ДРОВЫ ДЛЯ ПАРАХОДА СУЧАСНАСЬЦІ
У адным з інт эрвью маскоўскі канцэпт уаліст
Дзміт рый Прыгаў выказаў даволі акт уальную думку:
“Няма кніг добрых і благіх”. Шт о ж, можна было б
давесьці т аксама, шт о няма кніг зьмяст оўных і
пуст ых, як няма скончаных і няскончаных.
Зрэшт ы, Прыгаў хацеў, відавочна, сказаць, шт о
няма кніг добрых і благіх, а ёсьць добрыя і благія
чыт ачы. Мадэрністы бралі ўсю адказнасьць за якасьць
твору на сябе, сучасныя ж літ арат ары імкнуцца
перакласьці яе на чыт ачоў. Міларад Павіч, напрыклад,
публікуе т эат ральныя п’есы адразу ў некалькіх
варыянт ах, а раманы складае ў выглядзе крыжаванкі,
слоўніка і г.д. — каб кожны мог абраць уласны
маршрут чыт аньня. Яшчэ больш залежыць ад асобы
чыт ача кампут арны гіпэрт экст . Сучасны т вор
нараджае, хут чэй, аўдыт орыя, чым намінальны аўт ар.
Т акім чынам, і аб’ект ам літ арат урнай крыт ыкі
неўзабаве будзе працэс чыт аньня, а не пісьма. Калі
няма магчымасьці ст аць выбітным пісьменьнікам ці
філёзафам, заст аецца адна надзея — ст аць выбітным
чыт ачом.
*

*

*

У процілегласьць фут урыст ам пост мадэрніст ы ня
т олькі не выкідаюць нічога з парахода сучаснасьці, але
набіваюць яго ўсялякай усячынай пад завязку.
Перапоўнены параход, калі і ня пойдзе пад ваду,
пазначыўшы бурбалкамі “канец гіст орыі”, “сьмерць
маст ацтва” і г.д., дык, прынамсі, павінен запаволіць
сваю хаду.

“Ч ас, наперад!” — заклікалі мадэрніст ы: яны
амаль усялякія перамены ат аясамлівалі з пераменамі
да лепшага. Нат уральна, чым лягчэйшай будзе
цяпершчына, т ым хутчэй можна будзе дацягнуць яе
да лепшай будучыні. Т аму — за борт Пушкіна і ўсіх,
хт о не працуе, або працуе ня з намі і супраць нас!
Пост мадэрніст ы,
наадварот,
вераць,
шт о
будучыня заўсёды горшая за цяпершчыну. Каб
запаволіць бег часу, яны ня т олькі нікога не
выпіхваюць за борт , але яшчэ і ўсялякае сьмецьце
загружаюць у т румы, бібліят экі і музэйныя сховішчы.
Сьмецьце, дарэчы,
—
асноўная т эма
многіх
пост мадэрніст аў.
Мне ж здаецца, шт о немагчыма ні паскорыць бег
часу, ні запаволіць яго. Калі мы выкідаем з парахода
лішнія рэчы і лішніх людзей — іхняя вага пераходзіць
да т ых, шт о заст аліся. Калі ж мы спрабуем сьцьвердзіць
аднолькавую кашт оўнасьць і дарэчнасьць усіх словаў,
людзей і твораў — усе яны страчваюць у вазе.
*

*

*

У мадэрніст а т вор — гэт а рэч з ясна пазначанымі
межамі (вокладкай, рамкай і г.д.). Ён імкнецца да
т аго, каб форма супадала са зьмест ам. Пост мадэрніскі
твор т рэба шукаць дзе заўгодна, т олькі ня ўгоных
намінальных
берагах. Зьесту надаецца форма,
прызначаная звычайна для зусім іншых рэчаў.
Пісьменьік пасьявае сказаць усё, шт о хацеў, яшчэ да
т аго, як сядзе да кампут эра, ці, наадварот, пачынае
казаць нешт а іст отнае т олькі пасьля т аго, як скончыць
набор кнігі.
***

Пост мадэрніст ы прыт рымліваюцца сэміялягічнага т абу на вызначэньне ст упені сапраўднасьці
твора. Паводле Р аляна Барт а, казаць пра рэаліст ычнасьць т вора — нонсэнс: ён адкрыт ы для ўсіх
магчымых інт эрпрэт ацыяў.
І ўсё ж т акі, мяркую, і аўт ар, які закладае ў т экст
магчымасьць разнаст айных інтэрпрэт ацыяў, і чыт ачы,
якія гэт ыя магчымасьці рэалізуюць, — захоўваюць
прынамсі падсьвядомую або цялесную памяць пра
мат эрыяльную і сацыяльную рэчаіснасьць, якая іх
нарадзіла. Інакш кажучы, рэчаіснасьць карэкт уе-т акі
працу машыны выт варэньня маст ацкіх вобразаў у
сьвядомасьці і чыт ачоў, і самога аўт ара. А значыцца,
ёсьць яшчэ сэнс спрачацца пра рэаліст ычнасьць
твора, пра магчымасьць дакрануцца да рэчаіснасьці
празь пісьмо ці чыт аньне. Усялякі т вор — рэаліст ычны
да т ой ступені, да якой ён мае справу зь целам
пісьменьніка або чыт ача.
*

*

*

З шызарэаліст ычнага гледзішча, часцей за ўсё мы
маем рацыю т ады, калі памыляемся. Напрыклад, у
арт ыкулах “Літ аратура і шызафрэнія”, “Шызат ура і
літ арафрэнія” ды іншых, шт о друкаваліся ў “ЗНО”, я
часам наўмысна даваў памылковую, але т ым не менш
пазнавальную інтэрпрэт ацыю твораў некат орых
знаёмых літ арат араў. Пот ым у прыватных размовах
высьвет лілася, шт о нічога супраць яны ня маюць:
усялякая інтэрпрэт ацыя скажае — і добра, калі яна
рассоўвае далягляды т вора, узбагачае яго рапт оўнымі
для самога аўт ара сэнсамі.
Мяркую, нам усім т рэба навучыцца рабіць
памылкі — ня тыя памылкі, шт о заганяюць у тупік і

спуст ашаюць дух, але тыя, шт о дазваляюць спраст аць
т раект орыю думкі і выперадзіць найспрытнейшых
прыхільнікаў здаровага сэнсу.
*

*

*

Т олькі калі сам ня ведаеш, ці сур’ёзна пішаш або
жарт оўна, нечаму вучыш чыт ача або гуляеш зь ім —
ат рымліваеш сапраўдную асалоду ад пісьма. Адчуваеш
глыбінны землят рус сьвядомасьці, але ён цябе не
палохае, бо ня т олькі разбурае, але і збірае нанова
сэнсавую геаграфію твайго сусьвет у. І чыт аць, напэўна,
лепш за ўсё т рохі “не ў нагу” з думкамі аўт ара, трохі
кульгаючы — ці т о жарт оўна, ці т о ад болю.
*

*

*

Напэўна, асноўнымі рысамі пост мадэрніскай
стыліст ыкі можна назваць фрагмент арнасьць, другаснасьць і самаіранічнасьць. Шызарэалізм не адмаўляецца ад іх і ахвотна скарыст оўвае ў сваёй практыцы, але
ў ст рат эгічным пляне рыхт уе пераадоленьне гэт ага
т райнога т упіка для чалавечай думкі.
Шызарэаліст ычны т вор фрагмэнт арны — але гэт а
фрагмэнт арнасьць не відэакліпа ці кучы выпадковага
сьмецьця, а веера шмат аблічных вобразаў, які можна
разгарнуць у выглядзе некалькіх абст рактных узораў
ці рэаліст ычных выяваў. Фрагмэнт ы павінны злучацца
ў разнаст айныя паслядоўнасьці ня т олькі паводле
сюжэт у, але і, напрыклад, паводле колеравай ці
акуст ычнай гармоніі, падобных пахаў, аднолькавай
эмацыйнай афарбаванасьці, утвараючы магчымасьць
шмат варыянтнага сынтэзу нейкай агульнай ідэі — і не
адной-адзінай.

Да пэўнай ст упені можна дазволіць сабе
другаснасьць — адкрыт ыя і схаваныя цыт ат ы іншых
аўт араў, самапаўт оры, — але за імі павінна
праглядацца
новая
аўт энт ычнасьць
твора
і
самаідэнтычнасьць (“рэанімацыя”) Аўт ара. Магчыма,
за кошт т аго, шт о цыт аты скарыст оўваюцца зусім у
іншым сэнсе: т акім чынам адкрываецца новы зьмест
чужой думкі — першапачат ковы аўт ар наўрад ці
падпісаўся б пад ёй. Напрыклад, падчас акцыі ББЛ
“Глінапіс” на “Арт -прагнозе’96” я скрыжаваў назовы
раманаў Л.Т алст ога і Ф.Даст аеўскага ў адзіную
сэнтэнцыю: “Вайна — гэт а злачынст ва, а мір —
пакараньне”, — і вымушаны быў сам пад ёй
падпісацца.
Нарэшце, шызарэаліст ычны т вор або гэст у
значнай ст упені іранічны, парадыйны — аднак
падрыў аўт арытэт у паліт ычнай ці ідэалягічнай улады
ён
ураўнаважвае
сур’ёзным,
нават
пачцівым
ст аўленьнем да “адрынутых”, адсунут ых на ўзбочыну
грамадзт ва ці тэкст а людзей, рэчаў і думак.
Шызапісьмо надае амаль усялякаму жарт у ці
выпадковаму набору словаў дадат ковы сэнс і новае
вымярэньне. У ідэале т экст павінен дазваляць самыя
розныя прачыт аньні: ад камічнага да пат этычнага і ад
сакральнага да парнаграфічнага. Нават калі ён
складаецца з аднаго-двух сказаў.
*

*

*

Т ат альная іронія і самаіронія пост мадэрніст аў,
магчыма, зьяўляецца вынікам кампілят ыўнага мэт аду
складаньня т экст а. Відавочна, зьяднаць шмат лікія
цыт ат ы розных аўт араў, якія шмат у чым супярэчаць
адна адной, а т аксама разасобленыя фрагмэнт ы

ўласных думак, нашмат лягчэй, калі перат варыць іх у
нешт а накшт алт карнавальнага шэсьця. У чалавека,
які любіць і ўмее разважаць пра высокія мат эрыі
(т акімі былі мадэрністы), пачуцьцё гумару звычайна
адсутнічае або хаваецца.
Іронія дазваляе аб’яднаць разасобленыя, амаль
несумяшчальныя паняцьці і вобразы — аднак, не
сынтэзуючы іх, а на нейкай больш нізкай ст упені
інт эграцыі. Іронія (карнавалізацыя) — гэт а, па
сут насьці, паралягічная аперацыя, недаст упная ні
сучасным кампут арам, ні людзям без пачуцьця
гумару. Яна выводзіць чалавечае мысленьне з т упіка
“tertium non datur” (т рэцяга быць ня можа), дазваляе
яму праскачыць паміж адназначнымі “Т ак” і “Не”.
*

*

*

Вы, магчыма, заўважылі, шт о многія думкі і
вобразы нараджаюцца падчас перапісваньня сваіх жа
ці чужых т вораў. Немагчыма напісаць адзін і т ой жа
т экст двойчы, калі не заплюшчваць вочы на рапт оўна
знойдзеную магчымасьць працягнуць сюжэт ці роздум
у
новым
накірунку.
Мяркую,
гэт а
добры
конт раргумэнт для спрэчкі з т ымі, хт о сьцьвярджае,
шт о “ўсё ўжо сказана і запісана”.
Кожны раз, калі я дапісваю ў свой ці чужы т экст
нешт а новае, — ён, з аднаго боку, робіцца яшчэ больш
абсурдным, а з іншага — нейкія цьмяныя месцы
набываюць, нарэшце, сэнс. Увогуле ж, агульная
колькасьць абсурду і ў самой рэчаіснасьці, і ў
шызарэаліст ычным творы раўнаважная колькасьці
ўсіх ягоных сэнсаў. Шызарэалізм сьцьвярджае: сьвет
не дасканалы, але і не безнадзейны!

*

*

*

“Усё
ўжо
сказана,
—
сьцьвярджаюць
пост мадэрніст ы, — нам заст аецца т олькі гуляць з
цыт ат амі”. А на маю думку, чым больш людзі
гавораць, т ым больш і недагаворваюць. Магчыма, мы
ўвогуле ня здолелі б нічога сказаць, калі б не
замоўчвалі нешт а іншае. Каб шт осьці сьцьвярджаць,
заўсёды даводзіцца адмаўляцца ад некат орых думак,
якія т аксама хацелася б агучыць. Кожная думка
(кніга, цывілізацыя) ня прост а працягвае папярэднюю,
а выпраўляе, карэкт ыруе яе ці нават адкрыт а
перакрэсьлівае.
Ч асам здаецца, шт о людзі яшчэ не сказалі як
т рэба ніводнага слова. Многія літ арат ары маглі б
пацьвердзіць, шт о яшчэ ніводную сваю кнігу ня
здолелі напісаць, як хацелі. Канешне, амаль заўсёды
адшукаюцца людзі, якія сказалі ці скажуць нешт а
падобнае да т аго, шт о хацелася выказаць нам... Але ня
т ое самае.
“Новае — гэт а добра забыт ае ст арое”? Нічога
новага ствараць немагчыма?
Давайце думаць інакш: усё ст арое калі-небудзь
ст анецца новым.

