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Насустрач мадэрнасці: 

Міцкевіч, Абдзіраловіч і па-этыка нулявога часу 

Ігар Бабкоў (Беларусь) 

Пра час мы анічога не можам сказаць уцямна, — акрамя таго, што ён цячэ праз нас, бязлітасна і незваротна, 

вычэрпваючы і напаўняючы. Час дазваляе ўсяму быць, доўжыцца, ставацца іншым, а сам — у нашым уяўленні — 

застаецца тоеснай сабе субстанцыяй, нязменнай, незаўважнай у паху і дотыку. Усё яму падпарадкавана, усё яго 

патрабуе. Рытм, музыка могуць быць толькі ў часе, расповед патрабуе няспешнага пераходу ад слова да слова, з 

паўзамі і затрымкамі, свет доўжыцца і дае мейсца толькі тады, калі ён заўсёды іншы — у наступны момант. 

Адзіны магчымы бунт, нязгода — паспрабаваць затрымацца ў мысленні, сярод свядомасці, супасці там з 

адсутнасцю, з пустэчай уласнага Ego, і далей назіраць, як праз гэту адсутнасць праплываюць гукі і пахі, кавалкі 

рэальнасці. Але нават там, унутры, мы разумеем: стасункі з часам і ў часе — гульня, у якой ніхто не ў стане 

выйграць, папярэдне не прайграўшы. Менавіта так, пяпярэдне пагадзіўшыся на паразу, чалавецтва прыдумала 

час гісторыі. 

Час гісторыі нясе ў сабе прагу помсты. І ілюзію ўлады. Мы думаем, што вольныя падзяляць яго на эпохі і 

перыяды, прыдумваць ім назвы, надаваць сэнс. Складаць расповеды. Уяўляць, як адбылося і як магло бы быць. 

У часе гісторыі мы можам ісці назад і наперад у пошуках свайго часу. Спрабаваць асядлаць хвалю, быць заўсёды-

ўжо-крыху-ў-будучыні. Ці, наадварот, заставацца ў ар’ергардзе падзеяў, з улюбёнай эпохай як найдаўжэй. Альбо 

ўвогуле ісці супроць плыні, накладаючы часавую працягласць гісторыі на вечнае вяртанне прыродна-

каляндарнага цыклу. Час гісторыі можа быць сакральным і прафанным, часам росквіту і часам заняпаду. 

Залатым і жалезным, лінейным, роўным самому сабе ў асобных адцінках, і катастрафічным, калі ў асобнай 

падзеі згорнутыя стагоддзі папярэдняй альбо наступнай гісторыі. Шалёнай горнай ракой, якая нясе супольнасць 

да канчатковай мэты, апошняга выбаўлення. Альбо мармуровымі прыступкамі, па якіх годнае чалавецтва 

ўзыходзіць усё вышэй і вышэй, да багоў і герояў. 

Мадэрнасць — апошняя спроба даць рады з гісторыяй. Праект канчатковага вызвалення. Ад залежнасцяў і 

абмежаванняў. Утопія нулявога часу. У якім чалавецтва сябе здзяйсняе, праектуе, творыць. Каб патрапіць урэшце 

ў вечнае тут і цяпер, у якім гісторыі — так, як мы сёння яе разумеем, — ужо не будзе. Для мадэрнасці гісторыя — 

усяго толькі сон на світанку, ад якога чалавецтва мусіць нарэшце прачнуцца. І самы вялікі кашмар — калі 

гісторыя вяртаецца. Асноўны парадокс мадэрнасці як праекта і як цывілізацыйнай падзеі: абуджаюцца не ўсе і 

не назаўсёды. Заўсёды ёсць тыя, хто абудзіўся сам, і тыя, каго абудзілі. Тыя, хто здольны карыстацца ўласным 

розумам, і тыя, хто застаецца ў дзяцінстве, альбо вечным падлеткам. Тыя, хто пачынае першым, ствараючы 

нормы і прэцэндэнты, і тыя, хто ідзе след у след, капіруючы і пазычаючы. Мадэрнасць плюралізуецца, 

распадаецца на цэнтар і шматлікія перыферыі. На многа кантэкстуальных мадэрнасцяў, кожная са сваім 

мейсцам і сваімі задачамі. Паралельныя мадэрнізацыі і лакальныя бунты, перыферыйныя імперыі і 

антыкаланіяльныя нацыяналізмы, планетарныя субкультуры, утапічныя альтэрнатывы і постмадэрныя войны: 

усё гэта складае гештальт сучаснага свету, у якім усё розніцца і адрозніваецца. Але, спрабуючы думаць эпоху і 

думаць разам з эпохай, мы разумеем: усё гэта сыходзіцца ў адно і сыходзіцца ў пэўным пункце: назавем гэты 

пункт нулявым часам гісторыі. 


