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“Генеральная гісторыя” і сучасная перавытворчасць гістарычнай веды 

Алег Дзярновіч (Беларусь) 

Ёсць ціхая іронія ў тым, што тэрмін “постмадэрн” узнік у гады Першай сусветнай вайны — у 1917 г. (Рудольф 

Панвіц «Крыза еўрапейскай культуры»), задоўга да ліятаравага “паяснення дзеткам”. Сам жа Жан Франсуа 

Ліятар фармуе жорсткую апазіцыю ўніверсалізму метанаратываў і прынцыпам абагульнення. Наш 

“постсучасны” стан больш уважлівы да разнастайнасці, розніцаў, несумяшчальнасці, вераванняў і 

жаданняў, таму “постсучаснасць” характарызуецца большай колькасцю мікранаратываў. А “фразавы 

рэжым” як форма “моўнай гульні” вытлумачвае несувымернасць асобных сістэм, у якіх вытвараюцца 

значнасці і правілы для іх цыркуляцыі. 

У новай беларускай гістарыяграфіі мы маем досыць рэдкі выпадак, калі пачатак “моўнай гульні” можна 

акрэсліць вельмі дакладна — 1991 годам. У першым нумары адноўленай “Нашай Нівы”, які выйшаў у Вільні 

ў траўні 1991 г., быў апублікаваны праграмны тэкст Генадзя Сагановіча “Мова гісторыі”. Ужо сама назва 

артыкула прадугледжвала сістэму канвенцыянальных правіл, у якіх удзельнічаюць актары 

гістарыяграфічнага працэсу ў Беларусі. Беларускі гісторык прызнае плюралізм сэнсаў, але заклікае шукаць 

адэкватныя для беларускай гістарычнай суб’ектнасці тэрміны: “Кананічны, але няўдалы тэрмін уводзіць нас 

у зман, падмяняя паняцьці”. Блытаніна ў нацыянальнай гісторыі “спажыўца” гэтай інфармацыі адбываецца 

таму, што “блізкія, кроўныя зьявы названыя чужымі словамі”. 

Прывядзем тут асноўныя пазіцыі, якія прапаноўваліся да перайменавання: 

“Кананічная” назва гістарычнай падзеі 
“Аўтэнтычная” назва 
(паводле Сагановіча) 

  

Грунвальдская бітва Бітва пад Дуброўнай   

Лівонская вайна 1558-1583 Інфлянцкая вайна; Полацкая вайна 1562-1579/80   

Іван Грозны Іван Жахлівы   

Руска-польская вайна Маскоўская вайна   

 
Тут трэба яшчэ дадаць тэрміналагічны эксперымент з размежаваннем паняццяў “Літва” і “Летува”, 

прапанаваны таксама ў 1991 г. ужо сумесна Сяргеем Дубаўцом і Генадзем Сагановічам (расійская версія: 

Нёман, 1991, № 1; беларуская версія: З гісторыяй на Вы. Вып. 2. Мн., 1994). Рэфрэн гэтага тэксту: “Нічога ў 

нас, беларусаў, не атрымаецца, пакуль не пачнём называць рэчы сваімі імёнамі”. 

Гэты два маніфесты фактычна і азначалі постмадэрністычны паварот у беларускай гістарыяграфіі, сітуацыя 

“моўнай гульні” прыйшла на змену канцэпцыі метамовы. Хоць аўтары маніфесту таксама спрабавалі 

ўсталяваць свой канон, але дэфінітыўная сітуацыя ў беларускай гістарыяграфіі падышла да стадыі калажу. 

Разам з тым, у другой палове ХХ ст. надзвычай удасканаліліся метады даследвання крыніц. І гэта 

адбывалася незалежна ад постмадэрністычнага перавароту ў гістарыягарфіі. Постмадэрністычная філасофія 

гісторыі ўвогуле не цікавіцца шмаграннымі метадамі гістарычных даследаванняў, а таксама суадносінамі 
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паміж гістарычнай крыніцай і ведаю па-за крыніцаю. Але, як паказвае досвед гістарыёграфа Якава 

Трашчанкі, можна пісаць цалкам і без крыніц. Парадаксальным чынам асобныя адэпты заходнерусізма 

дзякуючы свайму гістарыяграфічнаму міксу, таксама могуць быць акрэсленыя як постмадэрністы. 

Падобна, што ключ тут прыхаваны ў фабуляцыі, якую мы разумеем як літаратурную ўзаемапавязанасць. 

Паводле Гейдэна Уайта (Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, 1973), 

гістарычная праца — гэта структура, наратыўны дыскурс, утвораны са слоў. У рамках канцэпцыі 

“метагісторыі” спачатку гісторык займаецца “прымітыўнаю працаю”: вышуквае звесткі з крыніц, аналізуе іх, 

стварае хроніку, на падставе якой рыхтуе свой аповед. Далей наступае вышэйшая стадыя працы гісторыка: 

рэалізацыя наратыўнага дыскурсу, то бок тэкста. Утварэнне ж гістарычнага тэкста здзяйсняецца пры 

дапамозе якраз фабуляцыі, аргументацыі і ідэалогіі. У выніку гісторыкі выкарыстоўваюць літаратурныя 

прыёмы дзеля дасягнення цэльнасці наратыву шляхам запаўнення браку інфармацыі ды яе інтэрпрэтацыі. 

Такім чынам, закончанае гістарычнае даследаванне змяшчае ў сябе не толькі набор гістарычных фактаў, 

але і літаратурную форму. Апошняя аказвае значны ўплыў на выніковы тэкст, на што раней мала звярталася 

ўвагі. Выкарыстоўваючы гэтую метадалогію, можна патлумачыць шырокае пашырэнне ў беларускім 

гісторыяпісанні літаратурных форм. 

Ці сапраўды варта даверыцца ў такім выпадку Франкліну Рудольфу Анкерсміту, які кажа, што ўвогуле знікае 

паняцце гістарычнай праўды, бо сам гісторык стварае мінулае? Адзін са сваіх артыкулаў Анкерсміт 

(“Гістарыяграфія і постмадэрнізм”) распачынае з разгляду праблемы перавытворчасці тэкстаў у 

гістарыяграфіі, што “робіць практычна немагчымым усебаковае ўяўленне пра іх”. 

Анкерсміт разглядае сваю канцэпцыю на прыкладзе чытацкага лёсу працы Томаса Гобса “Левіяфан” і 

шматлікіх апублікаваных камэнтароў да яе. У выніку ўсіх інтэрпрэтацый сам тэкст стаў няпэўным, 

“пераўтварыўся ў акварэль”, у якой лініі фарбаў пранікаюць адна ў адну. Арыгінальны тэкст Гобса паступова 

страціў здольнасці функцыянаваць як арбітр у гістарычных дэбатах. Непасрэдна тэкст больш не мае ўлады 

над яго інтэрпрытацыямі. “Змяшчаючы арыгіналы ў арэхавае шкарлупінне, мы больш не маем якіх-небудзь 

тэкстаў якога-небудзь мінулага, але толькі іх інтэрпрэтацыі”. 

У такім разе, нам варта знайсці сваё “новае Сярэднявечча” — з “постсучаснасці” вярнуцца да сінкрэтычнага 

ўспрымання старажытных тэкстаў, адасобіць гістарычнае даследаванне ад гістарычнага пісьма, што 

дазволіць адысці ад скрайнасцяў “літаратурнага” ўспрымання гісторыі. 

Магчыма, “праблема перавытворчасці” — інтэлектуальнага алкагалізму — можа быць часткова вырашанаю 

— праз сепарацыю розных жанраў гісторыяпісання. 


