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ПРАБЛЕМА  МАСТАЦКАЙ  АДЭКВАТНАСЦІ  ЖАНРУ  АПАВЯДАННЯ
ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫМ  РЭАЛІЯМ  «ЭПОХІ  РУБЯЖА»

У артыкуле даецца трактоўка паняцця «эпоха рубяжа» ў інтэрдысцыплінарным (гісторыя, філасофія,
эстэтыка) аспекце, раскрываецца механізм пераносу значэння гэтага выразу ў мастацкіх тэкстах. Аналізуецца праб-
лема жанравай адэкватнасці апавядання рэаліям зменлівай, рухомай рэчаіснасці пераходнага перыяду і мэтам іх
мастацкага адлюстравання. Асэнсоўваюцца аб’ектыўныя складанасці ў рэалізацыі раманнай задумы. Вылучаюцца
«апазнавальныя знакі» жанру апавядання, у тым ліку як формы мастацкай рэпрэзентацыі «філасофіі выпадку»,
узаемадачыненняў story і history.
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Уводзіны. У перыяды, якія праходзяць
пад знакам шырокіх грамадскіх рухаў, гіста-
рычныя працэсы працякаюць адметным чы-
нам: чалавек або адчужаецца ад сваёй сут-
насці, або ў ім выспяваюць вялікія, абумоў-
леныя эпохай магчымасці. У экстрэмальных
умовах эпохі войнаў, рэвалюцый і грандыёз-
ных сацыяльных эксперыментаў, якімі харак-
тарызуецца абраны намі сацыякультурны
перыяд, менавіта два фактары — характары
і абставіны — набываюць першапачатковае
значэнне, і гэта надзвычай актуалізуе мастац-
кую праблематыку асобы. Яе даследаванне
ажыццяўляецца на розных узроўнях, у тым
ліку на філасофска-эстэтычным і жанравым.
Аналіз іх узаемаабумоўленасці і складае змест
дадзенага артыкула.

Матэрыялы і метады даследавання.
Матэрыялам даследавання паслужылі наву-
ковыя і мастацкія, мемуарна-публіцыстычныя
тэксты, створаныя пераважна ў храналагіч-
ных межах вызначанага перыяду, аналіз якіх
пацвярджае меркаванне пра аб’ектыўную за-
патрабаванасць апавядання ў «эпоху рубяжа»,

яго жанравую ёмістасць як сукупнасць змяс-
тоўна-фармальных характарыстык, здольнасць
спалучаць побытавае і анталагічнае. Аснову
даследавання складае комплексны падыход
з выкарыстаннем элементаў параўнальна-гіста-
рычнага, структурна-семіятычнага, кантэкстна-
герменеўтычнага. Вядучыя метады — канцэп-
туальны аналіз і інтэрпрэтацыя.

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне.
О. Шпенглер у працы «Закат Европы» ўдак-
ладняе першапачатковае значэнне слова
«эпоха», якое паходзіць з грэчаскай мовы, —
«прыпынак, затрымка, спыненне» [1, с. 309].
Сёння ж яно практычна не размяжоўваецца
з паняццем «перыяд». Разважанні Шпенгле-
ра звязаны з аналізам сутнасці і вынікаў фран-
цузскай рэвалюцыі, ідэя якой — «пераход
культуры ў цывілізацыю, перамога неаргані-
чнага… горада над арганічнай вёскай… Па-
дзея робіць эпоху: яна азначае ў развіцці куль-
туры нейкую неабходную, фатальную змену».
І калі сама падзея магла быць замешчана
нейкімі выпадкамі, то эпоха «неабходная
і прадвызначаная» [1, с. 309]. Паняцце рубяжа
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