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пае ў якасцi аб’екта, прызначанага для спасцiжэння i вытлумачэння. Мож-
на лiчыць, што крытык займае такое палажэнне адносна лiтаратурнага
твора, якое займае мастак слова адносна самой рэчаiснасцi, якую iмкнецца
спасцiгнуць сваiмi творчымi намаганнямi i мадэль якой рэалiзуе ў творы.
Для крытыка важнай i актуальнай робiцца другасная, тэкставая рэчаiснасць
аўтарскага твора, у якой рэальны i мастацкі свет аб’ядноўваюцца ў
маналiтнае адзiнства, паводзяць сябе сiнкрэтычна. Паколькi мастак мае ў
сваiм распараджэннi ўсю бязмежнасць праяў навакольнага i ўнутранага
свету, то крытык з пазiцый эстэтычнага каментатара ў сваёй творчасцi
аперыруе толькi адбiткам, праекцыяй аўтарскага светабачання. Задача
мастака больш складаная i высокая, што, безумоўна, павышае ступень
адказнасцi крытыка, якi павінен адэкватна прааналiзаваць мастацкi твор,
падкрэслiўшы i адцянiўшы ўсе без выключэння вартасцi (а ў некаторых
выпадках i пралiкi) аўтарскай рэалiзацыi. Чым больш адэкватным (у са-
мым шырокiм значэннi слова) будзе эстэтычны i iнтэлектуальны круга-
гляд крытыка творчаму кругагляду мастака, тым больш каштоўным i
глыбокiм будзе крытычны аналiз. Пры гэтым крытык павiнен звяртацца
не толькi да свайго ўнутранага голасу i высноў, падказаных веданнем матэ-
рыялу даследавання i бездакорным густам, але i да сiстэмы агульна-
гуманiтарных ведаў па эстэтыцы, фiласофii, культуралогii i iнш. Аднак
цалкам iдэнтычных спосабаў спасцiжэння таго цi iншага аб’екта не iснуе,
таму прыходзiцца канстатаваць, што крытык нiколi не здолее поўнасцю
вычарпаць i спазнаць таямнiцу сапраўды вялiкага твора i творцы, як, зрэш-
ты, i сам творца нiколi не спасцiгне да канца таямнiцу жыцця i рэчаiснасцi.
Гэты факт зусiм не змяншае здольнасцi i прызначэння нi лiтаратара, нi
крытыка, бо катэгорыя эстэтычнай недасягальнасцi (непасрэдна звязаная
з фiласофскiм паняццем абсалюту, iдэалу) сведчыць пра наяўнасць пер-
манентнай крэатыўнасцi ў iндывiдууме.

Вiдавочна, што i крытык, i лiтаратар павiнны валодаць выключнай
духоўнай iндывiдуальнасцю, якую мусяць рэалiзаваць з дапамогай ад-
мысловых, толькi iм уласцiвых спосабаў у сваiх творах; такім чынам,
суб’ектывiзм – неабходны рухаючы фактар творчага самавыяўлення, гэта
неаспрэчны факт. Але фактам з’яўляецца i тое, што ў крытыцы суб’ектывiзм,
уяўляючы, безумоўна, надзвычай важны элемент iндывiдуальнасцi да-
следчыка, не можа, аднак, прэтэндаваць на абсалютную унiверсальнасць.

Можна дапусцiць, што межы суб’ектывiзму ў крытыцы заканчваюц-
ца там, дзе заканчваецца аналiз, у якiм дамiнуюць чыста эстэтычныя прын-
цыпы разгляду мастацкага твора, i пачынаецца аналiз з навуковых або
маральных пазiцый. Аднак калi крытык перастане арыентавацца на такiя
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З’яўленне новага лiтаратурнага твора заўсёды прадугледжвае амаль адна-
часовую магчымасць з’яўлення крытычных меркаванняў аб iм, якiя высту-
паюць у якасцi iнфарматыўных «адказаў» i забяспечваюць уключэнне
канкрэтнага твора ў сiстэму бягучага лiтаратурнага працэсу. Новы мастацкi
твор здольны актывiзаваць прастору свайго прачытання i пазнейшых вытлу-
мачэнняў, якiя – калi гэта вытлумачэннi крытычныя – самi з’яўляюцца
тэкстамi i iснуюць у якасцi аўтарскай персанiфiкацыi крытыка праз
спасцiжэнне прасторы мастацкага тэксту. Такая прастора прачытання з’яў-
ляецца лiтаратурным фактам, якi пачынае сваё iснаванне з моманту
ўзнікнення i далейшай актуалiзацыi мастацкага твора шляхам усвядомле-
най яго апрабацыi. Але трэба таксама ўлiчваць наяўнасць яшчэ адной,
немалаважнай, камплементарнай у дачыненнi да прасторы лiтаратурнага
факта сферы, непасрэдна звязанай з творам, у межах якой змяшчаецца
ўся сума iнфармацыi пра яго як рэальнай, так i магчымай, гiпатэтычнай.
Гэта сфера вызначае поле альтэрнатыўнага жыцця мастацкага твора i дае
магчымасць для бясконцай колькасцi прачытанняў, якiя будуць базіравац-
ца ўжо не толькi на патэнцыяльных эстэтычных магчымасцях твора, пры-
сутных у iм iманентна, але i на ўжо iснуючых ацэнках i меркаваннях, якiя
ў гэтым выпадку можна разглядаць як першаэлементы i першапрычыны
складанай iнтэрпрэтацыйнай сiстэмы.

Такiм чынам, твор пацвярджае сваю мастацкую унiверсальнасць i
першапачатковую апрыорную шматзначнасць. Гэты спосаб яго iснавання
ўплывае i на два варыянты iнтэрпрэтацыi: першы – з пункту гледжання
аўтарскай задумы i псiхалогii спасцiжэння рэчаiснасцi, другi – з пункту
гледжання непасрэднага чытацкага ўспрымання; прычым апошнi варыянт
уяўляецца больш прадуктыўным у дачыненнi да крытычнага выказвання
па прычыне той асаблiвай увагi, якая ў iм адводзiцца рэцыпiенту, бо ў
рэшце рэшт i мастацкi твор, i твор крытычны адрасаваны менавiта чытачу.

Для пiсьменнiка лiтаратурны твор мае перш за ўсё суб’ектыўны сэнс:
ён з’яўляецца рэалiзацыяй пэўнага творчага праекта, задумы або – у больш
шырокiм сэнсе – артыкуляцыяй яго суб’ектыўнасцi. Аднак, з пункту гле-
джання чытача, лiтаратурны твор мае аб’ектыўны сэнс, а, значыць, высту-
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всему таинственному и запретному, всему тому, что ниспровергает сло-
жившиеся религиозные и культурные идеалы и нравственные «табу». В
наше время данный фактор приобретает масштабы новой идеологии, т. к.
востребован массовым сознанием. Именно этим можно объяснить тот
же феномен Д. Брауна или Г. Поттера, т. е. произведений, которые на
своем уровне затрагивают метафизические стороны нашего бытия.

Брендизация, будучи оборотной стороной постмодернизма, косну-
лась прежде всего мифа о писателе, тогда как в России художник всегда
являлся отражением общественного сознания своей эпохи. В наше время
образ художника создают СМИ. Главным здесь становится сочетание
«модный» писатель», которому выгодно,  что его имя обрастает слухами
и сплетнями, за которыми скрывается, как правило, творческая несостоя-
тельность.

Виктор Пелевин в одном из интервью на вопрос об употреблении им
наркотиков вышел из заданного маргинального образа и резюмировал:
«Наркотики, которые я регулярно употребляю, – это спортзал и бассейн».
Более того, именно В. Пелевин в свое время показал, насколько изменил-
ся образ русского писателя и как в современных условиях последний в
России продолжает оставаться чем-то большим, нежели только худож-
ник. Примечательна, к примеру, его фраза о политической ситуации в
стране: «Сегодня она (история) повторяется три раза – как трагедия, как
фарс и как PR-кампания» (АиФ, 2003, № 38).

Третьим определяющим фактором нашего времени становится масс-
культовое возрождение классики, причем в сериальном формате. Это
уже не столько имитация реальности, сколько современная тоска по идеалу.

Отметим, что из всех сериальных проектов наиболее растянутой во
времени оказалась экранизация романа «Анна Каренина» Сергея Со-
ловьева. И этому есть свое объяснение в интервью самого режиссера.
Современное прочтение классики сочетаются у Соловьева с глубоким
пониманием движения культурного процесса, т. к. всякая система, ока-
завшись в стагнации, обречена на гибель. Он осознает саму культуру на
уровне ее первичной структуры, нравственного стержня, позволяющего
каждому из поколений по-своему интерпретировать смыслообразующие
жизненные ценности: «А что касается путешествия романа во времени,
то, как и у всякого подлинно классического произведения, меняющиеся
времена только обостряют актуальность тех или иных внутренних тем»
(АиФ, 2006, № 33). Именно поэтому соловьевские вольности отражают
глубину понимания классического произведения, являясь попыткой еще
более увязать его с контекстом нашей действительности.

аспекты эстэтычнага ўспрымання, як густ, унутранае перажыванне, су-
перажыванне, i пакiне ацэнку паэтычнага твора з мастацкага пункту гле-
джання ўбаку, пачаўшы групаваць, класiфiкаваць, «вымяраць» яго,
iмкнучыся да ўяўнай аб’ектыўнасцi i максiмальнай дакладнасцi сваiх мер-
каванняў і вывадаў, апошнiя будуць супярэчыць прыродзе крытычнага
выказвання, бо не будуць здольныя ўзнавiць паэтычны голас, перадаць
непаўторную атмасферу твора, не змогуць патлумачыць яго эстэтычна-
духоўных вартасцей i мастацкiх каштоўнасцей.
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Любой человек испытывает зависимость от культуры. И если на подсо-
знательном уровне это выражается в личном переосмыслении культурных
мифологем и архетипов, то в формировании культурного сознания совре-
менного человека и общества в целом значимую роль выполняют СМИ.

Современная литература давно изменила свои жанровые формы и
не придерживается одного художественного вымысла. Более того, она
представляет собой интеллектуальный продукт и коммерческий проект,
требующий определенной информационной поддержки. В большинстве
случаев именно от СМИ зависит популярность того или иного литератур-
ного произведения.

Отметим также, что современный русский писатель освободился от
определенных стереотипов относительно собственного места в обществе.
Он пошел скорее по европейскому пути и представляет собой тип худож-
ника-индивидуалиста, для которого литература не только способ творче-
ского самовыражения, но и ремесло, позволяющее зарабатывать нема-
лые деньги. Обложка современного издания (даже вполне серьезного и
качественного) выглядит, как рекламный слоган, дополненный яркой ил-
люстрацией, а набор вынесенных цитат часто не соответствует общему
замыслу представленного текста.

Отметим еще одну характерную тенденцию – современный массо-
вый читатель испытывает определенную претензию на собственную ин-
теллектуальность. Как и в любую другую кризисную эпоху, его тянет ко


