопваюць у зямлю. Зразумела, слова можа ня т олькі
забіваць, але і рат аваць. У мусульманаў, напрыклад,
распаўсюджаны т алісманы ў выглядзе цыт ат аў з
Карана на стужках паперы. Каб лепш засвоіць свят ыя
словы, гэт ыя надпісы часам змываюць вадой, якую

пот ым выпіваюць, або выразаюць ix адразу на кубках.
Kaлi ўрач у ст аражытным Кіт аі ня мог даст ат кова хутка
даст аць пат рэбныя лекі, ён часам пicaў іхнюю назву на
паперы, якую пот ым макаў у ваду. Калі туш
раст варалася, хворы выпіваў гэт ы раствор у якасьці
мікстуры. Ч асам гэт ая паперка спальвалася, і пацыэнт
мусіў праглынуць попел. А ст аражытныя японцы мeлi
звычай запісваць на паперы тэкст клят вы, якую
т аксама спальвалі, і глыналі попел. Яны былі
ўпэўненыя, шт о ў выпадку здрады праглынуты попел
перат ворыцца ў ат рут у, i здраднік памрэ.
Дарэчы,
xі6a
не
імкнецца
чалавек
да
ат аясамліваньня са словам ува ўсіх вядомых нам
рэлігіях праз бясконцае паўт арэньне маліт ваў, мантраў
цi рытуальных формулаў? Я нават мяркую, шт о побач з
фізычным чалавек мае лінгвіст ычнае цела, якое дыхае j
харчуецца прачыт анымі, пачутымі, убачанымі словамі і
гэст амі. Сапраўды, ня хлебам адзіным жывы чалавек!
Многія людзі, напэўна, маюць пры сабе некалькі т акіх
целаў, як звычайны акт ор мае некалькі роляў. Недарма
ж кажуць, шт о колькі моваў ты ведаещ — ст олькі разоў
т ы чалавек. Цi ня сьмерць лінгвіст ычнага цела меў на
ўвазе клясык беларускае літ арат уры Ф. Багушэвіч: "Не
пакідайце ж мовы нашай, каб ня ўмёрлі”?
Kнігi, прачыт аныя намi i нашымі бацькамі, у
значнай
ступені
прадвызначаюць
наш
лёс.
Узаемапранікненьне літ арат уры і цела адбываецца
нават на генэт ычным узроўні. Ангельскі біёляг Д.
Этэнбора сьцьвярджае, шт о сучасныя бібліятэкі можна
разглядаць як пазацялесную ДНК, якая дапаўняе
нашую генэтычную спадчыну і адыгрывае т акую ж
важную ролю ў вызначэньні нашых паводзінаў, як
храмасомы нашых клет ак — у вызначэньні фізычнай
формы нашага цела. Пра літ арат уру можна сказаць т ое

ж, шт о К. Маркс некалі сказаў пра прыроду:
"Універсальнасьць чалавека ператварае ўсю прыроду ў
ягонае неарганічнае цела. Ч алавек жыве прыродай.
Гэт а значыць, шт о прырода ёсьць ягоным целам, зь
якім чалавек павінен падт рымліваць бесьперапынныя
зносіны, каб не сканаць".
Пісьменьнік yпісвae, а чыт ач учыт вае сваё цела ў
тэкст. Асабліва навідавоку гэт а ў почырку т анца і
гэст ыкуляцыі, але і па рукапісным почырку добра
відаць, які чалавек т рымаў асадку, якое ён мае цела —
мужчынскае ці жаночае, дзіцячае ці ст арое, цьвярозае
ці прапіт анае алкаголем. Па почырку і стылю пісьма
можна даведацца пра сацыяльны ст ан, адукацыю,
тэмпэрамэнт і настрой aўт apa тэкст а. Дарэчы, праз
карэкцыю почырка можна, мяркую, лячыць і
перавыхоўваць: зьмяняць сэксуальную арыент ацыю і
паліт ычныя прыхільнасьці чалавека, увесь ягоны лад
жыцьця і мысьленьня.
Ад полу, узрост у, здароуя ды іншых парамет раў
цела залежыць ня т олькі т ое, шт о чалавек здольны
напісаць, але і т oe, шт о ён у ст ане прачыт аць. Кожны з
нас, мяркую, мае свой непаўт орны почырк чыт аньня.
Гэт а адна з праяваў асабіст ага почырка зроку, з
дапамогай якоra мы дэфармуем бачны свет (звычайна
пасьпяхова) да больш-менш прымальнага ст ану.
Унікальным зьяўляецца ня т олькі кожны варыянт
тэкст а, але і кожнае ягонае прачыт аньне: наступным
разам мы будзем прапускаць і дадумваць нейкія іншыя
словы. Як вядома, немагчыма без скажэньняў
перакласьці т экст на іншую мову. Але гэт аксама
немагчыма i прачыт аць щт о-небудзь без скажэньня
сэнсу: нават аднамоўныя аўт ар і чыт ачы бачаць адзін i
т ой жа тэкст па-рознаму. Больш за т ое, адзін i т ой жа
чалавек ня можа двойчы прачыт аць або напісаць нейкі

тэкст аднолькавым чынам. Паводле Борхэса, "калі мы
чыт аем кнігу, яна кожны раз іншая. Геракліт сказаў,
шт о ніхт о ня можа двойчы ўвайсьці ў адну i тую ж
раку, але самае жахлівае ў т ым, шт о мы ня менш
плыт кія, чым вода. Кожны раз, калі мы чыт аем кнігy,
яна зьмяняецца, словы набываюць іншую канат ацыю".
Літ арат ура icнye ня ў кнігах і бібліят эках, а ў
літ арат арах i чыт ачах. І, адпаведна, пункт ам
сыходжаньня, галоўнай мэт ай ycix літ арат урных
практ ыкаў павінен быць ня т экст, а чалавек. Інакш
кажучы, літ арат урны твор мае эстэт ычную, а т аксама
камэрцыйную кашт оўнасьць у т ой ст упені, у якой ён
можа быць пражыты аўт арам і чыт ачом.
А. дэ Сэнт -Экзюпэры раіў літ арат арам наперад
жыць, а ўжо пот ым пісаць. Галоўнае, сапраўды, каб
было чым чыт аць і пісаць, а словы раней ці пазней
прыйдуць caмi. Людзям, якія ст аміліся чыт аць,
падкажу: вашая прысутнасьць у жыцьці можа
азначаць нават больш, чым тое, шт о вы хацелі
прачыт аць, але не прачыт алася.

