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«недовершеність» утворюється через світанок, яким завершується вірш («les
lampadaires d’or s’endorment» (золоті канделябри засинають), «la glauque aurora
en le vitrail vermeil» (похмурий світанок відбивається на червоногарячому
вітражі)). Таким чином, автор виражає надію на новий початок для себе, вихід,
позбавлення своїх думок від кайданів, які стримують їх наче у склепі [1, с. 76].
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КОНЦЕПТЫ СВОБОДЫ / НЕСВОБОДЫ
КАК ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ
ОРИЕНТИРЫ В «КОЛЫМСКИХ
РАССКАЗАХ» В.Т. ШАЛАМОВА
Погорелова Н.И. (Харьков)
«Новая проза» В. Шаламова стала отражением
трагических катаклизмов ХХ века. Размышляя о судьбах
жертв этого времени, автор находит их художественное
выражение в «новом» пространстве и времени.
Философия лагерного времени у Шаламова позволяет рассматривать
лагерное пространство как нечто между жизнью и смертью, откуда, однако,
невозможен «разворот» к жизни. Лагерь не только убивает человека, но и
прозаичностью статуса смерти омертвляет его душу. Шаламовское ощущение
времени и пространства определено самим автором «Колымских рассказов»
трагически точно: «Я возвращался из ада».
Соотношение хронотопов эпохи тоталитаризма и индивидуальноличностного времени-пространства человека в мире тоталитаризма дает ключ к
пониманию писателем смысла человеческого прогресса и «геометрического»
символизма «пирамиды» власти. Разрушить её может лишь идеологическая эрозия
и непрочность фундамента, состоящего из миллионов «сакральных» жертв. И если
революционная жертва могла бы ещё быть оправдана как «строительная», то
количество последующих жертв опрокидывало эту пирамиду: слишком тяжёлой
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является греховная ноша, демифологизирующая героический статус «строителя
“светлого будущего”» – универсальной утопической мифологемы как основы
одного из советских сюжетов. Собственно так новые координаты приобретают
территории свободы и несвободы: последняя поглощает и тех, кто изначально
мыслит себя ограничителями свободы. И, напротив, более свободными показаны в
«Колымских рассказах» жертвы системы запретов. Свобода как неограниченное
пространство восполняется их переживаниями контакта с миром-большим-чемлагерь (ощущение непрерывности природного цикла и неизменности законов
природы, её наивысшей правды и права – жить).

ПРОБЛЕМА КОНФОРМИЗМА В
ТВОРЧЕСТВЕ АЛЬБЕРТО МОРАВИА
Поддубная Ю.А. (Харьков)
Проблема конформизма является одной из
центральных в творчестве итальянского писателя
Альберто Моравиа. Эта проблема прямо или косвенно
затрагивается во многих его произведениях. Наиболее
ярко эта тема звучит в романе «Конформист» (1951), в
котором писатель с максимальной точностью стремится
проникнуть в психологическую мотивацию поступков Марчелло Клеричи –
главного героя произведения. На протяжении всего романа Морава показывает
стремление Марчелло быть как все. «С ним так случалось всегда: он думал, что он
нормальный, такой же, как все, когда представлял себе абстрактную толпу как
одно большое войско, объединенное общими чувствами, взглядами, целями, и
тогда приятно было ощущать себя его частичкой. Но едва из этой толпы начинали
выделяться индивидуумы, иллюзия нормальности разбивалась об их различия, он
не узнавал себя в них полностью и испытывал одновременно отвращение и
отчужденность» [1, с. 16]. В тридцать три года он окончательно решает слиться с
толпой, вступив в партию большинства и женившись на типичной
представительнице среднего класса. Марчелло разделяет взгляды фашистов
только потому, что в то время каждый «нормальный» итальянец делал именно так.
Фашистская разведка поручает ему следить за Квадри – профессоромантифашистом, эмигрировавшим во Францию после прихода к власти Муссолини.
Марчелло был знаком с Квадри во время учебы в университете: профессор был
одним из любимых его преподавателей. Находясь на Ривьере в курортной
Вентимилье, Марчелло получает задание поехать в Париж и убить профессора
Квадри, который открыто высказывает антифашистские взгляды. Не все идет по
намеченному плану, но в итоге профессор и его жена погибают. Самого главного
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