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ЭКЗІСТЭНЦЫЯ ГЕРОЯ Ў ПЕРЫЯД ТЭХНІЗАЦЫІ РЭЧАІСНАСЦІ
(НА ЛІТАРАТУРНЫМ МАТЭРЫЯЛЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ)

Аналізуюцца творы беларускіх і рускіх пісьменнікаў 20—30-х гадоў ХХ стагоддзя ў святле праблемы
эстэтычнага мадэлявання рэчаіснасці як кантэксту асабовага быцця. Адзін з напрамкаў яе вырашэння —  выяўлен-
не семантыкі і сімволікі «машынных»  вобразаў, актуальных у тагачаснай мастацкай прасторы. Мастацкія стратэгіі,
выкарыстаныя, у прыватнасці, для ўзнаўлення вобраза трамвая М. Гумілёвым, Б. Пастарнакам, Д. Хармсам,
М. Гарэцкім, Ц. Гартным, узводзяць яго да ўзроўню ўніверсальнага сімвала чалавечага існавання, надаюць якасць
эстэтычнай праекцыі зносін асобы не толькі з сучасным грамадствам, а  і з вышэйшым светам і Сусветам. Аўтар
артыкула акцэнтуе ўвагу на асаблівасцях міжгаліновага мастацкага сінтэзу вобразаў-сімвалаў, іх ролі ў выяўленні
дыялектыкі культуры і цывілізацыі, асэнсаванні яе ўплыву на асобу.

турных з'яў, у рамках якога выкарыстаны
элементы герменеўтыкі, тыпалагічнага і
гісторыка-культурнага метадаў.

Асноўная частка. Адна з самых вялікіх
рэвалюцый у чалавечым лёсе, сцвярджаў
М. Бярдзяеў, — «пераможнае з'яўленне
машыны» [1, с. 118], якая радыкальна мяняе
адносіны паміж чалавекам і прыродай. Машына
накладвае адбітак свайго вобраза на дух
чалавека, на ўсе бакі яго дзейнасці, у тым ліку
на мастацкую творчасць. Непасрэдна гэта
выявілася ў актуалізацыі «машынных» вобразаў.
У лісце да шведскага філолага Нільсана

Б. Пастарнак пісаў: «Мы… толькі госці ў гэтым
свеце, падарожнікі паміж дзвюма станцыямі. За
той кароткі час, які мы жывём на зямлі, нам
трэба асэнсаваць свае адносіны да існавання,
сваё месца ў сусвеце. Інакш жыццё
немагчыма…» [2, с. 34-35]. Звяртаючыся да
Л. Чукоўскай, Б. Жыткоў так фармуляваў сваю
мастацкую задачу: «Усе людзі павінны быць
на адну нітку нанізаны, як ружанец, як грыбы
сушаныя; ехаць у адным трамваі, і калі ён з
рэек сыдзе — усе павінны адзін і той жа гром

Уводзіны. Рэч і яе мастацкая інтэрп-
рэтацыя — тая праблема, якая заўсёды актыўна
даследавалася літаратуразнаўствам. Першая
трэць ХХ стагоддзя можа быць названа
перыядам «эстэтызацыі тэхнічных харак-
тарыстык» (Я. Гарадніцкі) і сімвалізацыі
цывілізацыйных з'яў і працэсаў, што далёка не
заўсёды раўназначна сімволіцы культуры як
духоўнага набытку. Такая тэндэнцыя прывяла
да пэўнай трансфармацыі матыву шляху
(канкрэтызацыі яго як матыву чыгункі) і
актуалізавала, у прыватнасці, вобраз трамвая,
які ў свеце мастацкай умоўнасці выступае
элементам змястоўнага метафарычнага раду,
разлічанага на дамысліванне і асацыятыўнае
ўспрыманне, а ў дадзеным артыкуле аналі-
зуецца ў міжлітаратурным кантэксце.

Матэрыялы і метады даследавання.
Матэрыялам даследавання паслужыў корпус
тэкстаў, якія напісаны ў першай трэці
ХХ стагоддзя або апелююць да падзей гэтага
часу і ўключаюць у сваю мастацкую сістэму
вобраз трамвая. Даследаванне грунтуецца на
інтэгратыўным падыходзе да аналізу літара-
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