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Час гісторыка — гэта кантынуум яго даследавання, які часта уяўляецца як аб’ектыўная

рэальнасць, або як інструмент даследавання. У артыкуле разглядаецца дылема аб’ектыві*

сцкага падыходу, накіраванага на тэлеалагічнае ўспрыманне, і інструменталісцкага рэдук*

цыянізму.

Time of the historian is a continuum of his research. It is usually imagined as the objective

reality, although most historians prefer to use it as an instrument of their excavations. The

historiographer’s review reveals a dilemma of objectivist teleology and instrumentalist reduction of
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Час лічыцца важным вымярэннем гістарычнай рэчаіснасці. Але ці

з’яўляецца ён толькі вымярэннем для гісторыка, спецыфіка працы яко*

га заключана ў перамяшчэнні па шкале часу, прычым не толькі ў адным

напрамку ад мінулага да сучаснага, але і ад сучаснага да мінулага? Гэта

перамяшчэнне праз гады, стагоддзі і нават тысячагоддзі робіць маніпу*

ляцыю часам для нас чымсьці звыклым. «Як лёгка мы аперуем тысяча*

годдзямі: быццам наборам на лічыльніках, — заўважае вядомы археолаг

Л. С. Клейн. — Звычка! Але ачуешся і збянтэжышся: якая бездань часу!»

[2, с. 274]. Тым не менш наяўнасць гэтай звычкі, а таксама той факт,

Самахвалаў Дзмітрый Сяргеевіч — дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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што сучасная гістарыяграфія абапіраецца на распрацаваную метадало*

гію вымярэння, удакладнення і ўжывання храналогіі, мае прызнаныя

прадстаўнікамі іншых навук традыцыі перыядызацыі, зусім не азначае,

што гісторыкі працуюць з аб’ектыўным вымярэннем мінулага.

Любое гістарычнае даследаванне грунтуецца на дзвюх формах удак*

ладнення часу — каляндарнай і ўласна гістарычнай. Першая — заснава*

на на вопыце астранамічных назіранняў і традыцый і не залежыць ад

суб’ектыўнага ўспрымання гісторыка, выкарыстоўваецца для ўстаноўкі

канкрэтных дат падзей. Уласна гістарычная форма — прастора, што

змяшчае ў сабе падзеі. Яна рэдка супадае з каляндарным часам, паколькі

ход падзей мае розную насычанасць, а самі падзеі не заўсёды шчыльна

звязаны паміж сабою. Гэта прастора можа падзяляцца на розныя адрэзкі,

уяўляцца замкнёнай або адкрытай. Гісторык самастойна вызначае прын*

цыпы адбору фактаў, а значыць, суб’ектыўна насычае яе падзеямі. Па*

добна каляндарнай форме, уласна гістарычная не аднастайная і мае свае

ўнутраныя адрозненні, сваю гісторыю і свае межы ўжывання.

Час гісторыка — кантынуум аб’ектаў яго даследавання — у першую

чаргу мінулае. Але мінулае як нешта рухомае і зменлівае, тое, што трэба

вымяраць, было асэнсавана не адразу. Французскія этнолагі пры выву*

чэнні традыцыйнай бургундскай вёскі Міно высветлілі, што яе жыхары

ўспрымаюць мінулае ў якасці нейкага нерухомага часу, які немагчыма

прасачыць у зваротным напрамку [4, с. 113]. Даследчыкі іранскай і

індыйскай міфалогіі прыйшлі да высновы, што міфалагічны час струк*

турна разнастайны, аднак мінулае ў ім падаецца нязменлівым [8]. Гера*

дот прытрымліваўся паслядоўнасці ў апісанні падзей толькі ў асобных

выпадках. Яго «Гісторыя» — прыклад сінхранічнага аповеду. Першы

храналагічна ўпарадкаваны старажытнагрэчаскі твор, які дайшоў да на*

шага часу, быў напісаны паслядоўнікам і крытыкам Герадота Фукіды*

дам [7]. Пры яго жыцці не існавала агульнагрэчаскай традыцыі вымя*

рэння дакладных адрэзкаў часу, і Фукідыд не імкнуўся стварыць яе, бо

час у яго ўяўленні заставаўся дыскрэтным.

Можа падацца, што мы маем справу з асаблівасцямі традыцыйнай

ментальнасці. Аднак розныя падыходы да апісання падзей у часе абапі*

раліся толькі на іх практычнае прызначэнне, а не на разумовыя працэ*

дуры. Час успамінаў у побытавым жыцці і час міфалагічных сюжэтаў

будуецца на канстатацыі таго, што адбылося, і не патрабуе даследаван*

ня або высноў, таму храналагічная прывязка не адыгрывае істотнай ролі.

Сінхранічныя апісанні Герадота адпавядалі яго патрэбам як пісьменні*

ка. Ён пісаў празаічныя логасы, якія пазней былі аб’яднаны ў адзін твор
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[3, с. 133—141]. У гэтым сэнсе «Гісторыя» Герадота — першы вядомы

раман. Фукідыд працаваў у аддаленні ад тых, каму прызначаў сваё са*

чыненне, і арыентаваўся на чытача, а не на слухача. Храналагічная пас*

лядоўнасць яго ідэаграфічнага стылю дазваляла захоўваць цэласнасць

апавядання. Такім чынам, час мінулага для гісторыкаў старажытнасці

не быў вымярэннем. Ён мог падавацца замерлай субстанцыяй або пра*

сторай, прасякнутай унутранымі рухамі, але з’яўляўся часткай рэканст*

рукцыі і інструментам апісання.

Арыстоцелеўскае вызначэнне часу як ліку руху [10, с. 3] прывяло да

імкнення большай дакладнасці ў храналогіі, але першачарговай мэтай

спроб эліністычных гісторыкаў устанавіць даты міфалагічных падзей

было механічнае размежаванне, дзе кожная з’ява выглядала як статыч*

ная адзінка вымярэння не часу, а самога руху. Мінулае перастала быць

замкнёнай сферай, злучылася з сучаснасцю і будучыняй, стала падулад*

ным для генетычнага аналізу, аднак інструменталісцкае ўспрыманне часу

захавалася. У Старажытным Рыме датаванне падзей па гадах праводзіла*

ся не для ўдакладнення зменлівасці, а для сінхранічнага параўнання.

Цікавасць да фарміравання ўніверсальнай храналогіі і дакладнага

датавання прасочваецца ў хрысціянскіх аўтараў ад біскупа Я. Памфіла

з Кесарыі да картэзіянца Ж. Ж. Скалігера, якія стварылі асновы для раз*

віцця сучаснай гістарычнай храналогіі і аказалі ўплыў на прадстаўнікоў

іншых навук [12, с. 75]. Іх працы мелі даследчы характар і, па сутнасці,

былі накіраваны на раскрыццё феномена гістарычнага часу. Наўрад ці

можна адшукаць нейкую генетычную пераемнасць паміж ідэямі часу як

ліку руху падзей і часу як самастойнай субстанцыі, у якой гэтыя падзеі

адбываюцца. Хаця станаўленне хрысціянскай гістарыяграфіі было не*

магчыма без уплыву ранняй антычнай класікі, традыцыя, закладзеная

Я. Памфілам, адрознівалася ад папярэдняй. Магчыма, галоўны ўплыў

на хрысціянскіх аўтараў аказала ўласцівая іх рэлігіі эсхаталогія з яе пра*

гай падлічыць узрост свету і вызначыць яго канец. Традыцыя прыжы*

лася ў еўрапейскай гістарычнай думцы.

Імкненне да дакладнай храналогіі канчаткова не ператварала час

гісторыка з дыскрэтнага ў дынамічны. Хрысціянскае светаўспрыманне

абмяжоўвала каляндарны час сусвету пачаткам і канцом, вылучаючы на

тэалагічнай аснове замкнёныя цыклы, таму дынаміка часу мела акрэс*

леную перарывістасць. Гэта не было новым, бо ў старажытнай міфалагі*

чнай традыцыі здаўна існаваў цыклічны разгляд мінулага. Падобна таму,

як Дыянісій Малы і Беда з Нартумбрыі падзялялі гісторыю на эпохі да на*

раджэння і пасля нараджэння Хрыстова, шумеры вылучалі перыяды
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да і пасля сусветнага патопу. Міфалагічная карціна часу малявалася як

бясконцасць цыклаў, а хрысціянская выглядала тэлеалагічна скончанай.

Р. Казелек тлумачыць заканчэнне гэтай традыцыі ўплывам Рэфар*

мацыі, якая была прасякнута чаканнем канца свету, але ў той жа час да*

вала адтэрміноўку [13, с. 9—25]. Напрыклад, французскі палеміст XVI ст.

Ж. Бадэн у сваіх разважаннях пра гісторыю бачыў прагрэс сучаснасці ў

параўнанні са старажытнасцю, а праблему вылічэння канца свету пе*

ракладваў з абавязкаў гісторыкаў і тэолагаў на астраномаў. Такім чынам,

стваралася лінейная прагрэсіўная мадэль часу. Яна не адвяргала прамую

генетычную сувязь паміж мінулым і сучаснасцю, а таксама паміж сучас*

насцю і будучым, але насуперак разважанням Р. Казелека заставалася ў

сваёй аснове тэлеалагічнай.

Новы тэлеалагізм засноўваўся не на хрысціянскай прадвызначанасці

будучыні, а на прадвызначанасці сучаснасці. Ужо ў эпоху Асветніцтва

мінулае стала апісвацца з пункту гледжання сучаснага для гісторыка ста*

ну і таму ператваралася ў перадгісторыю сённяшняга дня [11]. Блізкае

мінулае больш насычалася падзеямі і выглядала працяглым у адрозненні

ад старажытнасці, генетычны прынцып даследавання вітаўся, але не заў*

сёды захоўваўся, адбор важных толькі з пункту гледжання аўтара фактаў

лічыўся абавязковым. У вучэннях А. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса і

іншых сацыёлагаў XIX ст. рабіліся спробы зноў працягнуць прадвызна*

чэнне да будучыні і патлумачыць мінулае і сучаснасць агульным зако*

нам прагрэсу. У выніку падобных маніпуляцый час гісторыка зноў пе*

ратвараўся з вымярэння мінулага ў інструмент гэтага самага вымярэн*

ня. Традыцыя абавязковай перыядызацыі буйных адрэзкаў часу з’явіла*

ся адным з наступстваў тэлеалагічнай накіраванасці гістарыяграфіі эпохі

мадэрнізацыі. Дзіўна, што распрацоўка перыядызацыі з дапамогай быц*

цам бы аб’ектыўных прынцыпаў, але на аснове асабістай мэты і асабі*

стага светапогляду ўсё яшчэ прымаецца гісторыкамі за іх заслугу перад

навуковай супольнасцю, хаця відавочна, што любая змена канцэпцыі

даследавання павінна прывесці да іншых спосабаў ужывання даслед*

чыцкага інструментарыя, а значыць — да іншых высноў і іншай перыя*

дызацыі. Інструменталісцкі падыход да часу гісторыка ператварае лю*

бую перыядызацыю не ў канчатковы вынік, а ў прамежкавы прадукт для

далейшай апрацоўкі, з якой потым робяцца высновы.

З сярэдзіны 20*х гг. і да канца XX ст. адбываліся істотныя змены ў

сусветнай гістарыяграфіі. Па*першае, расчараванне ў лінейнай прагрэ*

сіўнай шкале гістарычнага часу. Па*другое, развіццё новых падыходаў,

разнастайнасць тэматычнай і праблемнай накіраванасці. Імкненне да
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рэфармавання гістарычнай навукі павінна было прывесці да змен у асэн*

саванні тэмпаральных уласцівасцей гістарычнага даследавання. Так яно

і адбылося, але перагляд лінейнай канцэпцыі часу здзяйсняўся ў двух

абсалютна процілеглых напрамках; першы апрыёры прызнаваў аб’ек*

тыўнасць часу гісторыка як асобнае вымярэнне і не звяртаў увагу на яго

ўласцівасці як інструмент даследавання; другі — спачатку не ставіў за

мэту вызначэнне ўніверсалій часу, але абышоўся з часам гісторыка над*

звычай па*інструменталісцку.

Прызнанне аб’ектыўнасці часу характэрна ў першую чаргу для ства*

ральнікаў гістарычных парадыгмаў. Пасля Першай сусветнай вайны ў

моду  ўвайшлі  тэорыі, якія  адраджалі цыклічны разгляд ходу падзей.

У класічным варыянце яны былі прадстаўлены О. Шпэнглерам і А. Тойн*

бі [9, с. 93—113]. Абодва малявалі сусветную гісторыю як развіццё ла*

кальных у прасторы і часе адзінак. О. Шпэнглер назваў іх культурамі і

вызначыў для іх перыяд жыцця каля тысячы гадоў. А. Тойнбі развіваў

тэорыю цывілізацый, што знаходзіліся ў залежнасці ад прыродных умоў,

камунікацый і рашэнняў творчай меншасці. У адрозненне ад О. Шпэн*

глера ён не задаваў канкрэтных тэрмінаў існавання цывілізацый, аднак

яго думка будавалася з такіх самых законаў іх паспявання і зыходу.

Прыхільнікі структуралізму другой паловы XX ст. былі больш асця*

рожнымі ў фармуляванні прадвызначанасці глабальных і лакальных

абаротаў часу. У працах Ф. Брадэля, А. Шлезінгера, А. Хіршмана,

В. Бюля і іншых даследчыкаў прымаліся розныя, часта дыяметральна

супрацьлеглыя зыходныя версіі аб вытоках цыклаў. Самі цыклы не

выглядалі як замкнёныя адзінкі, а нагадвалі серыі хваль, якія закра*

налі пэўныя адрэзкі каляндарнага часу. За некалькі дзесяцігоддзяў яны

супольна стварылі такую грандыёзную карціну ўсеахопных перыядаў,

што сумясціць усе вылучаныя цыклы стала немагчыма. У каментары

да спробы Д. Голдстайна зрабіць падобную працу расійскія гістарыё*

графы І. М. Савельева і А. У. Палятаеў заўважылі: «Адчайная спроба

ўзгадніць розныя цыклічныя канцэпцыі… апынулася не толькі відавоч*

най ілюстрацыяй бясплённасці такіх высілкаў, але і лішні раз дэманст*

равала ўмоўнасць цыклічных схем гістарычнага развіцця» [5, с. 431].

Нягледзячы на гэта, вылучаныя хвалі прызнаваліся структуралістамі

сапраўднымі рухавікамі замкнёных гістарычных працэсаў і выступалі ў

якасці аб’ектыўнага вымярэння часу гісторыка.

Сучасныя прыхільнікі сінергетычнай парадыгмы таксама ўяўляюць

гістарычны працэс у выглядзе зменаў цыклаў парадку і хаосу. На іх дум*

ку, перыяды парадку суправаджаюцца зададзенасцю курсу падзей, а пе*
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рыяды хаосу — нявызначанасцю і магчымасцю выбару. Час гісторыка

ўяўляецца як цэласная сістэма, а рухавіком змен паміж цыкламі высту*

пае закон яе самаарганізацыі [6, с. 182]. Калі ўлічыць тую акалічнасць,

што рэчаісны вынік падзей «перыядаў хаосу» даследчыку звычайна вя*

домы, а таксама тое, што закон самаарганізацыі прадвызначае будучую

стабільнасць уяўнай цэласнай сістэмы, то сінергетычны падыход выг*

лядае як спроба мадэрнізацыі тэлеалагізму папярэднікаў.

Развіццё інструменталізму ў адносінах да праблем часу гісторыка

было звязана з удасканаленнем метадалогіі гістарычнага даследавання.

Плённымі наватарамі гэтага напрамку з’яўляліся прадстаўнікі школы

«Аналаў». М. Блок вызначаў гістарычны час як асяроддзе, у якім нату*

ральна рухаецца думка гісторыка, або як катэгорыю даўжыні і адрозні*

ваў яго ад прыроднага часу [1, с. 19, 20]. Гэта дазволіла французскім гісто*

рыкам адысці ад падзейнасці пазітывісцкай гістарыяграфіі і ўяўлення

часу як адзінага кантынуума. Замест гэтага прапаноўвалася канцэпцыя

шматлікіх часоў рознай працягласці. Ф. Брадэль адкрыта абвяшчаў, што

множны час — не філасофская, а практычная праблема [14, с. 19, 20].

Ён пачаў развіваць гэтую думку ў сваім першым вядомым творы, прыс*

вечаным гісторыі Міжземнамор’я. Яго «генеральная» гісторыя задумва*

лася ў якасці «вялікага наратыву» буйнамаштабных змен, а наяўнасць

множнага часу давала магчымасць не спыняцца на жорстка фіксаваных

каляндарных перыядах гісторыі, адвольна перамяшчацца ў прасторы

мінулага для пошуку розніцы і падабенства гістарычных з’яў. Для Ф. Бра*

дэля як даследчыка інструментальны час нагадваў рытм, які мог запа*

вольвацца на геаграфічных межах сацыяльнай актыўнасці, паскарацца

ў цэнтры рэгіёнаў*эканомік, змяняць хуткасць у залежнасці ад культур*

ных, эканамічных і экалагічных ваганняў. У выніку дынамічнага пады*

ходу стваралася адзіная гісторыя, дзе канкрэтная гістарычная падзея

магла множыцца, але часцей гублялася сярод плыняў шматлікіх часоў.

Аднак інструменталізм ідэі безлічы гістарычных часоў рознай працяг*

ласці азначаў наяўнасць іншых падыходаў, адрозных ад «генеральнай»

гісторыі Ф. Брадэля. Гістарычная антрапалогія, гісторыя паўсядзённасці,

мікрагісторыя — напрамкі, прадстаўнікі якіх адмовіліся ад серыйных

апісанняў на карысць даследавання кароткатэрміновых з’яў. Нарэшце,

апалагеты лакальнай гісторыі сцвярджаюць рознасць гістарычных часоў,

каб падкрэсліць унікальнасць аб’ектаў сваіх даследаванняў.

Па сутнасці, інструментальны характар часу гісторыка процістаіць у

яго ўсведамленні часу як аб’ектыўнаму вымярэнню. Прыняцце аб’ек*

тыўнай уласцівасці тэмпаральных вымярэнняў немінуча прыводзіць да
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тэлеалагічнага погляду і, як наступства гэтага кроку, гістарычнае дасле*

даванне накіроўваецца ад вырашэння праблем да шаблонных тлумачэн*

няў. Адваротны бок інструментальнага ўспрымання гістарычнага часу

заключаны ў пагрозе драблення маштабаў даследавання або ігнараванні

значных пластоў гістарычнай рэчаіснасці. Час гісторыка — гэта тое, што

стала кідае выклік імкненню захаваць навуковасць і не згубіць сваю твор*

чую актыўнасць. Відавочна, што гэта праблема рэдка закранаецца ме*

тадолагамі, аднак яе абмеркаванне неабходна для вырашэння далейша*

га лёсу гісторыі як асаблівай галіны вывучэння чалавечай дзейнасці і як

прафесійнай сферы саміх гісторыкаў.
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