ДРУГАЯ СЬМЕРЦЬ АЎТАРА
Ёсьць аўт ары, якія пішуцуь даст ат кова цікава,
каб хацелася іх надрукаваць, але ў т ой самы час –
наст олькі непісьменна, шт о рэдакт ару даводзіцца
амаль цалкам пераказваць іхнія опусы сваімі словамі,
рабіць свайго кшт алт у праклад у межах адной мовы.
Зрэшт ы, далёка не заўсёды гэт ыя словы сапраўды
свае і для рэдакт ара. Як і т эат р, літ арат ура – гэт а
калект ыўная форма вагінальнага аст ыгмат ызму: нават
найвялікшы геній ня здольны ня т олькі шт о напісаць
усе кнігі на сьвеце, але і ў адной кнізе паст авіць усе
пат рэбныя коскі. Адзін і т ой самы тэкст, надрукаваны
ў некалькіх выданьнях, будзе мець т ам розную
арфаграфію (паводле густ аў т амтэйшага карэкт ара) і
структ урную канфігурацыю: у кожнага рэдакт ара –
свой "почырк" скарачэньняў.
Хт о кіруе маёй рукой, калі я рэдагую чужы т экст
для часопіса, у рэдакцыі якога я працую, -- мая
школьная наст аўніца, прачыт аная ўчора кніга, музыка
з магніт афона, шт о ст аіць побач? Ч асам гэт а ўяўны
срэдні чыт ач, якому т рэба, каб арт ыкул быў чытэльны
і ня надт а нудотны. Адзначу, шт о некат орыя
рэдакт ары арыентуюцца на канкрэтнага асобнага
чыт ача – асабліва ў т ым выпадку, калі ён можа даць
грошы на працяг выданьня часопіса. У нейкай ст упені
на гэст ы маіх думак і рук уплывае мініст эрскі або
акадэмчны чыноўнік, шт о ўст аляваў т ыя ці іншыя
правілы арфаграфіі і афармленьня т экст у. Падобны да
яго гэт ак званы "ўнут раны цэнзар", які закрэсьлівае
паліт ычна
ці
маральна
сумніўныя
пасажы,
непрымальныя длядзяржаўнага выданьня. Іншым
разам – і гэт а самае цікавае – я спрабую
ідэнт ыфікавацца, нібыт а акт ор, з асобай аўт ара і

працягнуць імклівым ст рэпт ацыдам ягоныя думкі, зь
якімі я ня згодны, трохі далей за вобразы і
сьцьверджаньні на якіх спыніўся аўт ар. А часам я і
сапраўды раблюся ананімным сааўт арам т экст у:
упісваю ў яго ўласныя думкі, ад якіх аўт ар вельмі
далёкі, але, як я адчуваю, ня будзе адмаўляцца.
Т акім чынам, калі кліент занадт а коснаязыкі ці
ляканічны, рэдакт ар непаьбежна робіцца ягоным
факт ычным сааўт арам. Ч асам у тэксьце заст аеца
больш
думак
і
словаў
рэдакт ара,
чым
намінальнагааўт ара. Калі т экст друкуюцца амаль
некранут ым – част а гэт аазначает олькі т ое, шт о
пісьменьнік ведаў, хт о будзе ягоным рэдакт арам, і
адпачат ку пісаў твор з улікам ягоных густ аў. У многіх
рэдакт араў ёсьць пазнавальны стыль, а значыцца –
павінны быць і некат орыя аўт арскія правы на
адрэдагаваныя імі т экст ы. Ч асам бывае цяжэй
адрэдагаваць чужы твор, чым напісаць свой т акога ж
памеру, бо т рэба мімікрыраваць пад чужую ст ыліст ку.
Пагадзіцеся, гэт ат ворчая, а не мэханічная, праца – і
т аму варт ая нейкага ганарару. І цалкам магчыма, шт о
ў будучыні пост аць рэдакт ара заслоніць сабой
пісьменьніка (у прыватнасьці, у кнігах будуць
зьмяшчаць фат аграфію і аўт ограф ня аўт ара, а
рэдакт ара).
З
гледзішча
арніт алягічнай
от алярынгалёгіі, рэдакт ар – гэт а пасрэднік (мэдыум)
паміж аўт арам і чыт ачом, а ўжо ў наш час, як вядома,
перавагу ўва ўсім маюць менавіт а пасрэднікі, а не
выворцы. Напрыклад, у музыцы з кожным годам
большай увагай публікі і крыт ыкаў карыст аюцца не
музыканты-выканаўцы, а ды-джэі, якія кожны ў сваім
стылі ствараюць міксы з чужых твораў. Электронная
музыка зрабіла плягіят асноўным жанрам сваёй
эст эт ыкі, але і ў т радыцыйных жанрах кампазыт ары з

задавальненьнем выкарыст оўваюць урыўкі чужых
мэлёдыяў. На сёньняшні час рэдакт ары – ледзь не
адзіныя прафэсыяналы сярод літ арат араў. І гэт а
нат уральна: маст ацт кай літ арат уры цяпер друкуецца
няшмат , зат ое накніжных прылаўках усё больш
слоўнікаў, даведнікаў, энцыкляпэдыяў, перадрукаў, і ў
іхнім ст варэньні галоўную ролю адыгрывае менавіт а
рэдакт ар.
Канешне, літ арат уру ствараюць ня т олькі
рэдакт ары.
Даўно
насьпеў
час
перагледзець
канцэпцыю т рыніт арнай шызафрэніі пісьменьніка,
замацаваную ў літ арат уразнаўстве Р алянам Барт ам
(аўт ар – скрыпт ар – нарат ар). Барт спрабаваў забіць
аўт ара, каб найвышэйшай інст анцыяй літ арат урнай
творчасьці зрабіць чыт ача, але як можна не заўважаць
т акіх важных удзельнікаў літ арат урнага працэсу, як
наборшчык, карэкт ар, гандляр, бібліят экар, крыт ык,
зборшчык макулат уры і г.д.? Усе яны ўплываюць ня
т олькі на т ое, шт о будуць чыт аць людзі, але нават на
т ое, якіятэкст ы і ў якім выглядзе выйдуць у сьвет . Гэт а
значыць, яны ствараюць ня т олькі полечыт аньня, але і
поле пісьма. Чыт ачы т аксама любяць рэдагаваць, шт о
добра бачна ў ст арых бібліят эчных кнігах: скарачаюць
т экст (выдзіраюць ст аронкі – на жаль, лепшыя, а ня
горшыя), робяць заўвагі на палях, выпраўляюць
абдрукоўкі. Парадаксальна, але надрукаваная кніга зь
цягам часу ўсё болш і болш ізноў ператвараецца ў
рукапіс. Здараецца, даволі част а значныя карэкт ывы
ў падрыхт аваны да друку т экст ўносць ягоныя героі
(напрыклад, вядомы паэт правіць кнігу, якую пра яго
напісаў малады крыт ык). І ўсё ж т акі найбольш
уплывовая пост аць сярод гэт ых салдат аў нябачнага
літ арат урнага фронт у – рэдакт ар, праца якога сплучае

ў сабе функцыі прафэсыйнага чыт ача і "другога
нумара" аўт ара.
Велізарны эстэт ычны патэнцыял, які мае гэт ы
род
дзейнасьці,
на
жаль,
звычайна
скарыст оўваеццавельмі павярхоўна, безь ніякага
палёт у
фант азыі.
Рэдакт ары,
як
сапраўдныя
варт авыя, ахоўваюць сваю рубрыку, свой часопіс і
саму літ арат уру ад недакладнасьцяў, прапуўчаных
факт аў, пыт аньняў без адказаў, грамат ычных палкаў,
шмат слоўя,
нўцямнасьці,
дрэннага
густ у
(гл.
"Дапаможнік для журналіст аў Цэнтральнай і Ўсходняй
Эўропы"). Т акім чынам, т радыцыйная рэдакт урамае
чыст а рэпрэсыўны харакар. Замест т аго, каб
узбагачаць тэкст новымі інтэлектуальнымі рэчывамі,
рэдакт ар перат варае яго ў аднаст айны бройлерны
плянкт он. Замест а т ысячы новых квет ак маем
стрыжаны газон.
Звычайна рэдакт ара скарачае тэкст – але чаму не
зрабіць наадварот ? Гэт а прынцыповы момант , гэт а
асноўная зброя рэвалюцыі рэдакт араў. "Працуйце
скальпелем, а не сякерай", -- добразычліва раіць
"Дапаможнік". Але хай нашымі прынцыпамі будуць:
"Лепш прышыць, чым адрэзаць" і "Сем разоў адмерай
– сем разоў прышый". Мы павінны ня т олькі вызваліць
дыскурс аўт араз-пад ярма ст андартных вобразаў,
густ аў, чыгунных думак, але т аксама скарыст аць
аўт арскі тэкст як адмычку да дзьвярэй у нэт ры
ўласнага ўяўленьня. Трэба сказаць за аўт ара т ое, на
шт о яму не схапіла розуму або рашучасьці, а т аксама
выказаць т ое, на шт о не ст авала словаў нам самім,
пакуль аўт ар ня даў прачыт аць нам свой т экст .
Усялякі літ арат ар пачынае як эпігон, гэт а нат уральна.
Задача ж рэдакт ара палягае ў т ым, каб давесьці
ягоную ст ыліст ыку да ўзроўню пат алёгіі, безь якой ня

можа быць высокага маст ацт ва, безь якой т ворчасьць
заст аецца неаўт энт ычнай і ненат уральнай. Калі ўжо
абавязкова скарачаць т экст , т о лепш выразаць
здаровыя, чым хваравіт ыя думкі: мы разьвіваемся,
пакуль нам нешт а баліць.
Каб
узьняць
рэдакт уру
да
ўзроўню
паўнаварт аснага самавыяўленьня ў слове побач з
прозай, паэзіяй і драмат ургіяй, т рэба рэдагаваць ня
т олькі т ыя т воры, шт о прыносяць выпадковыя
аўт ары, браць сюжэт ы з самога жыцьця ці клясычнай
літ арат уры. Нам нават цяжка ўявіць сабе, які
неабсяжны творчы патэнцыял хаваецца, з аднаго
боку, у немаст ацкіх тэкст ах, безьліч якім мы бачым
шт одня (прыватныя аб'явы, указы прэзыдэнт а,
квіт анцыі штрафаў і г.д.), а з другога – у гарах
маст ацкіх твораў, якія ст рацілі акт уальнасьць (а яны
складаюць пераважную большасьць фондаў усялякай
бібліят экі і ўвогуле літ арат уры). Ч аму не адапт аваць да
пат рэбаў сучаснасьці пакрытыя пылам шэдэўры, чаму
не даць іхнім пэрсанажам сучасныя імёны, грошы і
праблемы? Гэт а ня значыць, шт о першапачат ковая
вэрсыя т вора павінна быць канчат кова забыт ая; не,
хай будзе шмат новых вэрсыяў, калі яны хоць т рохі
цікавейшыя за кананічны т экст.
У пэрспэкт ыве варт а было б перакінуць маст кі
паміж асобнымі творамі клясычнага аўт ара, паміж
рознымі аўт арамі, нацыянальнымі літ арат урамі, а ў
рэшце рэшт – паміж усімі т экст амі, якія калі-небудзь
ствараліся на зямлі, пад вадой і ў блізкім космасе.
Яшчэ адзін
магчымы варыянт рэвалюцыі
рэдакт араў – перадоленьне т экст ацэнт рызму ў
выдавецкай справе. Можна было б спачат ку падбіраць
цікавыя ілюст рацыі для газэт ы ці кнігі, рабіць макет , а
ўжо пот ым шукаць або замаўляць аўт арам т экст ы для

яе. Дарэчы, цікава было б і ў кіно спачатку зрабіць
агучваньне фільма, а пот ым зьняць яго на падст аве
фанаграмы (нешт а падобнае мы бачым у відэакліпах).
Можна ўвогуле друкаваць т эксты бяз словаў – з адных
знакаў пункт уацыі, а словы паміж імі няхай пішуць
самі
чыт ачы
(па т ым
жа
прынцыпе
дзеці
расфарбоўваюць
кніжкі-размалёўкі
і
конт урныя
карт ы). Карысна было б і ў школах замяніць хай сабе
некат орыя дыкт анты і практ ыкаваньні, дзе трэба
расст аўляць коскі паміж гат овымі словамі, на т акія,
дзе т рэба прыдумляць словы паміж гат овымі коскамі.
Зь юрыдычнага гледзішча, літ арат ар робіцца
аўт арам т олькі пасьля публікацыі ягонага т вора – гэт а
значыць, пасьля апрацоўкі т эксту рэдакт арам.
Паводле Барт а, усё наадварот : аўт ар папярэднічае
твору, нараджае яго, як бацька – сына (прычым,
адначасова з т экст ам нараджаецца, парадаксальным
чынам, брат -блізьнюк аўт ара – скрыпт ар). А на мой
погляд, аўт ар павінен бачыць у творы не дзіця сваё, а
пляменьніка ці прыёмнага сына. Многія т экст ы (і гэт а
не
выключэньне)
ствараюцца
ў
разьліку на
публікацыю ў пэўным выданьні і нават на ст ыль
пэўнага рэдакт ара. Калі б гэт ы арт ыкул я пісаў не для
"Крыніцы" і рэдакт ара В. Акудовіча – ён, верагодна,
ат рымаўся б зусім іншым ці нават не зьявіўся б
увогуле.
Урэшце, я ня ведаю, хт о з нас двух пісаў арт ыкул,
які вы прачыт алі (хоць Акудовіч, як звычайна, нічога ў
ім не зьмяніў). Т ым ня менш, з дазволу рэдакцыі
пакіну свой подпіс.

