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Моїй бабусі Емілі Корно, 
світочу мого дитинства

ВСТУП

Історія твориться, не осягаючи саму себе розумом.
Жан-Поль Сартр1.

Кажу це раз і назавжди: я люблю Францію, відчуваючи 
до неї ту саму непросту і вимогливу пристрасть, що й Жюль 
Мішле*. Не відокремлюючи її чеснот від недоліків, того, чому 
я віддаю перевагу, від того, що мені нелегко прийняти. Але 
ця пристрасть не з'явиться більше на сторінках цього твору. 
Я дбайливо триматиму її подалі. Можливо, вона лукавить зі 
мною, вона знов охоплює мене, до того ж хіба не йду я поряд, 
слідом за нею? І, долаючи шлях, я сповіщатиму про свої мож
ливі слабкості. Бо вважаю за необхідне говорити про Францію 
так, ніби йдеться про іншу країну, іншу батьківщину, іншу на
цію. «Дивіться на Францію, — казав Шарль Пеґі*\ — так, мов 
нас там не було»2. Зрештою, професія історика, розвиваючись, 
дедалі більше прирікає нас на сухість, на те, щоб забути про 
душевні поривання. Інакше історія, якій занадто подобається 
бути у тісних стосунках із іншими науками про людину, не 
зможе наблизитися до мети — стати, як і вони, нехай і дуже 
недосконалою, але все ж таки наукою.

1 Авторські примітки вміщено наприкінці тому.
* Мішле Жюль (1798-1874) -  французький історик (тут і далі -  підсторін- 

кові примітки перекладача).
** Пеґі Шарль (1873-1914) -  французький письменник.
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«Спостерігач», байдужий настільки, наскільки це можливо, 
історик змушений приректи себе на особисте мовчання. Ма
буть, таке зусилля буде для мене простим завдяки моїм по
переднім працям. У моїх творах про Середземне море чи про 
капіталізм3 я спостерігав за Францією здалека, іноді дуже зда
лека, як за реалією, але поміж іншими, схожою на інші. Отже, 
я пізно опинився у цьому такому близькому для мене оточенні, 
хоча опинився там з очевидним задоволенням: справді, історик 
не призвичаюється лише до історії власної країни — він майже 
інстинктивно розуміє її повороти, її звивини, її своєрідності, її 
слабкості. Ніколи, історик, навіть якщо він — великий ерудит, 
не матиме таких козирів, вирушаючи до інших країн. Отже, я 
не розпочинав своєї творчості з найприємнішого, відклавши 
ласий шматочок на старість.

Отож, звільнитися від пристрастей, тих, які пов'язані з на
шим єством, соціальним становищем, досвідом, вибухами гніву 
чи захопленнями, з нашими особистими «теоремами», навіть 
із плином нашого життя, з численними сучасними інсинуація- 
ми, — зробити те, що безперечно не вдалося (хоча він у це ві
рив) Іпполіту Тену* у «Джерелах сучасної Франції»4, — спосте
рігати немов за перетворенням комахи; те, чого майже досяг 
Алексіє де Токвілль** у своїй чудовій книжці «Давній Порядок 
і Французька революція»5. Що ж до мене, то сподіваюся, що я 
здатний зробити це досить пристойно.

Однак чи розумно додавати ще один додатковий пункт до 
нескінченної серії історій Франції, до «Скарбниці історій Фран
ції», як Ж. Коррозе*** назвав свій твір від 1583 року, опубліко
ваний 1615 року, після його смерті, який до того ж розчаровує? 
Уже наприкінці XV сторіччя Робер Ґаґен**** назвав свою збірку 
«Море хронік та історичне дзеркало Франції»! Сьогодні треба 
вже казати про океан. І всі ці історії, доступні для нас, — до
брі, часто дуже добрі. Історія Мішле6 — незрівнянна. Історія

* Тен Іпполіт (1828-1893) -  французький філософ, історик і критик. Ав
тор праць «Французька філософія 19 ст.» (1857), «Джерела сучасної Франції» 
(1875-94).

** Токвілль Шарль Алексіс Клерель де (1805-1859) -  французький історик 
і політик. Автор книжки, відомої під назвою «Давній Порядок і Революція» 
(1856), та інших творів.

*** Коррозе Жіль (1510-1588) -  французький письменник.
**** Ґаґен Робер (1433-1501) -  французький історик, письменник, дипломат.
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Лавісса7, яку недавно перевидали8, — необхідна. Історія Робера 
Філіппа9 — чудовий довідник. Навіть короткі нариси, на мій 
погляд, дуже цінні. Я часто звертаюся до них, і не без користі. 
Отже, «Історія Франції» Жака Мадоля10, яка спокусила мене 
своєю виваженістю; отже, нариси Люсьєна Ром'єра11, Ніколає 
Йорґа12, Ернста Куртіуса13, Ежена Кавеньяка14; отже, книж
ка Жюльєна Банда, цей «Нарис історії французів у їхній волі 
сформувати націю» 1932 року; отже втрачена книжка Люсьєна 
Февра* «Честь і вітчизна», повторення курсу, який він викладав 
у Колеж де Франс у  1946 і 1947 роках, завершений рукопис 
котрої я тримав у руках у серпні 1956 року. На щастя, я знав її 
зміст. І я не кажу про ту просто фантастичну масу дисертацій, 
книжок, нарисів і статей, які протягом останніх десяти років 
додалися до наших більш ніж величезних знань про минуле 
нашої країни.

Я ще відводжу місце у своїх аналізах й іншим книжкам, 
спірнішим стосовно ерудиції, — більшості нарисів, які мають 
перевагу відкривати довгі перспективи, звільняти нас від не
скінченних переліків послідовностей історичних подій. І я на
віть прийняв з ласки чи слабкості (як хочете) деякі памфлети, 
книжки, що відхиляються від звичного шляху й мають пере
вагу вивести нас із наших упевненостей, наших звичок, під
штовхнути до боротьби думок і плідних сумнівів, тому що вони 
вносять зміни чи відтінки у наші погляди, якщо не переверта
ють їх шкереберть.

Але повторимо наше запитання: чи треба додавати ще одну 
назву до цієї нескінченної бібліографії? Справді, я думаю, що 
взятися за це, попри труднощі, мене спокушають ті самі дово
ди, що тридцять років тому надихали Люсьєна Февра на проект 
«Історії Франції», над яким, на жаль, він не мав часу серйозно 
попрацювати; професія історика за ці останні п'ятдесят років 
зазнала таких глибоких змін, що образи і проблеми минуло
го самі ґрунтовно змінилися. Певна річ, вони спочивають, але 
скажу іншими словами: треба, отже, попрацювати, аби знати 
зрештою, де ми. Тим більше, що минуле — урок і вагома скла

* Згадуються твори таких авторів: Лавісс Ернст (1842-1922) -  французь
кий історик; Йорґа Ніколає (1871-1940) -  румунський політик та історик; 
Куртіус Ернст Роберт (1886-1956) -  німецький літературний критик; Банда 
Жюльєн (1867-1956) -  французький есеїст; Февр Люсьєн (1878-1956) -  фран
цузький історик.
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дова нашого життя, визначити минуле Франції — це визначи
ти місце французів у їхньому власному існуванні. «Необхідно 
було б, — писав мені мій друг історик, — вивести нашу історію 
з-за мурів — я мусив би сказати з-за фортечних укріплень, — 
за якими стільки інших осіб зачинили її»15.

Ця революційна пропозиція, що вочевидь є лише пропозиці
єю перегляду, — то передусім наслідок вторгнення у сфери, які 
майже не зберігає за собою історія, — різних наук про людину: 
географії, політичної економії, демографії, політології, антропо
логії, етнології, соціальної психології, досліджень з культури, 
соціології... Історія, отже, висвітлюється з різних аспектів; вона 
отримує низку нових запитань. Складність (яку історики не за
вжди усвідомлюють) полягає у тому, щоб жодний з цих аспек
тів не залишався осторонь. Навіть якщо на практиці ніхто не 
здатний на такий подвиг, ми тут уже зобов'язані говорити про 
глобальність, «історичну тоталізацію»16, стверджувати, що «то
тальна історія — єдина справжня історія»17, або, як уже сказав 
Мішле, що «усе пов'язане з усім, усе змішане з усім»18.

Але якщо минуле Франції досліджувати відповідно до всіх 
перспектив і різноманітних наук про людину, історик прирече
ний стати на ще недостатньо проторований шлях. Проблемати
ка, яку ніколи не використовували чи використовували мало, 
може завести бозна-куди, і результати ризикують здивувати, 
засмутити чи обурити прихильників засвоєних уроків. Адже, 
на наш погляд, єдність Франції та, зрозуміло, її історія ствер
джуються по-справжньому не з Жанною д'Арк і навіть не з 
Французькою революцією, а безсумнівно пізніше, із розвитком 
залізничного зв'язку в його найкращі часи і з поширенням по
чаткової школи; ця теза, позбавлена прикрас, більше роздрато
вуватиме, ніж переконуватиме. І однак! Сучасна ідея батьків
щини ледь з'явилася у XVI сторіччі; нація набула своєї вибухо
вої форми разом із Революцією; слово «націоналізм»  з'явилося 
пізно під пером Бальзака...191 тоді ще нічого насправді не було 
пущено в дію.

Очевидно, що нація у процесі становлення чи перетворен
ня — не простий персонаж, не проста «особа», як поетично ка
зав Мішле20. Вона є величезною кількістю реалій, живих істот, 
яку ледь охоплює низка хронологічних подій невеличкого дня, 
тижня, року. Зачинитися в цьому короткому відтинку часу — 
маленький недолік цієї історії — оповіді, цього «фельетону іс
торії Франції», як казав Жак Блок-Моранж21, який ми вивчили
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напам'ять у  дитинстві, і не без хвилювання, читаючи незабутні 
сторінки Мале — Ісаака*22. Але для тих, хто вже вийшов із 
дитячого віку, саме інша форма історії, записаної у найтрива
ліший час, дозволяє звільнитися від неймовірних захаращень, 
суміші різного роду ідей та дивних повторень прожитих часів, 
занадто великої відповідальності багатовікової історії, фантас
тичної маси, яку несе у собі вічно жива спадщина, найчастіше 
не усвідомлюючи цього, і яку глибинна історія відкриває, по
дібно до того, як учора психоаналіз відкрив потік свідомості. 
Арнольд Тойнбі** перебільшував, коли писав: «Чотири або п'ять 
сторіч (після Колумба та Васко де Ґама) — лише мить у  вимірах 
часу»23. Він перебільшував, напевно, але своєчасно розривав із 
абсурдно вузьким розмежуванням. Отже, я безмежно радий, 
що сьогодні історики відважно розширюють їхні хронологічні 
виміри й вирушають на пошуки «аспектів життя людей, якщо 
можна так сказати, неофіційних і недосліджених» (я запозичив 
цей вислів у Маліновскі***24), що вони пристрасно захоплені, як 
П'єр Бонно, «силою тяжіння коренів». Але, щоб досягти цьо1 
го, треба мати, як багату сировину, надлишок прожитого часу. 
Тривалий час вимагає своїх слуг.

Я назвав, лише мить тому, «Джерела сучасної Франції» Іп- 
політа Тена і «Давній Порядок і Французьку революцію» Алек- 
сіса де Токвілля. їхня уроджена вада, якщо я дозволю собі та
ким чином говорити про твори, якими я захоплююся, це рішу
че твердження, що Франція почалася у XVIII сторіччі з епохою 
Просвітництва, що вона народилася у драматичних випробу
ваннях, яких зазнала в бурі Французької революції — цієї Ре
волюції з великої літери «Р », яка ще вчора, хоча ми все ще 
не усвідомлюємо цього, як нас цьому навчали історики, була 
немов Біблією, обов'язком, ідеологічною посвідкою. Я протес
тував, звісно, проти цього обожування, як і проти будь-якого 
іншого обожування чи ідеалізації минулого. Але ще більше про
ти хронологічних вимірів, які стали їх наслідком: Давній Поря
док, Французька революція — це близькі події, майже сучас
ні... Простягнемо руку — і ми торкнемося їх. Адже саме увесь

* Підручник з історії Франції, авторами якого були французькі історики А. 
Мале та Ж. Ісаак (7 т., 1923-30).

** Тойнбі Арнольд (1889-1975) -  англійський історик.
*** Маліновскі Броніслав (1881-1942) -  англійський антрополог польсько

го походження, представник функціоналізму.
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міцний шар минулого Франції ураз викликає сумніви, від за
воювання Ґаллії й до сьогодення. Франція часів Людовіка XVI 
уже, більш ніж певно, стара «особа». Отже, пожалкуємо, між 
іншим, що монументальна і пречудова книжка Теодора Зелде- 
на «Історія французьких пристрастей»25 розпочалася 1848 року. 
Чи ми такі юні? Чи ми і наші пристрасті разом із нами щойно 
народилися? Протестуймо також проти соціолога й економіста, 
теж розумного, такого собі Робера Фоссаера, коли він стискає 
минуле Франції, немов акордеон. «Галлія, — пише він, — міс
тична, як ягня, не має майже жодного стосунку до нашої кра
їни, яка не з'явилася з глибини віків, а народилася з історії»26.

Так, ніби історія не виходить із глибини віків, наче перед
історія та історія не становлять єдиного процесу, нібито наші 
села не мають коренів у нашій землі ще з III тисячоліття до 
нашої ери, наче Ґаллія не намітила завчасно простору, де ви
росте Франція, так, наче перехід через Рейн у V  сторіччі гер
манських племен — невеличкої групи людей, які, проте, зали
шаться осторонь від Ґаллії та її чаклунств і зберігатимуть свою 
мову, — не був протягом сторіч живою сучасною рисою (поди
вимося, наприклад, на Бельгію, мовно поділену навпіл), так, не
мов у нашій крові, нашому житті ретроспективна гематологія27 
не виявить навіть слідів давніх «варварських вторгнень», так, 
немов вірування, так само як і мова, не прийшли до нас із тем
ряви сторіч давнього минулого... Адже, уточнюю, що саме цю 
історію, нижчу, темну, витривалу, ця книжка пропонує, якщо 
це можливо, вивести на світло.

Також сучасний французький простір, «шестикутник», — 
не один лише вимір’, на який посилаються: нижче від нього 
є інфравиміри — регіони, провінції, «краї», які тривалий час 
зберігали й ще зберігають повну автономію, вище — Європа, 
вище Європи — світ. Марк Блок* стверджував: «Немає історії 
Франції, є історія Європи»28; але згадуючи й інше його вислов
лювання: «Лише справжня історія є всесвітньою історією»29, 
можна додати: «Немає історії Європи, є історія світу!» «Я кажу 
про шестикутник, лише вписаний у сферу»30, — казав Поль 
Моран**.

Справді, Європа, світ — частини, міцно пов'язані з нашим 
минулим: вони перевертають нас шкереберть, іноді розкришу-

* Блок Марк (1886-1944) -  французький історик.
** Моран Поль (1888-1976) -  французький письменник.
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ють на порох. Але стосовно них ми, ми самі, хіба ні в чому не 
винні? Слова Едґара Кіне* «велика заслуга для сучасних на
родів — зрозуміти сучасну історію»31, відтоді як були написа
ні 1827 року, мали час, аби наповнитися двозначностями. Але 
очевидно, що для кожної нації обов'язковий усе важчий діалог 
зі світом не призведе до експропріації, знищення її власної іс
торії. Є суміш, а не сплав. «Найрадикальніша зміна сталася у 
Франції, — пише П. Зельден, — [чи це] утрата французами 
контролю над їхньою долею?»32 Певно, ні. Ця двозначність іс
торії Франції, змішаної, для частини її площі та вмісту, з долею 
світу та Європи, мені завчасно багато заважала у моїх проек
тах. Однак даремно. Адже я помітив, долаючи шлях, що історія 
Франції сама є чудовим дослідженням, поза власними пригода
ми, ходою Європи чи світу.

Отже, тривалий час (передусім він, особливо він), шести
кутник, Європа, світ — такими є просторові й часові виміри, 
яких я торкнуся. Ці виміри дозволяють, через простір і час, не
обхідні порівняння, своєрідні експерименти, я хочу сказати до
сліди, проведені згідно із заздалегідь обміркованим рішенням, 
які я можу розпочати на власний розсуд, змінюючи елементи, 
яких торкаюся. Звернення до минулого Франції, отже, постає 
як лабораторія дослідів, порівнянь, «міжпросторових і міжча- 
сових»33, здатна перенести нас на колишнє місце у перспективі 
безперервностей, тенденційних правил (я не кажу законів), по
вторів, які перетворюють цю глибинну історію на ретроспек
тивну соціологію, необхідну до того ж системі гуманітарних 
наук. Жан-Поль Сартр, не вагаючись, казав, що «саме через 
історію діалектика та людський praxis** сягають апогею. Саме 
соціологія — лише перехідна мить історичного підсумку»34. І 
чи не прорікав Еміль Дюркгайм*** того, що «настане день, коли 
дух історії та дух соціології розрізнятимуть лише відтінки»?35 
Ми не складаємо їх разом. Але, аби спробувати здійснити цю 
зустріч, є лише один засіб: компаративна історія, — історія, 
що шукає схожості, — умова істинності будь-якої соціальної 
науки.

Від розділу до розділу я, отже, спробую поглянути на всю 
історію Франції послідовно, під ракурсом різних наук про лю-

* Кіне Едґар (1803-1875) -  французький історик.
** Справа, спосіб, уживання (лат.).
*** Дюркгайм (Дюркгейм) Еміль (1858-1917) -  французький соціолог.
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дину. Перерахуймо ще раз їхню послідовність: географія, ан
тропологія, демографія, політична економія, політологія, або 
політична наука, дослідження з культури й менталітету (чи 
можна сказати культурологія?), соціологія, міжнародні зв'язки 
(Франція за її межами)...

Звісно, це не звичайне, само собою зрозуміле рішення, це 
щось неймовірне. Кожна гуманітарна наука має свій простір, 
свій набір коментарів. І однак кожна з них залучає систему 
соціальних реалій, інакше кажучи, суть усіх інших наук про 
людину. Кожна, визначивши себе сама, є надміру визначеною 
іззовні; зона, яку вона охоплює, торкається зон інших. З висо
ти вежі Монпарнас чи з верхівки Собору Паризької Богоматері 
дивитися на Париж — не означає відкривати ті самі обрії, але 
місто, щоразу, постає перед нами повністю. Насправді, кожний 
позов, кожний пошук істини — такий, що підбиває підсумок, 
як каже Робер Фоссаер, він містить у  собі сукупність соціаль
ного36. Так що зрештою немає гуманітарної науки, яка не була 
б такою, що узагальнює. Отже, як же історія тим більше не 
буде такою, як усі інші, вона, та, що звертаючись до минулого, 
єдина показує те, що постає перед теперішнім, питання систе
ми соціальних наук?

Водночас це небезпека й перевага — кинути виклик у тому 
напрямі, куди ми кидаємо його. Справді, щоразу повна історія 
Франції наближається до нас, виходить за межі будь-яких сфер, 
кордони яких були заздалегідь установлені. Неможливо відто
ді уникнути, від розділу до розділу, повторів, повторних прочи
тань, навіть якщо це вже було сказано, повторювати це знову, 
не завжди точно; навіть якщо спостереження прогресує, знов 
знаходити ті самі процеси, розглянуті з іншим підходом. Зре
штою обов'язок змушує мене розповісти, не більше не менше, 
про те, що я бачив, і те, що, побачивши, думаю, зрозумів. Так 
само, як, хіба можливо, говорячи, наприклад про географію, не 
поговорити й про економіку чи суспільство, або про політику, 
або антропологію, і отже, й про інше? Усе, за чим ми спостері
гаємо, формує єдиний масив, який треба висвітлити, терпляче, 
знов і знов засвічуючи свій ліхтар. Не занадто вагаючись, отже, 
я віддався спостереженням, прямим коментарям, особливо не 
переймаючись тим, правомочна чи ні низка наших наукових ка
тегорій — тих категорій, які передусім ми самі штучно створили.

Інша складність, насамперед для читача, — те, що у тексті 
постійно змішуються недалеке минуле й давня давнина, минув
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шина і сьогодення. Якщо минуле відокремлюється від теперіш
нього перешкодами, пагорбами, горами, розколинами, відмін
ностями, аби поєднати їх, є шляхи, дороги, проникнення; воно 
витає навколо нас, недооцінене, підштовхуючи до думок, і не 
надто добре знаючи його, ми прикуті до нього. Воно «котить 
свої хвилі, сягаючи нас, — пише один соціолог, — і жодний 
феномен не можна буде уявити поза ним»37. Саме цей при
плив, глибокий потік минулого Франції я намагаюся відкрити, 
йти слідом за ним, аби судити про те, як саме він вливається у 
сьогодення, як річка у море.

Заголовок твору зовсім не нейтральний. Тоді чи маю я ра
цію, озаглавлюючи цей том «Ідентичність Франції»? Це сло
во спокусило мене та безперестану роками мене хвилювало. 
Лише на ньому ґрунтуються, якщо прямувати кружними шля
хами, всі проблеми, які я щойно назвав, і воно додає до них 
кілька інших. Очевидна його двозначність: є серія питань; якщо 
ви відповідаєте на одне, одразу ж постає наступне, і цьому не
має кінця.

Тоді чого сягає ідентичність Франції? Чого, якщо не най
вищого ступеня, якщо не центральної проблематики, якщо не 
опановування себе Францією, якщо не живого результату того, 
що нескінченне минуле терпляче відкладало шар за шаром, так 
само, як непомітне відкладання морського осаду створило, за
вдяки довготривалості, міцйі шари земної кори? Отже, осад, 
сплав, домішок, суміш. Процес, боротьба проти себе, приречена 
тривати безперервно. Якщо вона перерветься, усе зруйнується. 
Нація може існувати лише за рахунок нескінченних пошуків 
себе, перетворення себе у сенсі логічної еволюції, непохитного 
опору іншим, ототожнення себе з найкращим, суттєвим у собі, 
послідовного упізнання себе у знакових образах, паролях, відо
мих утаємниченим (чи була це еліта, чи все населення країни, 
що трапляється не завжди). Упізнати себе у тисячі досліджень, 
вірувань, промов, виправдань, безмежній несвідомості, не
зрозумілих злиттях, ідеологіях, міфіах, фантазмах... Крім того, 
будь-яка національна ідентичність обов'язково містить у собі 
певну національну єдність, вона — немов віддзеркалення, пере
творення, умова.

Ці зауваження радять заздалегідь остерігатися будь-яких слів, 
які були б занадто простими: певно, марно зводити Францію до 
однієї промови, одного рівняння, однієї формули, одного образу, 
одного міфу, як можна припустити, наприклад, з книжки, що ви
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кликає розчарування, Раймона Рюдорффа, який, відгукуючись 
на біди нашої країни, не говорить, однак, правди про них38.

Насправді, хто з нас, французів, не ставив перед собою 
знов і знов питання щодо нашої країни у  сьогоденні, а тим 
більше не запитував себе про ті трагічні часи, які безперестану 
виникали на шляху нашої долі упродовж усієї його довжини? 
Ці катастрофи перетворювалися щоразу для нас на величезні 
провалля в історії, так само як у наших сучасних повітряних 
мандрівках існують ці повітряні ями, ці несподівані джерела 
світла у товстому шарі хмар, у глибині яких помітна земля. 
Катастрофи, що зяють, провалля, джерела сумного світла, — 
наша історія сповнена ними, це, якщо не заглиблюватися за
надто далеко у минуле, 1815, 1871, 1914 роки... Це 1940 рік, коли 
лунала заупокійна нації, вдруге для нас, неподалік Седана; коли 
розпочалася, у  нечуваному безладі поразки, драма Дюнкерка...* 
Щоправда, ці жахливі рани з часом затягуються, стираються, 
забуваються — це вкрай необхідне правило будь-якого колек
тивного життя: нація — не індивідуум, не «особа».

Я пережив цей крах. Отже, мене так само, як багатьох ін
ших, хвилювало це питання тоді, влітку 40-го, коли, за іронією 
долі, все навколо буяло й сяяло на сонці розкішшю квітів, ра
дістю життя... Ми, переможені, на несправедливій дорозі нево
лі, яка враз відкрилася перед нами, ми були втраченою Фран
цією, піщинками, які вітер зносить з піщаної дюни. Справжня 
Франція, заповітна Франція, глибинна Франція залишалася за 
нами, вона виживала, вона вижила. І якщо люди не застосову
ватимуть завтра диявольських руйнівних сил, вона переживе 
наші занепокоєння, наші життя, нашу драматичну історію, спо
внену випадковостей, небезпечну історію, яка щодня виблис
кує перед нашими очима, немов танець вогню, шумиха, що 
тривожить, але виживає... Від тих, уже давніх часів я не пере
стаю думати , про глибинну Францію, заховану у собі, яка, мов 
річка, плине власними схилами своєї вікової історії, приречена 
без кінця-краю текти ними далі. Від того нездоланного потягу 
народилася двозначна назва, до якої я потроху звикаю.

* Дюнкерк -  місто у департаменті Нор, на півночі Франції. 26 травня -  4 
червня 1940 року тут відбувалася евакуація флотом до Великобританії близь
ко 338 тисяч англійських і французьких солдатів, які опинилися у напівото- 
ченні німецько-фашистських армій. 4 червня капітулювали 40 тисяч фран
цузьких солдатів, які прикривали евакуацію.
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На цьому шляху мене супроводжував приклад Іспанії (чита
чеві, можливо, відомо, як багато важить вона у моєму житті), 
яка також зазнала трагедії, жахливих часів, коли відкладалося 
її існування. У 1898 році несправедлива війна зі Сполученими 
Штатами* завдала їй нечувано жорстокого удару: вона враз ві
дібрала у неї те, що залишилося у старому серці імперії, вона 
позбавила її ідеї величі, щита, алібі. Саме за цих обставин ви
явилася пристрасна реакція інтелектуалів, названих «поколін
ням 1898 року», яке раптом зіткнулося віч-на-віч із долею своєї 
країни. Відповідь Міґеля де Унамуно — це його книжка про 
«Суть Іспанії»39. Анхель Ґанівет шукав там вежу зі слонової 
кістки у своєму «Ідееаріумі»40; Ортеґа-і-Ґассет** набагато пізні
ше бачив її як «безхребетне тіло» — песимістичний образ, що 
не витримує критики41.

Я задоволений у душі приєднатися до цього славетного гур
ту, поділити ці реакції. Але я триматимусь осторонь їхніх уроків. 
Я не думаю, повторюю це, про єдину «суть» Франції (ані до того 
ж Іспанії); я не думаю про якусь просту форіуіулу. Я не вірю тим 
більше у цінність слова чи концепцію занепаду. Я лише пропо
ную собі зробити вдумливе дослідження, чуже будь-якого апрі
оризму, послідовно дістаючись багатьох спостережних пунктів, 
аби спробувати, виходячи з них, зрозуміти, як довготривала іс
торія Франції організується, у  глибині, облишивши власні та 
світові течії. Я не вкладаю у це занадто багато серця...

«Ідентичність Франції» складається з чотирьох великих час
тин***. І. «Простір та Історія» (під знаком географії); II. «Люди і 
речі» (демографія та політична економія) ; III- «Держава, куль
тура, суспільство» (де використані політологія, дослідження з 
культури, соціологія); IV. »Франція поза Францією», що вихо
дить за межі звичайних свідчень історії міжнародних відносин 
і підбиває підсумки усього твору.

* Іспано-американська війна (21 квітня -  13 серпня 1898 року) за переділ 
колоній Іспанії в Америці та Азії, яка закінчилася капітуляцією Іспанії. За Па
ризьким мирним договором іспанські колонії Філіппіни, Пуерто-Рико, Ґуам та 
інші були передані США, Куба проголосила незалежність, практично ставши 
колонією США.

** Згадуються іспанські автори: Унамуно Міґель де (1864-1936) -  письмен
ник, філософ, есеїст і поет; Ґанівет Анхель (1865-1898) -  письменник; Ортеґа- 
і-Ґассет Хосе (1883-1955) -  письменник, філософ і соціолог.

*** Із цих чотирьох частин автор закінчив лише дві перші, які ми публіку
ємо у трьох томах (примітка французького видавця).
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У цій послідовності не можна уявити собі дуже логічного 
розвитку. Однак, не більш ніж заголовок, план твору ніколи 
не вдасться зробити справді нейтральним. Чи зможемо ми без 
серйозних наслідків переміщувати елементи, як при переста
новках у традиційній геометрії? Жорж Ґюрвіц* думав, що будь- 
яке наукове дослідження іде — або мусить іти — від простого, 
від того, що схоплюється без надзусиль, до того, що відкрива
ється потроху з усе більшою складністю42. Це означає йти від 
простого до складного, від поверхового до глибокого...

У пошуках ідентичності Франції чи застосовую я трохи, не 
усвідомлюючи того, саме цей метод? Географія — немов кон
кретна дія, якщо вона відбувається: розплющити очі, виходити з 
того, що бачиш, з того, що кожен може бачити; у принципі, це 
не так вже й важко. Демографія — нова наука, цілковито зайня
та собою, але ще легкодоступна. Економіка, найбільш наукова 
серед наук про людину, — зібрання правил, які запозичують, 
аби знов використовувати їх, усі історики доброї волі. Що ж до 
держави, то тут речі ускладнюються. З цивілізацією, її проник
ненням й усюдисущим розширенням ще гірше. Що ж до сус
пільства, яке ми, представники гуманітарних наук, не можемо 
визначити, отже, й домінувати там, — випробування ускладню
ється. Однак, з останньою частиною «Франція поза Францією» 
чи не стою я знову на твердому ґрунті? Чи не трактувався цей 
сюжет достоту традиційними істориками? Справді, але сьогод
ні ми бачимо речі не тими очима, що вчора. Я навіть потроху 
переконався, з мого боку, що доля Франції буде, за пріорите
том, частиною долі світу, і не тільки сьогодні, коли світові сили 
ущільнюються, міцнішають навколо нас, стискаючи нас, подоба
ється це нам чи ні! Отже, учора це вже було: мріяти про Ґаллію, 
захоплену Римом, — «найбільшу катастрофу у нашій історії», 
за словами Фердинанда Лота**43, про Францію, кинуту разом з 
Європою на шлях хрестових походів, про Францію захоплену, 
перемодельовану, принижену капіталістичною економікою, яка 
встановилася у Європі з початку XVI сторіччя; про Францію над 
неспокійними і непевними водами теперішньої історії світу...

Отже, минуле й теперішнє, нерозлучна диявольська пара. 
До якої треба додати майбутнє: «Історія, — пише Жюльєн

* Ґюрвіц Жорж (1814-1965)- французький соціолог (тут і далі знову -  при
мітки перекладача).

** Лот Фердинанд (1866-1952) -  французький історик.
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Ґрак*, — стає, по суті [курсив мій], вимогою, адресованою 
Майбутнім Сьогоденню»44. Те, що Жан-Поль Сартр висловив 
по-своєму: «Діалектика, як рух дійсності, руйнується, якщо час 
не є діалектичним, тобто, якщо ми відмовляємося від певної дії, 
спрямованої у майбутнє, як такої»45. Словом, теперішнє стійке 
лише тоді, коли час має продовження у майбутньому, коли ми 
перетинаємо «ворота сьогодення»46.

Ось, таким чином, перед нами постає історія, запрошена за
лишити спокій ретроспективи заради невпевненості «перспек
тиви». Але хіба природний рух історичної думки, полягає не в 
тому, щоб перейти, як казав Жозеф Шоппей, «від справжньої 
баченої історії до справжньої прихованої історії»47, або до істо
рії майбутнього? Коли я запитую себе про ідентичність нашої 
країни, за якою я спостерігав насамперед крізь міцний шар 
її минулого, хіба мене хвилює і викликає питання не саме те, 
що стосується майбутнього Франції? Суперечливі сили учо
рашнього й сьогоднішнього, зчеплені між собою, безперервно 
породжують історію, стають тією глибинною історією, з якої 
утворюється Франція. Ці сили ще існуватимуть і у майбутньо
му, саме на них усе будується, й іноді все може зруйнуватися, 
хоча не завжди ми здатні вгадати справжні причини цього й ще 
рідше — точний час.

На щастя, наступні томи, — II. «Народження Франції» та 
III. «Доля Франції», — не вимагають попереднього пояснення 
або виправдання. Я візьмуся там, хронологічно, за питання, яке 
трактували всі історики до мене, навіть якщо й відповіді, які 
я наводжу, не всі такі самі, як у них. Але хіба то є правилом 
гри? У будь-якому разі це буде для мене засобом використання 
«скарбу», накопиченого істориками Франції. Сплатою власних 
боргів. Шляхом до кінця, аби досягти мети цього твору. Оскіль
ки, якщо ідентичність Франції, з якої починається наше до
слідження, пояснює, принаймні деякою мірою, долю Франції, 
якщо ця ідентичність становить її справжні підвалини, моє парі 
вигране, майже вигране. І напрям моїх зусиль, принаймні, під
тверджено.

Ле Понтьйо (Верхня Савойя), 
2 жовтня 1981 року.

* Ґрак Жюльєн (1910-2007) -  французький письменник.
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Можна подумати, що ми без кінця вводимо читача у книж
ку. Чи не задля того, аби зберегти трохи більше часу для себе? 
Оскільки мене переслідували настійливі дружні запитання Жа- 
на-Клода Брінґєра під час тривалої доповіді на телебаченні (у 
серпні 1984 року), я мушу визнати, що взявся за цю «Історію 
Франції» не лише з причин, які навів, а також і заради того, 
аби довести самому собі, що форма історії, яку я обстоюю, ви
правдовує себе як зразок, доступний широкому читачеві. Недо
статньо мати правильну або принаймні достойну тематику, 
треба випробовувати її фактами. Те, що молодий історик каже 
по-своєму, зрозуміло для мене: «Систематичне поступається 
місцем емпіричному»48. Мабуть, я зможу, отож, двічі засвітити 
ліхтар: у плані загальної й теоретичної історії та у плані іс
торії Франції, які, і перша, і друга, зворушують моє серце.

Тайє, 11 липня 1989 року.
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Відкриваючи три розділи цієї першої книги, які' насправді є 
складовими тієї самої дискусії, я мушу застерегти читача і чітко 
попередити про дух, який її спровокував. Я справді намагаюся 
висловитися щодо численних взаємозв'язків, які перехрещують
ся між собою і які важко одразу зрозуміти, між історією Франції 
й тією територією, яка її становить, служить її опорою й деякою 
мірою (звісно, не повністю, до цього далеко) пояснює її.

Вочевидь, існує багато способів застосування географії. 
Можна використовувати її заради неї самої, відповідно до її 
власних завдань і поєднання з іншими гуманітарними та при
родничими науками. Це те, що роблять географи, передусім 
виявляючи увагу до сучасності. Але географія для нас — це та
кож спосіб перечитати, знов обміркувити, переінтерпретувати 
минуле Франції, певно, у  сенсі того, що нас хвилює. До такої 
гри вона готова, до того ж без жодних вагань. Остаточні обрії 
вимальовуються, відтворюються для нас завдяки видовищу, що 
постає перед нами: земля, так само, як наша шкіра, приречена 
зберігати сліди минулих ран.

А  втім, лише мить уваги чи ілюзій, і навколишній світ знов 
засяє перед нашими очима кольорами минулого, у серці міст, 
які збереглися краще, ніж інші, — у Везелеї, Отені... — або 
рівномірніше у численних селах, де сьогоднішній світ не все 
змінив: Форе1, край Біґорр2, Руерґ3, Пуатевенський Ґатін*4, 
край навколо міста Бар-сюр-Сен («секанеського Бара»**)5 і со
тня інших «країв», де минуле, сховане у коморі, все ще вперто 
продовжує жити. Уявімо на мить, що Рейн і Рона сьогодні — не 
спокійні й приручені, а дикі річки, незручні транспортні шля
хи, якими, однак, долаючи труднощі, підіймаються безстрашні 
човнярі. У думках ви залишите сьогодення.

* Пуатевенський Ґатін -  місцевість на заході Франції, на межі департа
ментів Севр і Вандея.

** Бар-сюр-Сен («секанеський Бар») -  місто в департаменті Об.
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Але не лише повернення до минулого диктує наступні 
сторінки, а й мандрівки шляхами у протилежних напрямках 
між учорашнім і сьогоднішнім. Цінність географічних спосте
режень насправді — це міць, тривалість, величезна кількість 
реалій, нагромаджених одна на одній, які треба розрізнити, а 
згодом зіставити. Сучасна й ретроспективна водночас, геогра
фія пропонує нам свої проблиски світла, свої пояснення цих 
зв'язків між учорашнім і сьогоденням. Земля, оточення, довкіл
ля, екосистема — стільки слів, аби назвати те, що вона нам 
приносить, порівняння, які вона нам нав'язує і які ми вивчаємо 
так само, як найбагатші архівні документи.

Три розділи дозволять нашій думці обертатися навколо цих 
проблем.

Спочатку свідчення про різну, «розмаїту» Францію, сукуп
ність окремих «країв», різнофасонних і різнокольорових часто
чок цієї мозаїки, яка становить Францію. Саме це розмаїття я 
намагаюся зробити явним у першому розділі: «Нехай Франція 
зветься різноманіттям»6.

Однак ці часточки зцементовані міцними зв'язками, приму
сом, додатковими розбіжностями, обміном і дорогами, які впер
то зшивають разом краї та регіони, села і селища, селища і міста, 
провінції та нації. Це саме те, що пояснює або починає поясню
вати другий розділ: «Правила заселення: села, селища і міста», у 
пошуках зв'язків, які знову вимальовуються крізь сільський або 
міський краєвид, систем, більш чи менш широких і складних.

Тобто широких систем, у масштабі радше того, що стає на
цією. Бо єдина Франція, схема системи, усе ж таки досягає 
того, що будує себе, примушує визнати себе, зберегтися... Її 
простір, природа цього простору там теж працює. Це Франція, 
побудована у себе вдома, у своєму просторі, у  місці, даному 
Європою і світом. Звідти останній заголовок: «Чи географія ви
гадала Францію?»

Такою є, як казали «педагоги» давніх часів мого навчання, 
провідна нитка цих перших розділів, які зіставляють простір, 
людей та історію. Читач вибачить те, що я не завжди йду прямо 
цією дорогою, даруючи собі задоволення, долаючи шлях, звер
нути убік. Те, що я гублюся у пошуках прикладів, симфонії, де 
я бажав би, щоб кожна нота одразу ж була б почута.

Але хто опирався б таким спробам?
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Нехай Франція зветься 
різноманіттям

Аби розпочати, найлегше — це подати речі такими, яки
ми ми їх бачимо, такими, якими вони вимальовуються од
разу, я сказав би, з першого погляду. У цих нотатках, умі
щених на початку книжки, ми без жодних зволікань визна
ємо, що єдність Франції зникає. Ми думаємо, що вхопили 
її, увійшовши у гру, але вона втікає від нас; сотню, тисячу 
Францій ми бачимо на її місці за давніх часів, учора, сьогод
ні. Погодимося із цією правдою, із цією величезною кіль
кістю Францій, із цією наполегливістю, підкоритися якій не 
буде ані неприємно, ані занадто небезпечно.

І

СПОЧАТКУ ОПИСАТИ, ПОБАЧИТИ, 
ПРИМУСИТИ ПОБАЧИТИ

Звісно, банально казати, що Франція різноманітна до аб
сурду, або навіть, як спадає на думку, що її простір, мінливий 
як мало в якій країні світу1, затято виявляє свій «сільський ха
рактер»2, «мінливість мозаїки краєвидів, якої... не зустріти в 
інших місцях»3. «Навіть якщо тривалий час йти нею пішки... 
краєвид без кінця-краю змінюється»4. Кожне село, кожен діл, 
a fortiori* кожен «край» (ці маленькі місцеві територіальні оди

* Тим більше (лат.).
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ниці — край Брей, край Ко та ін., назва яких французькою 
«pays» походить від галльського «pagus»), кожне місто, кожен 
регіон, кожна провінція мають притаманні лише їм своєріднос
ті. І не тільки особливості, про які яскраво свідчать пейзажі 
та численні позначки, які людина до них додала, а й життєва 
культура, «спосіб жити й помирати, сукупність правил, які ви
значають основні стосунки між батьками і дітьми, між чоло
віком і жінкою, між друзями й сусідами»5. Усі ці відмінності 
були помітніші учора більше, ніж сьогодні: хіба не існувало ще 
вчора непорушних місцевих привілеїв (вони рясніли), діалектів, 
фольклору, традиційних будинків (з каменю, скаменілої лави, 
цегли, саману, дерева), костюмів? Окрім того, метрологія, на 
наш погляд недоладна, з таким різноманіттям, що, за слова
ми Лавуазье (сказаними 1787 року), невеликий «округ Перро
на налічував [лише він сам] 17 видів арпанів, які відрізнялися 
кількістю й розмірами першів*»6.

Це недоладне різноманіття мір було жахом для адміністра
цій. «Чи можна було б зробити так, аби бочки вина мали одна
кову й ту саму місткість?» — запитували в інтенданта провінції 
Пуату 1684 року. «Безглузда ідея», — відповів він, одразу ж 
наводячи приголомшливу кількість «тонно», назви і місткість 
яких варіювалися від однієї місцевості до іншої й використо
вувалися водночас, не враховуючи тонно провінцій Беррі, Лі- 
музен, Борделе та інших, що присутні на ринках Пуату. Запро
вадити єдину міру було б усе одно, що обчислити квадратуру 
кола7.

Але уявімо складність системи, яка вимагала для простого 
визначення цін на зерно на ринках того самого регіону, аби 
вказали міри, за якими продавали пшеницю, жито чи овес у 
кожному місті чи селищі та їх «перевели у вагу марки**», єди
ної порівняльної одиниці. Архіви зберегли деякі з цих «станів 
цін на зерно», які складалися раз на два місяці на бланках, над
рукованих заздалегідь.

Так само і вбрання змінюється, якщо здолати невелику від
стань: бретонці, наприклад, вдягаються у червоне у Корнуаї, 
синє — у Леоні, фіолетове — у Треґорі8. У 1878 році (сторіччя 
тому) «незмінний» одяг у Морвані був такий, як описано: «Всі 
жінки, молоді чи старі, одягнені у вбрання з вовняної тканини

* Арпан, перш -  старовинні одиниці виміру площі землі.
** Марка -  одиниця ваги, яка дорівнювала 8 унціям.
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у широку смужку; на ногах у них усіх білі вовняні панчохи, усі 
взуті у сабо... оздоблені овечою шкірою, в усіх на голові високі 
ковпаки з цупкої тканини — ситцевого піке, за якими — вели
кий шиньйон»9.

Будинки також підкорялися різним місцевим традиціям, 
змінюючись від однієї місцевості до іншої: у департаменті Юра 
«кожна гора має своє помешкання», як казали колись і як усе 
ще кажуть, розуміючи під цим форму будинку10.

Усе це, звісно, змінилося або змінюється сьогодні, стираєть
ся, але не зникає — це далеко не так. «Коли я казав, — повідо
мляє монсеньйор Люстіже* (зараз архієпископ Парижа, колись 
єпископ Орлеана), — про Орлеанську єпархію (тобто департа
мент Луаре), люди з Ґатіне казали мені — ми не з Орлеана!»11

Люсьєн Февр повторював, і треба повторити слідом за ним, 
що «Франція зветься різноманіттям»12. Я волів би сказати кра
ще, навіть якщо це здаватиметься більш заяложеним висловом, 
«є різноманіттям», оскільки це не лише видимість, назва, а 
конкретна реальність, вражаюча перемога множини, різнорід
ності, подібної до якої не було ніколи, небаченої ніколи і ніде. 
Англія, Німеччина, Італія чи Іспанія, якщо подивитися на них 
зблизька, можуть також зватися різноманіттям, але звісно, це 
не можна стверджувати з такою самою силою переконань і на
полегливістю. Іноземний історик, який досліджував Францію 
1900 року, Юджін Вебер, помітив, що вона розсипається під 
його пальцями на силу-силенну окремих Францій, готових від
далитися одна від одної та відцуратися без докорів сумління13.

Усі ці багаторічні суперечності, старі як світ, ми могли б а 
priori** уявити зниклими, принаймні ослабленими, завдяки єди
ній і неподільній14 Франції якобінців, яка сьогодні має позаду 
себе майже два сторіччя існування — і які сторіччя! — без вад 
монархії, патерналістської, розважливої, але також і централіза
торської, яка їм передувала. Більше того, разом із прискореним 
розвитком транспорту, поширенням і домінуванням французь
кої мови, цієї мови-завойовниці з Іль-де-Франса, починаючи з 
X сторіччя, разом зі стрибком у розвитку промисловості у XIX 
сторіччі, разом із величезним, нечуваним розквітом у 1945 — 
75 — «тридцяти славних»15 роках — було б логічно подумати,

* Люстіже Жан Марі (1926-2007) -  французький церковний діяч, архіє
пископ Парижа (1981-2005).

* Завчасно, незалежно від досвіду (лат.).
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що ці могутні сили якщо й не зрівняють, то хоча б укриють 
товстим шаром однієї фарби мозаїку із сотень, тисяч малень
ких кольорових квадратиків. Однак не сталося майже нічого. 
«Індустріальне суспільство, — не без підстави пишуть Ерве Ле 
Бра і Емманюель Тодд, — 1981 року не знищило французького 
різноманіття. Саме на це вказує картографічний аналіз [який 
блискуче роблять наші автори] багатьох сотень показників, від 
складу родини до кількості самогубств, від частоти народжен
ня позашлюбних дітей до кількості розлучень, від середнього 
віку одруження до наслідків алкоголізму»16, тобто до виникнен
ня психічних розладів... Що ж до інших показників, то навіть 
прості банальні описи приводять до одного-єдиного виснов
ку: множина поглинає, проковтує однину. Франція — «єдина 
і подільна»17, — жартуючи, робить висновок Ів Флоренн. Із за
плющеними очима повіримо Жіоно*, коли він стверджує, що 
можна змальовувати селян лише «оточеними їхнім краєвидом», 
звичайним, щоразу унікальним, разом із яким вони становлять 
єдине ціле. Чи йдеться про гірські альпійські місцевості Про
вансу, чи про рівнини Камарґа, усі ці персонажі «узгоджують 
своє життя (так само як і кохання) з деревами, дикими бджола
ми, пісками, биками, вівцями, кіньми...»18. Тоді чи треба думати, 
що ті, хто провіщав, не без правдоподібності, неминуче одно- 
маніття французьких суспільств, помилялися так само як Стен- 
даль, який стверджував уже 1838 року: «Усі відтінки у  Франції 
незабаром зникнуть. Можливо, через п'ятдесят років більше 
не буде ані провансальців, ані провансальської мови»19. Цього 
разу Стендаль помилявся.

Але якщо географи, історики, економісти, соціологи, нари- 
совці, антропологи, політологи сходяться на тому, аби конста
тувати французьке різноманіття, якщо вони навіть роблять це з 
якимось задоволенням і апетитом, то це саме заради того, щоб, 
одного разу віддавши данину цьому, одразу ж намастити п'яти 
й цікавитися лише єдиною Францією. Так, ніби йшлося про 
те, щоб відвернути погляд від другорядного чи елементарного, 
аби перевести його на суттєве: не різноманіття, а єдність; не 
реальне, а бажане; не ворожі або іноземні сили в Парижі, а іс
торія Франції, зведена до прямої національної лінії. Два молоді 
історики, жартуючи, пишуть: «Наша країна здобула своєрідну 
репутацію через її різноманіття: відомо, що у Франції пейза

* Жіоно Жан (1895-1970) -  французький письменник.
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жі, характери, раси, дахи і сири представлені у надзвичайно 
широкому асортименті»20. Це добрий відправний пункт, хоча 
список, звісно, не був повний. Але щойно розгорнувши це ві
яло, його негайно згорнули, й історія Франції, яку нам розпо
відають, знову стала на звичні рейки. Один нарисовець навіть 
вітав Францію як «батьківщину, єдину і неподільну, тому що 
вона різноманітна й виграє різними барвами (так/); [вона] про
тягом сторіч притягала до себе протилежні елементи і, у цьому 
її диво, [вона] зуміла виплавити з них цей один, зберігши їхню 
оригінальність»21. Я не заперечую, що батьківщина вважаєть
ся одною-єдиною і їй вдається такою бути. Однак елементи 
й непокірливі діючі особи цієї єдності — це не лише іноземні 
іміґранти, яких треба враховувати, як у будь-якій країні, у цій 
своєрідній melting pot*; це також, і ще більшою мірою, вічні 
різноманітні Франції, яких треба тримати разом. «Плавити ра
зом»? Це було б, певно, занадто сильно сказано!

У будь-якому разі неможливо у цій протидії множини та 
однини спритно сховати перший кінець у  воду. За його відсут
ності ми не окреслимо ніколи проблеми проблем нашого наці
онального минулого, цього вибуху низів, суперечностей, тиску, 
непорозумінь або додаткових домовленостей — таке існує, — 
але також і сварок, багаторічної ненависті, кпинів. Вогонь за
вжди може спалахнути у будинку: розважливий історик Марк 
Ферро стверджує навіть, що Франція має покликання до єдиної 
громадянської війни.

Провінції, поєднання регіонів 
і «країв»

Однак який француз не отримував задоволення, спогляда
ючи картину розмаїтої Франції, непередбачуваної, такої, що 
змінює своє обличчя, спосіб життя, природу, тип населення, 
кольори кожні двадцять — тридцять чи сорок кілометрів? Тим 
більше, що кожен із нас пов'язаний з тим чи іншим випадком 
роздрібненості: ми належимо не лише до тієї провінції, якій 
у своєму серці віддаємо перевагу перед усіма іншими, але й 
до якогось певного регіону цієї провінції... Щонайменше він є 
частиною нашої ідентичності. Чи треба скаржитися відповідно

* Плавильній печі, плавильному котлі (англ.).
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тим, хто не має такої належності й прив'язує себе не більше й 
не менше до знеосібки Парижа? Не впевнений. Не лише тому, 
що Париж минулого, разом зі своїми кварталами й передміс
тями, був сумішшю сіл і селищ, дещо від яких ще залишилося. 
Але й тому що Париж усередині класового поділу має свої тра
диції — робітничі, інтелектуальні чи буржуазні. Коли Данієль 
Рош пише: «Я парижанин, і упродовж п'яти поколінь»22, — у 
книжці, якій він дає назву «Населення Парижа», — це, воче
видь, варте посвідчення про провінційність.

Ці самобутності проникають у  масу нашого населення і, як 
я вже казав, зберігаються, залишаючись суттєвими, для кожної 
громади, не збігаючись із крихітною сусідньою батьківщиною, 
залишаючись іншою. Це несподіванка, яку ще виявляє сучас
на географія: оскільки прогрес, який повсюди стверджується, 
ступаючи величезними кроками, більше змінив якийсь «край», 
ніж інший, сусідній, або змінив його в особливий спосіб, ство
рюючи нову відмінність, варту розшарування. Роздрібненість, 
зрештою, існуватиме й надалі, розпізнавана (або майже) з часів 
нашого найдавнішого минулого. І, коли я бачу або знов бачу 
ті «краї», які знаю краще, ніж інші, — Орнуа у департамен
ті Мез, Фосіньї у  Савойї, Валльеспір у  Россільйоні, Північний 
Ельзас між Віссембурґом і святим лісом Аґно, Неііідег Р о гбГ , з  

його річками, які спокійно течуть по піску, і на сході з чудовим 
входом у дельту Рейну, я відчуваю, ніби перед моїми очима 
постали виняткові свідчення про минуле. Бо видовище, що по
стає перед нашими очима, не готуючи нас до цього заздалегідь, 
одразу ж говорить про сучасне життя, неминуче ґлобальне, де 
будь-які види діяльності зливаються, де обрій досить близький 
до того, щоб я зміг прогулятися до нього; побачити все або 
майже все, зрозуміти все або майже все. І це видовище та
кож, поза самим собою, стає свідком минулого, виявляє ситуа
ції попередніх часів, допомагає відтворити колишні рівноваги, 
додає значення зауваженням мандрівника (славнозвісного чи 
ні), який, приїхавши туди раніше, ніж ми, побачив майже те 
саме, — але саме це «майже», ці відмінності, часто незначні, 
знову занурюють нас у минуле життя.

Отже, розмаїта Франція, яка виграє яскравими барвами, — 
саме з цього має починатися будь-яка «щира» історія Франції.

* Святий ліс (кім.). Йдеться про ліс у французькому департаменті Нижній 
Рейн (площею 13 400 га).
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ПРОВІНЦІЯ ТА П «КРАЇ»:
САВОЙЯ У XVIII СТОРІЧЧІ.

Уся провінція поділяється на більш- 
менш усталені одиниці, більшість з 
яких, між іншим, зберігається досьо- 
годні.
За кн.: Paul GUICHONNET, Histoire de 
la Savoie.
Карта запозичена з кн.: Civilisation 
materielle, economie et capitalisme, III, 
p. 242.

Без кінця-краю підпорядкована центру Франція «у  множині» 
суперечить одній-єдиній Франції, яка домінує над нею, при
неволює її, намагається стерти її особисті риси, повністю зо
середжуючи на собі, занадто часто, промені світла і прихиль
ність традиційної історії. Тоді як існує не одна-єдина Франція, 
а Франції. Так само, як існує не Бретань, а Бретані; не Прованс, 
а Прованси, як волав Жіоно; не Бургундія, а Бургундії, Лота
рингії, численні Франш-Конте, Ельзаси...

Гадаю, я досить добре знаю Франш-Конте. У  1926 році я 
вперше перетнув його пішки й на велосипеді, разом із трьо
ма однополчанами, один із яких, географ, нині вже помер23. 
Ми вирушили з табору Вальдаон, що за Безансоном. Головною 
метою нашої мандрівки був підйом на дивовижну долину Лу, 
починаючи з Орнана, батьківщини Ґранвелля*; потім перехід 
через довгу тіснину Нантюа до Вальсерина і у Белльґард, де 
трапився тоді надзвичайний «спад» Рони; тривалий перехід че
рез чудовий край Жекс, який ми вважатимемо (це найвищий 
комплімент) таким само гарним, як Ельзас; нарешті повільний 
підйом на перевал Фоссиль і, як винагорода за це, Женева, що 
підіймається над обрієм.

Згодом, щороку або майже щороку, я в усіх напрямках пе
ретинав департамент Юра, щоразу із захватом і зворушенням 
визнаючи: він так само гарний у Арбуа, як у Шато-Шалоні; у

* Ґранвелль Нікола Паррено де (1486 -  1550) -  радник імператора Священ
ної Римської імперії германської надії Карла V (з 1530 року). Народився у місті 
Орнан (тепер департамент Дуб, Франція).
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Понтарльє, у Сен-Клоді або Сент-Амурі, як у Руссі; поблизу 
озера Сен-Пуан, як і біля маленького озера Силан... Думаю, 
я навіть упізнав би Юра за одним лише кольором трави, де 
невловима блакить невпинно домішується до глибокої та їдкої 
яскравої зелені, тоді як у близьких Альпах зелені кольори лук 
пом'якшуються гамою відтінків, що змінюються до жовтих... 
Звісно, географічний поділ, рівнина Сони і рівнина Юра на за
ході, горбистий Юра на сході, зі своїми лісистими схилами й 
луками у міжгір'ях (помріємо про сяючу розкіш долини Ени), 
пропонує лише рамки, у яких, врахувавши надзвичайне різно
маніття ґрунтів, клімату, виробництва, населення, треба буде 
знов помістити один за одним різноманітні краї, які там розта
шовуються... Дивіться, в О-Дубі й у долині верхньої Ени, доли
на Ромей, долина Міжу, долина М'єж... Близькі «краї», відмінні 
один від одного, які доповнюють один одного й змушені іноді 
якось співіснувати24.

Немає більше одного Провансу, який був би єдиним і не
подільним. Певно, що ні! Хай він був би єдиним за теплотою 
свого клімату, за своїм небом, за присутністю дерев і рослин, 
які призвичаїлися до посухи, за величезними безлюдними «ер- 
мами» — хто не знає про це наперед! Але він розділений між 
Середземним морем, Роною й могутнім масивом Альп, який 
проникає далеко на північ, оскільки більше половини його про
стору входить до його складу.

Глибинний Прованс складається з тих самих елементів: 
вапнисті пасма і плоскогір'я (міцні й тверді вапняки), шари 
давніх гірських порід, які ще погано вивітрилися, долини й рів
нини досить вузькі, низини, як ті, що глибочіють навколо дав
нього подвійного масиву Мор і Естерель. Але ці елементи змі
нюються завдяки примхливому рельєфу, який по-своєму без
перестану знову створює пейзаж. У загальних рисах, у зовсім 
загальних рисах, з одного боку — гірські місцевості, позбавлені 
розкоші, з іншого — рівнини, ділянки на межах рівнин, басей
ни, береги річок, де стільки рослинних культур, що вони немов 
ховаються одна від одної.

Гірська місцевість — це первісний ліс без дубів і сосен, хаща, 
пустище, якщо навіть і не пустище, зіпсоване колишнім чи сучас
ним використанням людьми, яке, «у  свою чергу зруйноване, по
ступається місцем жалюгідним ландам, де за верхівками молочаю 
чи стеблами асфоделюса ховаються останні злаки»25. Однак ця 
гірська місцевість, як доводить послідовний занепад її самої, віді
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грала гідну уваги роль у  давній економіці Провансу. Ще 1938 року 
один географ описував це: «На півночі від пасма Сен-Віктуар 
компактні лісові ділянки кам'яних дубів і білих дубів Самбюка, 
[які] повертаються до життя щовесни; бригади найманих підряд
никами робітників стають господарями у цьому краї, де панувала 
лише самотність лісових дерев. Кожен має своє чітко визначене 
завдання: дроворуби валять ліс, випалювальники вапна роблять 
накриття із гілок, призначене для хлібопекарських печей і печей 
для випалювання вапна, жінки, озброєні дерев'яними молотками, 
били гілки, аби обчистити їх від кори; вугільники розпалювали 
ці обчищені від кори гілки, візники забирали товар і перевози
ли кору на млини Жонка чи Пейролля»26. Це колишнє засто
сування, яке нині — у процесі повного знищення, підтверджує 
незвичайне пояснення, яке П'єр Ґуру дає розміщенню у горах 
сіл Провансу: далекі від того, аби розташовуватися на хребті, як 
завжди кажуть, чи не обрали вони те, аби бути на півшляху між 
земельними угіддями внизу і лісовими територіями угорі?27 Ці 
останні перестали використовувати, сьогодні село розбудовуєть
ся ближче до низу: відбувається «спуск з висоти». Інше подібне 
село піднімається догори, між виноградником, який тягне його 
туди слідом за собою, і злаками низини28.

Давня економіка Провансу, як і економіка усієї смуги се
редземноморського узбережжя, базується на тріаді — зерно, 
чагарникові культури (оливкові, мигдалеві дерева, виноградни
ки), розведення дрібної худоби, передусім баранів. Чагарнико
ві рослини звикли до легкого, кам'янистого та сухого ґрунту; 
весняні дощі сприятливі для врожаю зерна; осінні дощі при
швидшують достигання злаків на пустищах і ландах, де «дрібна 
худоба зможе знайти корм»...29 Загалом, кожний регіон умів 
жити майже завдяки лише самому собі, як того вимагала тодіш
ня ізольованість Провансу.

Але з початком знищення цієї ізольованості у XVIII сторіччі 
різні провансальські краї один слідом за одним переходять до 
одного домінуючого виду діяльності: чи це зерно, як у  басейні 
річки Арк, чи скотарство, як у регіоні Арля, чи виноградарство, 
яке невпинно поширюється від Кассі до Тулона.

Ось ми, наприклад, у гірській місцевості у Провансаль
ських Альпах, неподалік міста Лараня, у цьому дивному краї 
між Ванту де Люром і Систероном, який любив, оспівував і 
оглядав у  будь-якому сенсі цього слова Жан Жіоно. Сьогоден
ня залишило свою позначку: спеціалізація також відіграє там
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ҐАСКОНЬ, РІЗНОБІЧНА ОСОБИСТІСТЬ.
Приклад пояснення походження «країв», водночас географічний та 
історичний, етнічний та топонімічний.
Карта запозичена з кн.: Pierre BONNAUD, Terre et langage, II, p. 364.

свою роль. «Можна здивуватися, — писав він, — тому, що ці 
селяни часто не тримали у руках чепіг, бо ці селяни — пастухи. 
Це також те, що тримає їх поза (і понад) прогресом механі
ки. Ще не вигадали машини, яка б охороняла баранів... Вони 
обробляють лише землю, потрібну для вирощування пшениці, 
ячменю, картоплі та овочів, необхідних для родини або особи, 
й саме тому стільки селян залишаються одинаками і живуть 
самотньо: вони потребують так мало, лише працювати на землі 
один місяць на рік»30. Розведення баранів — типовий вихід до 
зовнішнього світу для примітивних країн.
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1. Рубіж Піренеїв.
2. Межа горбастих Ландів.
3. Державний кордон.
4. Межа ґасконської мови, коли вона не збігається з кордоном або з 

течією Ґаронни.
5. Головна територія поширення топонімічних закінчень -ов та -еіп.
6. Межа поширення частоти вживання топонімічних закінчень -ас 

та -ап.
7. Межа площі, багатої на укріплення, замки та інші феодальні міс- 

течки Середньовіччя.
8. Укріплення, замки тощо, які увійшли до складу мережі обслуго

вуючих містечок.
9. Міста, селища, різноманітні центри (промислові, туристичні стан

ції...), розвинуті у рамках національної французької системи.
10. Скорочені назви країв. Список:

Ав -  Аґанаґес 
АЬ -  Альбер 
АИ -  Арманьяк 
АБ -  Астрак 
А и - О р  
(долина ді 

ВА -  Базаде 
ВІ -  Біґорр 
BN -  Нижня Наварра 
ВИ -  Брюївуа 
Ви -  Край Бюш 
СН -  Шалосс 
СО -  Комменж

СОи -  Кузеран 
Рв -  Фезенсаґе 

-  Фезенсак 
вА -  Ґор 
ЬА -  Аабур 
ЬО -  Ломань 
ЬУ -  Ааведан 
МА -  Маньйоак 
МЕ -  Медок 
ММ -  Маренн 
МИ -  Марсан 
МБ -  Марансен

ОБ -  Долина д’Оссо 
РА -  Край д’Асп 
РЕ -  Педаґе 
ИА -  Разес 
БЕ -  Серунес 
БО -  Суль 
ТЕ -  Тенарез 
Ти -  Тюрсан 
УА -  Долина д’Асп 
УАИ -  Долина д’Аран 
УВ -  Вік Біль 
УО -  Вольвестр

КЕ -  Небузан
Інтерес до цієї складної карти, яка нараховує 37 ґасконських 

«країв» (для повного прочитання у її подробицях зверніться до книж
ки П. Бонно), -  у самій її складності, оскільки вона звітує про геогра
фічний поділ (гора, яку поділяють на ділянки глибокі долини, погано 
з’єднані між собою; ланди, які відрізають регіон від необхідного кон
такту з морем; рівнини Аквітанії), а також у етнічних та лінгвістич
них поділах, які є відбитком історії: «етнічний аквітанський субстрат, 
особливо індивідуалізований», зазнав насправді низки «північних і 
східних впливів», від Галльських проникнень, римських плацдармів, 
припливів іберійських біженців до зусиль з «окультурення феодаль
ного суспільства» за часів Середньовіччя, починаючи з Тулузи, і на
решті, дуже пізно, «економічних інвестицій французької системи». 
Ґасконські краї, отже, опиняються пов’язаними зі своєю давньою пе
редісторією «заплутаною сумішшю внутрішніх причин розпорошення 
і розпорошень, викликаних зовнішніми втручаннями».
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Немає більше одної Нормандії, є принаймні дві — Верхня 
Нормандія, яка повернена у бік Руана і моря, і Нижня, яка по
вертається до Кана* і багатьох сіл. Існує, крім того, контраст, і 
яскраво позначений, між «багатими луками краю Ож, лісами 
закрутів Сени, гаями Орна і Віруа, ландами півострова Котан- 
тен, хлібними нивами країв Ко і Вексен»31. Саме це казав Фре- 
дерік Ґоссан, віддаючи належне дуже хорошій книжці Армана 
Фремона «Селяни Нормандії» (1981). Перелік — лише вказівка: 
спадають на думку десятки інших назв — Петі Ко, край Брей, 
Бовезі, Мадрі, Небур, Румуа, Уш, Бессен, Ульм, Сеуа, село в 
Алансоні, село у Фалезі, Іємуа, Пассе, рівнина Кан, Авраншен, 
Боптуа, Корлуа... Фредерік Ґоссан чудово сказав: «Кожен [нор
мандський] «край» породжує тип людини і спосіб життя. Ко
жен край диктує свою історію»32. Твердження, яке, правда, за
перечує саме себе: бо кожна історія, створена якимось типом 
людини, краєвидом, підтверджує сталість «краю». Урбанізація, 
прискорена, шалена, сьогодні добре згладжує деякі з цих ста
рих відмінностей, але часто вона є лише простим лакуванням 
поверхні.

Якби ми схотіли порахувати всі «краї», які становлять наші 
провінції, Шампань, поза сумнівом, слідом за Гасконню (див. 
карту на с. 32), очолювала би класифікацію. Вона, немов коло
нія поліпів, є осереддям «країв», більш-менш близьких один 
до одного, яких загалом не менше тридцяти. Як писав Ерве 
Філліпетті: «Якщо деякі [поміж них] ще зберегли назву і рубе
жі, визнані усіма (такі як Порсьєн, Пертуа, Ремуа, Сеноне або 
Бассиньї), інші більше не сприймаються як живі й оригінальні 
утворення: хто ще говорить про Арсезе, Брієннуа чи Атенуа»33; 
або Провіне, або Валлаж?.. Чи існують також спустілі «краї», 
як існують спустілі села? І простір та основний силует яких 
треба знову віднайти на землі, що вимагатиме уважного і пере
дусім негайного дослідження?

Але чи не поділяються також і самі найменші регіональні 
одиниці? Гірський басейн протікання річки По — Лаведан — у 
верстві Піренеїв і передпіренейських передгір'їв — поєднан
ня семи різних «країв»: долини Бареж, долини Котере, долини 
Азен, Естрем де Салль, Батсюрґер, Давантаїґ, Кастеллубон...34

Отже, не підемо занадто просто слідом за поквапливими ав
торами, на думку яких зв'язок між нашими колишніми цровін-

* Кан -  головне місто регіону Нижня Нормандія та департаменту Кальвадос.
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«КРАЇ» БУРГУНДІЇ. 
Карта Жака Бертена.

ційними просторами не викликає жодних запитань. Так, напри
клад, замислюючись над епохою романського мистецтва, Анрі 
Фосійон* говорить про «Бургундію троїсту і єдину впродовж

* Фосійон Анрі (1881-1943) -  французький історик мистецтва.
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півтора сторіччя історії»35. Троїста — з огляду на її романські 
церкви це твердження може бути виправданим, але стосовно 
її географії та історії воно хибне. Бургундія розчленовується 
на окремі краї, як це показує начерк, зроблений завдяки Анрі 
Вінсено*36 (с. 39). Можна казати про «єдність» Бургундії лише у 
тому ж сенсі, у якому ми говоримо про єдність самої Франції. 
Перша, так само як і друга, живе за великої кількості багатопо
верхових планів, однина нагорі, множина у підвалинах. Отож, 
я вважаю, що корисно, дуже важливо повторювати без упину: 
«Не забувайте, що Франція є різноманіттям», так само як Ан
дре Зіґфрід** завзято без кінця казав своїм учням: «Не забувай
те, що Англія є островом».

Вирушити в путь і на власні очі інвентаризувати 
це різноманіття

Але ніщо не сприяє тому, щоб теоретично говорити про 
різноманіття Франції, треба бачити його, і бачити на власні очі, 
насолоджуватися його кольорами, ароматами, торкатися його 
руками, треба навіть смакувати його, упиватися ним, відвіду
ючи справжні заїжджі двори. Це не лише та історія Франції, 
яку Мішле, якщо згадати на мить вислів Ролана Барта***37, уми
нав за обидві щоки, але власне сама Франція: треба знов і знов 
перетинати її та насичуватися нею. У Люсьєна Февра була та 
сама безмежна пристрасть. Я по-своєму поділяю її.

Сьогодні автомобіль — я не наважуюсь більше казати літак, 
відтоді як він губиться у  висотах атмосфери, — сприяє цьому 
за умови, якщо не занадто покладатися на глухі автошляхи, тоді 
як ще існують чудові, наприклад той, що веде з Женеви до міст 
Аннемасса, Бонневілля через реґіон Фосіньї, і насамкінець, 
звиваючись, немов змія, що повзе у нору, прямує з нескінчен
ними стовпами вгору, до Шамоні й тунелю Монблан... Але, за 
загальним правилом, треба віддати перевагу маленьким друго
рядним дорогам, найкрасивішим у світі: чудово упорядковані, 
вони слідом за природою утворюють закрути і промовляють 
точною мовою рельєфу. Часто зупинятися. І, якщо ви поділяє

* Вінсено Анрі (1912-1985) -  французький письменник.
** Зіґфрід Андре (1875-1959) -  французький історик і соціолог.
*** Барт Ролан (1915-1980) -  французький письменник і критик.
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те мій особистий смак, бути найчутливішим до розривів, тобто 
до прикордонних зон. Бути уважним тієї миті, коли дахи змі- 

. нюють форму чи матеріал, або криниці, ці свідки, які можуть 
розповісти, але до них так рідко звертаються, набувають нових 
розмірів; упізнати магічні знаки, які захищають — чи ні — бу
динок від злої долі: їх сила-силенна в Ельзасі; запитати себе, 
чому в Шампані стільки екстравагантних флюгерів на дахах, 
тоді як у  Лотарингії флюгер позначає панський або багатий бу
динок — у моєму рідному селі флюґер лише один. Чи не було 
це в Шампані запізнілим реваншем дрібного селянства і реміс
ництва, засобом проголосити соціальну рівність, заявити також 
про свій фах? Але чому в Шампані й так рідко поза нею?

Отож, моя порада: знов шукайте розбіжності, контрасти, 
розриви, кордони. Оскільки якщо «поняття кордону між ма
ленькими краями робить нас іноземцями і здається цілком 
штучним... у голові селян воно ще живе без жодної двознач
ності. Саме на тому пейзажі, на фоні якого розгортається їхня 
щоденна діяльність, землероби можуть намалювати ці межі: по 
той бік річки, за лісом, під пагорбом починається вже зовсім 
інший край»38. Я навів ці рядки з книжки Ерве Філліпетті, при
свяченої селянським будинкам, найкращої книжки (щодо ілю
страцій і тексту), яку можна прочитати про давню Францію, 
де він винаходить її кордони, або, краще сказати, її облямівки, 
у  межах яких у  сучасному пейзажі ще раптом постає сільська 
Франція, де він пов'язує будинок з картиною місцевості, з зем
лею, з кліматом, з матеріалами, доступними, варто лише про
стягти руку, із соціальною організацією села, з типами продук
ції. Справжнє воскресіння.

Отже, ви залишаєте чорні ялиці, похилі луки й затиснуті 
між горами дороги Юра і раптом виходите на захід у  низький 
і рівнинний край Бресс, порослий травою, його перетинають 
річки, смуги дерев; водночас великі приземкуваті будинки, ма
сивні, з високими кам'яними стінами й широкими вигнутими 
дашками, які закривають клуні Юра, змінюють цегла, каркасні 
дерев'яні стіни ферм Бресса, їхні дахи з черепиці, трохи під
няті вгору, де висять у  безпеці на довгих рудих нитках качани 
кукурудзи. Ви несподівано змінили всесвіт.

Ви їдете з Парижа в Орлеан; за Етамом ви залишаєте зелені 
долини Жюїна (колись судноплавного і з млинами уздовж бе
регів), і, ще трохи терпіння, й відкривається рівнина Бос, із ши
рокими обріями, великими хлібними ланами, такими рівними,
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немов їх накреслили під лінійку, або обширами яскраво-черво
ної конюшини. Чи це не найяскравіше плоскогір'я, яке існує у 
світі? Можливо, але села Боса, «оточені кам'яними мурами, по
шерхлі, (сьогодні) спустілі»39, скупчені навколо їхніх дзвіниць, 
певно, не найкрасивіші села Франції.

Іноді досить лише проїхати чверть години автомобілем, щоб 
усе довкола змінилося, майже так само швидко, як у театрі під 
час антракту. Якщо ви служили солдатом, одним серед багатьох 
інших, опісля багатьох інших, вам, мабуть, відомий, занадто до
бре відомий великий військовий табір Майї, у Шампані, прозва
ній сухою. Ви крокували там, тупцювали дощовими днями, поки 
крейда, яка знов укривала чорнозем, не перетворювалася на схо
же на молоко болото, де кожен крок залишає свій слід. Я знов 
бачу в спогадах білуваті відбитки цвяхів наших старих військо
вих черевиків... У цій Верхній Шампані, як іноді кажуть, мандрів
ники помітили вже у XVIII сторіччі40, «полів скільки око сягає», 
нема дерев, нема або мало джерел. Ще сьогодні, особливо коли 
в'їжджаєш з боку виноградників Шампані (на заході, на краю 
скель Іль-де-Франса), видовище «спантеличує», здається, що це 
«крейдяна пустеля», чи не так?41 Але суха Шампань перетинаєть
ся кількома долинами, де кілька сіл, пов'язаних з водогонами чи 
колодязями, на пухких намивних землях і у травах необробле- 
них пасовищ — цих усамітнених місць сусідніх плоскогір'їв — 
вишиковують у  довгий монотонний ряд свої сумні будинки, з 
дерев'яними стінами чи земляною підлогою. Непросте життя у 
минулому, але де у давній Франції життя було простим? Не було 
деревини: селяни «ледь розтоплювали печі соломою, зібраною 
на пшеничних та житніх полях (зжатих серпом); вони купува
ли заощадливо двадцять п'ять — тридцять в'язанок хмизу у Брі 
або в гаю; найбідніші були змушені опалювати свої помешкання 
«сухим листям», коренями люцерни, будяка, соломою з гречки, 
стеблами суріпиці... Старі люди згадують [іще] часи, коли вони 
проводили безсонні ночі у льохах і хлівах, аби не замерзнути»42. 
Сьогодні необроблені пасовища, які учора продавалися на тор
гах, позбавлені своїх чахлих сосон (посаджених у XIX і XX сто
річчях), обробляються й знов обробляються, аби відновити орний 
ґрунт й перетворитися завдяки добривам і механічній обробці на 
чудові землі для вирощування зернових»43.

Але, оскільки Шампань залишається переважно краєм шале
них контрастів, аби покинути одноманітність крейдяних полів, 
вам достатньо зробити кілька кроків на схід — і ви потрапляє-
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Черепиця у ф ормі каналів 

Черепиця загостреної форми 

Черепиця плоска квадратна 

Черепиця плоска лускоподібна 

Дранка

Солома, очерет, дрік 

Тонкий шифер 

Товстий шифер 

Плита шифера 

Плита вапняна

РОЗПОДІЛ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПО ФРАНЦІЇ.
Карта запозичена з кн.: Jean-Robert PITT. Histoire du pay sage 
frangais, І, і виконана за кн.: A la decouverte des villages de France.
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те на землі глинистої Шампані, прозваної вологою Шампанню, 
яка виправдовує свою назву зеленню луків, лісами, берегами 
численних рік, водними гладінями боліт, яким не вдається роз
смоктуватися, будинками, які захищаються від вологи великим 
дахом, що стирчить над ними, коли вони не вкривають свої сті
ни мерзлякуватою дранкою або лускою дивного вигляду. І якщо 
ви рухатиметеся далі, за хвилину перед вами буде Арґонн* — 
густий, компактний, темний, зі своїми лісовими хуторами, який 
здається нашим заступником. Однак це лише видимість: немає 
більше сьогодні Фермопілів**, аби оберігати Францію! Але у 
пошуках несподіваних змін ви можете ще дістатися Арденн на 
півночі або лісу От на півдні; або у напрямку Парижа, на уступі 
Брі***, про який я вже казав (скеля називається Іль-де-Франс), 
славетні виноградники, кучері яких прикрашають краєвиди, і 
села, де скупчуються кам'яні будинки.

Несподіванка за несподіванкою: вийшовши з плоскогір'їв 
пікардійської крейди, порожніх до неможливості (іноді час від 
часу вдалині трапляється дерево), спустимося у  долини, місця, 
обрані для перших доісторичних поселень, — неосяжне море 
зелені, лісосмуги, нерухомі води; тривалий час кордон Франції 
спирався на болота Сомми. І однак наскільки кордони крих
кі, разом зі своїми недосконалими замками! Іспанський король 
1557 року захопив Сен-Кантен, де перебував Коліньї; він за
хопив 1596 року Ам'єн, який знов зайняв Генріх IV, не без 
труднощів, наступного року; 1636 року (війна розпочалася на 
рік раніше) він увійшов у Корбі та підняв його по тривозі з 
блискавичною швидкістю, що передалася у Париж...44 Звісно, 
тут були похмурі фортеці, канонади, прорив, швидкий штурм, 
який умить розірвав оборону, ядра долітали до центру площі. 
Справді, там були лише вартові, здатні протриматися кілька 
днів. їхня роль: бити на сполох.

Востаннє я мандрував з Бона**** до Везелея через Отен, пере
тнувши згодом національний парк Морван, не поспішаючи. Па
горби поблизу Бона — найкрасивіші з відомих мені у всьому сві
ті ділянки винограду — задоволення для очей, яке додається до

* Арґонн -  місцевість на межі Шампані й Лотарингії.
** Фермопіли -  гірський прохід з Фессалії (Північна Греція) у Локриду (Середня 

Греція). У 480 році до н. е. там відбулася битва між грецькою і перською арміями. 
Перси не змогли прорватися через Фермопіли й обійшли їх гірськими стежками.

*** Брі -  місцевість у Паризькому басейні, між річками Марною і Сеною.
**** Бон -  місто у французькому департаменті Кот-д’Ор.
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інших задоволень. До Нолея (давній критий ринок, церква, бу
динки XVI сторіччя) тут простягається Центральний масив; там 
ми опиняємося немов у іншому всесвіті, де рідко трапляються 
виноградники, де на великих луках, перерізаних лініями дерев 
чи огорожами, пасуться у великій кількості цілковито білі бики 
Шаролле. І життя набуває архаїчних рис. Ще чіткіше це помітно 
в Отені, з його спокійними і гарними старовинними кварталами. 
І ще місцевий отенський колорит — хіба не справжнє вражен
ня щирості й достатку, яке ми залишаємо позаду, наближаю
чись до озера Сеттон, утвореного посеред річки Кюра, яке до
недавна регулювало сплав униз, у напрямку Парижа, зрубаного 
лісу... Навіть погідливого жовтневого дня вхід до національного 
парку Морван — це прохід крізь густий листяний ліс, темний, 
який то тут, то там, замкнувши шеренги, атакують батальйони 
хвойних дерев...Чи ці мовчазні ліси поряд з уже порожніми до
рогами, узбіччя яких прикрашають руді папороті, ще викорис
товуються? Я побачив поряд зі штабелями дров, висота яких 
вражала, лише один механічний прилад, без робітників, зупине
ний. Подекуди там, на горбистій місцевості, певно, траплялися 
низини з деякими родючими землями, придатними до обробіт
ку, — «ушами». І на кожній із цих «ушів» невеличкі хутори, три 
або чотири будинки, дахи яких, мірою того, як ми просуваємося 
далі на північ, вкриваються шифером, який замінює черепицю. 
Села також жалюгідні, кілька полів пшениці, жита, картоплі, 
але передусім луки і знову луки, з лініями живоплоту з кущів, 
іноді з дерев — справжні гаї, схожі на численні гаї західної 
Франції, постраждалі від дощів з Атлантики. Нема важливих 
міст, які відігравали б роль моторів. Ті, які могли б відігравати 
цю роль, — Отен, Аваллон — насправді повернуті назовні, а 
не лише до внутрішнього простору Морвана. Чи був він «про
клятим краєм», запитує себе Жаклін Боннамур45, яка написала 
чудову дисертацію про цей регіон, що, звісно, не належить до 
привілейованих. Справді, від того часу, як цій дисертації пере
дувала, більше ніж півстоліття тому, інша дисертація46, також 
чудова, ми маємо два стани Морвана і можливість простежити 
за недавнім людським занепадом цього регіону: він збезлюднів, 
утративши більше половини населення, і сьогодні лише природа, 
здається, там почувається добре. Відаль де ла Бланш* стверджує,

* Відаль де ла Бланш Поль (1845-1918) -  французький географ, фундатор 
французької географічної школи.



42 Простір та історія

що Морван включає до свого складу лише верхню частину па
горба Везелея, яка стирчить попереду, одного з цих вапняних 
пагорбів, межових знаків, яких багато навколо Морвана. Якщо 
дивитися з цього бельведера, він має вигляд гори, хоча насправді 
це не так (його вершина сягає висоти 902 метрів). Але нарешті, 
якщо ви перетнете Морван наприкінці зими, то побачите, що 
там панує сніг або ожеледь, тоді як у Везелеї чи Отені вже квіт
нуть фруктові дерева.

Звісно, ті несподівані знахідки, що якоїсь миті я підніс на 
рівень правила, не замінюють географічних спостережень. Але 
це спосіб прокинутися, немов почувши дзвони на сполох, і від
чути, як вас охоплює до одержимості нав'язлива думка про 
природність розмаїття нашої території. Сам Ернест Ренан* не 
уникнув цього, хоча він не природжений географ. У  вересні 
1852 року, залишаючи Сет і суворе Середземномор'я, він діста
ється Тулузи і Гаронни: «Поля знов зеленіють, — пише він, — 
річки, які у Провансі — лише потоки, безводні влітку, зро
шують усі частини полів; оливкові дерева зникають, виноград, 
який у  Провансі — лише лоза з плодами, набуває того самого 
вигляду, що у  наших регіонах Півночі»47.

Щодо двох моїх останніх несподіваних знахідок, я обмежу
ся лише тим, аби звернути на них увагу. Перша припадає на 
минулий рік, у  Руссільйоні, у долині Тет, у  Конфлані; після кі
лометра середземноморської посухи, квадратів виноградників, 
кам'янистої пустки я раптом опинився, за поворотом дороги, 
перед краєвидом Верхньої Савойї, з її луками і густими ма
сивами високих хвойних дерев... Друга несподівана знахідка, 
але після звичайного читання, — ось вона. Жан Жіоно напи
сав, справді, кілька дивовижних сторінок про південь Камарґа, 
про свою батьківщину, яку з автомобіля, завжди обов'язкового, 
коли ми виїжджаємо через Арль, ми бачимо побіжно, дуже 
швидко або не бачимо зовсім. Це світ, де рояться комахи, ки
шать птахи, що прилетіли з усіх країв світу, рептилії; і це світ 
усюдисющих вод, пісків, які пригнічують, диких звірів, биків 
і коней та, насамкінець, диких людей чи таких, які, на чиюсь 
думку, залишилися дикими, світ маленьких кубічних будиноч
ків, немов «шматочків цукру»48. Мене більше вабить до себе, 
збуджуючи допитливість, цей Камарґ, ніж його баштани недав
ньої інтрузії чи його рисові плантації кольору морської хвилі,

* Ренан Ернест (1823-1892) -  французький письменник та історик.
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які швидко зменшуються й на які насуваються, аби їх спусто
шити, хмари рожевих фламінґо.

Але зупинімося на цьому, хоча я й не згадав про всю Фран
цію, — до цього далеко— ні про Бретань, ні про краї уздовж 
берегів Луари, ні про Пуату, ні про Ґієннь... Насправді це лише 
відкладена партія. До того ж читач, певно, має свій власний 
набір образів і несподіваних знахідок, свої спогади, які, мож
ливо, не збігаються з моїми, але доповнюють їх. Я хотів лише 
нагадати загальні відомості, що стосуються проблеми. Хіба не 
достатньо того, що я зробив?

II
НАСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЛИВО, 
ПОЯСНИТИ РІЗНОМАНІТТЯ

Залишилося пояснити різноманіття — злами, великі й невеликі 
розриви, уперті роздрібненості... Завдання важке, оскільки пояс
нення вимальовується лише за допомогою послідовного розгляду 
під різними кутами зору: з погляду географії (вона сама є сумою 
різних наук), економіки, ретроспективної політики, культури... 
Адже науки про людину говорять, лунаючи водночас у різних 
регістрах, і однак кожна з них охоплює лише частину реальності. 
У будь-якому разі зараз йдеться лише про першу спробу: якомога 
більше пізнати суттєві проблеми, накреслити перші пояснення, ті, 
що самі можемо дати. Справжні відповіді з'являться, якщо вони 
повинні з’явитися, лише згодом, упродовж усього цього твору.

Різноманітна Європа, 
різноманітна Франція

Простір Франції — лише шматок географії Європи. Вона 
містить її у собі, розташовується там, продовжується там, на
віть на цій крайній межі, де континент, дуже вузький, завершу
ється й наближується, у яскраво позначеному контрасті про
тилежностей, які, перетнувши обшири Центральної та Східної 
Європи, втікають і губляться на відстані, що сприяє цьому, між
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берегами північних морів та іншими, на Півдні, берегами Се
редземного і Чорного морів.

Отже, Європа старих гірських масивів продовжується у нас 
Арденнами, Воґезами, Центральним масивом, низькими плато 
Арморика, так само як і повним набором платформ, гірських 
виступів, величезних рівнинних площ. Колись дуже високі, ці 
масиви, що постраждали від мільйонів і мільйонів активних 
ерозій, були зведені до стану «крайніх рівнин», загалом, земель 
використаних, малоплодючих, нужденних. Згодом вони були 
підняті, «оновлені» міцним ударом, отриманим через утворен
ня третинних гірських складок, звідки численні злами, обвали, 
зрушення, долини у западинах, плодючі намивні землі, вивер
ження вулканів у Оверні й Велеї: «Центральний масив, май
же повністю, якщо можна так сказати, є витвором вогню»49, і 
Велей, безперечно, зазнав виверження близько 580 року н. е. 
Багаті землі існують на великих орних площах, де зосередже
ні відкладення товстих осадкових шарів: Паризький басейн є 
типовим прикладом (лише він має площу 140 000 км2 — більше 
ніж чверть національної території).

Із цих старих масивів найважливіший — Центральний масив 
(загалом 85 000 км2), «фортеця майже точно посередині терито
рії»50, звідки розтікаються води, дороги і люди. Можливо, його 
треба частіше брати до уваги, ніж роблять це зазвичай історики, 
стосовно виникнення й збереження Франції. Його маса утворює 
бар'єр між різними Фракціями; він роз'єднує їх, це правда, але 
водночас і з’єднує, живить їх своїми багаторазовими еміграція
ми, найчисленнішими в усій Франції. «Так, це пристановище лю
дей, — вигукує Жан Анґлад, [людей], що їдуть, використовуючи 
будь-які можливі засоби, на спинах ослів і мулів, у  автомобілях, 
на ялицевих суднах по Алльє (чи Луарі), на габарах по Лоту... Але 
передусім пішки — одинадцятим потягом...»51 Зрештою, більше 
ніж про це думають, узвишшя центральних земель пояснюють 
те, що Франція така розмежована, розділена на блоки і захищена 
ними52. Чи не той це випадок, коли можна згадати один приклад: 
на останній фазі Столітньої війни у безнадійні для короля із Бур- 
жа‘ часи саме там він знайшов потрібних захисників?

* Бурж -  місто у Франції (тепер у департаменті Шер). Приєднане до ко
ролівського домену у XII ст., місто стало резиденцією короля Карла VII (правив 
1422-61), прозваного «королем із Буржа», і центром опору англійцям наприкінці 
Столітньої війни (1337-1453).
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Коли вони зрушують з місця і змінюють архітектурні форми 
наших старих масивів, нові складки третинної епохи (які також пе
ретинають усю Європу) на кордонах нашої країни підносять дого
ри хребти Юра, Альпи, Піренеї, немов стіни фортець, дуже високі, 
але за які проникає саме життя і куди дуже давно жваво побігли 
шляхи перевезень. Оскільки вони не є захисними ґратами, зона
ми, несприятливими для життя, окрім, можливо, — але за межами 
Франції й поки ще! — суворих і жалюгідних країв у Апенінах, які 
перетинають довгий італійський півострів. Не влаштовуючи мож
ливих дискусій, можна визнати, що наші третинні гори найбільш 
окультурені в світі. Передусім Альпи, з їхніми санями на снігу, 
в'ючною худобою і селами, які спеціалізуються на перевезеннях, 
не затримують, а розвивають товарообміни, які проходять через 
них. Одного разу потягом і тричі літаком перетнувши Анди на рів
ні Сантьяго-де-Чилі, на вкритих снігом вершинах яких, побачив
ши майже з насолодою змагання з зимового спорту у Фареллоні, 
я зберіг сумні спогади про ці білі й чорні пустелі, без дерев, без 
сіл і без людей: спогади про окультурені Альпи переслідують вас, 
коли ви споглядаєте ці величезні простори, сповнені самотності.

Є також у Франції три етапи рельєфу: старі масиви, більш- 
менш вирівняні, більш-менш підвищені; осадові рівнини; висо
кі гірські хребти альпійського типу. Але ці перші поділи лише 
ускладнюють наше питання. Трьох типів, трьох класифікацій 
різноманітних Францій не було б достатньо.

До цих перших відмінностей додаються відмінності у кліма
ті: він континентальний на сході, як у Німеччині; океанічний 
поблизу Атлантики, як в Англії; середземноморський у відо
кремленій зоні на південному сході. Звідки складності й звіс
но відмінності: подумайте про все те, що залежить і пов'язано 
з кліматом, землею, рельєфом, — не лише сільське господар
ство, типи помешкання, харчі, спосіб життя, джерела енергії... 
Франція походить, як гарно казав П'єр Деффонтен, «від битви 
кліматів і рослинностей»53. Треба було б сказати також (якби 
стиль не опирався цьому), битви рельєфів, земель і, крім цього, 
історичного минулого, пережитого досвіду.

Коли говорять про клімат, одразу ж виявляється суттєвий 
розрив, на що у Франції ніхто не може не зважати, між Пів
ніччю і Півднем, про який сповіщають, заявляючи про себе на 
весь голос, північні межі зростання рослин, характерних для 
Півдня: винограду, оливкових дерев, каштанів, шовковиці, крім 
того, цієї пізньої прибулиці кукурудзи, завезеної з Америки. Не
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ДЕЯКИХ ПІВДЕННИХ РОСЛИН.
1. Виноград.
2. Каштан.
3. Кукурудза (до гібридів).
4. Кам’яний дуб.
5. Шовковиця.
6. Маслина.
7. Цитрусові.
За кн.: P. PINCHEMEL, La France, Millieuxnaturels, populaires, politiques.

кажу про зернові, які прижилися у нас з доісторичних часів і 
мали час, аби акліматизуватися на наших землях.

Відтоді як Нарбоннська земля була захоплена римлянами, з 
120 по 100 рік до н. е., виноград зробив дива, аби завоювати пів
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нічні краї: людська спрага, розкіш багатіїв, заохочення вищого 
духівництва і, не меншою мірою, необхідність вина для меси 
працювали на успіх цього поширення, яке дісталося крайніх 
меж, отже Сомми54. Чи не заохочували дуже рано римські тор
говці любов ґаллів до вина за тих часів, коли повну амфору об
мінювали на раба? Настільки, що один історик дійшов до,того, 
що сказав, певно жартома, що вино відкрило дорогу до Ґаллії 
для завоювання її римськими легіонами. Саме так, як пізніше, 
завдяки горілці та рому55, англійці та французи робитимуть, що 
забажають, із бідолашними американськими індіанцями.

Інші південні рослини не мали такого самого успіху ближче 
до Півночі, природно ворожої. Жодна з них (окрім гібридної ку
курудзи, що ми сьогодні можемо бачити) не заповнює усієї площі 
нашої країни. Але хіба це не краще? Так, хіба люди з Півночі, ви
рушаючи до Середземного моря, не насолоджуються задоволен
ням відкрити для себе (немов знак гостинності) уже південніше 
Валанса і берегів Рони56, уздовж тієї долини Альп, де розташовані 
місця відпочинку, — перше оливкове дерево, яке немов оголошує 
про поля, відгороджені невеликими стінами, духмяні рослини, ху
тори з білого каменю під плоскими дахами, осяяні сонцем небе
са? Ці передвістя завжди звеселяли моє серце.

Але навіть сьогодні ще рідко трапляється, щоб людина з Пів
ночі одразу ж призвичаїлася до Півдня, настільки відмінного від 
того, що вона знає. У Монтелімарі, розповідає у травні 1787 року 
відомий англієць Артур Янґ*, поряд з оливковим деревом «ви 
вперше зустрічаєте гранатове дерево, дерево Іуди, раІшпіБ**, фі
гові дерева, кам'яні дуби, до яких я додам цих жахливих звірів, 
комарів. Перетинаючи гори Оверні, Велея і Віваре, я натрапив, 
між Праделлем і Тюйє, водночас на дерева шовковиці та мух. 
Якщо казати про мух, то я чув ці міріади комах, які утворюють 
найнеприємніший акомпанемент південного клімату. Вони — 
найважче покарання в Іспанії, Італії та у зоні оливкових дерев 
у Франції. Вони не те що кусають, жалять чи ранять — вони 
мучать вас; рот, очі, вуха і ніс повні ними; вони кишать, роять
ся на всіх стравах, фруктах, у  цукрі, у молоці; вони налітають 
на всі речі й у такій кількості, що якщо ніхто постійно не буде 
полювати на них, стане неможливо приймати будь-яку їжу»57.

* Янґ Артур (1741-1820) -англійський агроном, автор книжки «Мандрівка 
Францією» (1794).

** Держидерево (лат.) -  колючий чагарник.
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Століттям раніше, 1662 року, Жан Расін почував себе незручно, 
коли опинився у місті Юзе, очікуючи там, так далеко від свого 
рідного Валуа, церковної бенефіції, якої до того ж він не пови
нен отримати. Звісно, дівчата Ланґедока мали гарні очі, але чи 
не зіпсував він свій стиль і навіть манеру говорити, слухаючи 
їхню «іноземну» мову, яка так само мало нагадувала французь
ку, як мова Нижньої Бретані? І як витримати жахливу літню 
спеку? «Ви бачите, — писав він одному з друзів, — гурт женців, 
які пряжаться на сонці, які працюють, немов у пеклі, й, задихані, 
кидаються на землю також на сонці, засинають лише на корот
кий відтинок часу, якого вистачить хіба що на те, аби пролунало 
«miserere»*, й прокинувшись, одразу ж підхоплюються. Що ж до 
мене, то я бачив усе це лише з наших вікон, бо не зміг би навіть 
на мить вийти з будинку, аби не вмерти: повітря було майже 
таке гаряче, як розпечена піч»58. Він дивується, не в змозі при
звичаїтися ні до спеки, ні до коників, ні навіть до «ввічливості 
цих взутих у сабо селян, засмаглих під сонцем, які молотять зер
но просто неба і вітають його танцювальними па»59.

Мікроклімати, 
мікросередовища

Ці великі кліматичні поділи занадто загальні для того, щоб 
повною мірою усвідомити всю дійсність. Жити в Альпах чи у 
Центральному масиві не означає нічого серйозного, якщо не 
уточнити, у якому саме регіоні точно ви живете. Принаймні з 
часів Максимільєна Сорра, який наполегливо вказував на це, 
наші географи говорять про мікроклімати й про те, що «це 
поняття найбільш застосовне, найбільш реалістичне». Клімат, 
пояснює Максимільєн Сорр, «є, у кожному місці, оригіналь
но індивідуальним, іноді непримиренну з найближчою сусід
ньою індивідуальністю. Невеличка відмінність у висоті, проти
лежність схилів того самого пагорба, прохід доріг на підйомі 
плато, тривалість освітлення сонцем, хмарність, температура, 
кількість опадів — й усе змінюється. І, водночас, рослинний 
краєвид і реакції нашого організму... Локальний клімат — фун-

* «Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam...» (лат.) -  
«Помилуй мене, Господи, з великої милості твоєї...» -  початок католицької мо
литви; а також музичний твір на слова католицького покаянного псалма.
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І

даментальна дійсність, єдина данність в усій кліматології, яку 
ми безпосередньо і негайно можемо спостерігати»60.

Кожний, щодо цього пункту, має свій особистий досвід. Аби 
говорити лише про ті речі, які я знаю: альпійські От-Фосіньї, 
я хочу сказати долина Монжуа, яку перетинають і утворюють 
води Боннана, неподалік Міажа і гори Арбуа, є своєрідною над
будованою чашею, яку оточує майже повне коло гір. Результат? 
Певна посуха, яка заявляє про себе у високих горах, на проти
вагу дощовому Передальпійському Заходу. Справді, цей вузький 
регіон має виключну здатність зливати дощову воду, аби дозво
лити землі «рухатися» й дорогам швидко висохнути після грози. 
Інший мікроклімат, також благодатний, — це куточок регіону 
Валльеспір, де я жив у Аспірі, неподалік міста Сере і Піренеїв. 
На мапі він розташований у зоні трамонтана*, й відомо, що коли 
той дме, він волає, виє на дахах, — вихор, що тривожить усе на
вколо стін, немов вилізає на дуби, які тремтять і марно намага
ються зберегти своє останнє листя, пофарбоване у рудий колір 
осені, розламує занадто піддатливе гілля кам'яних дубів... Так, 
але не у мене вдома, куди він доходить уже ослаблений, немов 
на останньому подиху, не у  Сере, маленькому містечку непода
лік, яке має той самий привілей: там кажуть навіть, що трамон- 
тан — це не що інше, ніж звістка про те, що погода буде гарною.

Також достатньо одної сторони схилу, одної западини до
лини, аби захистити у Провансі те чи інше село, що опинилося 
у сприятливому становищі, або той чи інший пляж від містра
лю, який, на невеличкій відстані, за поворотом дороги, дме так 
само сильно, якщо не ще сильніше, ніж трамонтан. І чому на 
Півночі, в Ельзасі, весна настає раптом, зненацька, — це ча- 

> рівна мить — з випередженням, яке дивувало Гьоте, рейнця з 
: Франкфурта — міста, що за два кроки звідси?61 
І Отож пошкодуємо, що реальність мікроклімату «рідко узго

джувалася з усіма своїми наслідками». Пошкодуємо також, що 
ми не розширили поняття про неї й не шукали цієї реальності,

1 якщо не мали її, роздрібнюючи простір, поєднуючи мікроклімат, 
І мікросередовища, усю мікробіологію землі, на якій ми живемо. 

Оскільки земля також жива. Оскільки земля лише рідко має 
від одного до іншого пункту в тому чи іншому вузькому місці 
той самий ґрунт, те саме підґрунтя. Якщо це вапняк — досить 
поширений випадок у Паризькому басейні, — поверхневий

* Середземноморський вітер.
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шар ґрунту, який повертає й знов перевертає плуг або мотика, 
буде осушений, постійно, завдяки підґрунтю, вода просочуєть
ся углиб після дощу, оранка не буде затримана поверхневими 
водами, які швидко спадуть. І якщо встановиться посуха, воло
га підійматиметься капілярами, надаючи допомогу рослинам. 
Який контраст із зонами, де трапляється глина: вона важко 
тріскається, непіддатлива, вози загрузають там, вкриті рідиною 
поверхні розставляють тут свої перепони й обмежувальні зна
ки. Якщо ви на крейдяних землях краю Ко, лише кілька кроків 
у північному напрямі — й перед вашими очима з'явиться край 
Брей, як кажуть географи, «бутоньєрка» краю Брей, — коро
лівство глини, озер, струмуючих вод, але також розкішних трав 
і дерев, яблук і груш, які навесні рясніли масою білих квітів62 

Отже, мозаїка ґрунтів, підґрунть, мікрокліматів утілюється 
у роздрібненості французького пейзажу. Поза всяким сумні
вом, людина була будівничим, відповідальним за свої сади, поля, 
фруктові насадження, села, які ніколи не бувають однаковими. 
Вона — актор, режисер, але її гра була також спричинена спри
ятливими умовами або навіть частково зовнішнім примусом.

Я думаю, навпаки, про монотонність стількох краєвидів Пів
нічної Європи, де шари криги вкрили все й прилипли до землі, 
немов малюнок, який не можна стерти. Я думаю також про 
латеральні зони, вкриту червоним порохом землю тропічних 
країв Мадагаскару й Бразилії: краєвид щонайменше пофарбо
ваний, включаючи дерева; ви мандруєте ним: ваш одяг, ваше 
обличчя, волосся у  свою чергу червоніють. В аргентинській 
пампі вас везе монотонний потяг, який ніколи не пропонує 
вам за одним лише поворотом раптом побачити краєвид, що 
збудить вашу уяву, й перетинає довгими годинами той самий 
пейзаж... Не кажіть мені, що географія, стосовно Європи, не 
несе відповідальності ні за що.

Місцеві економіки,
або як зберегти французьке різноманіття

До Промислової революції кожна частина території Фран
ції продовжувала жити, замикатися у  собі. Отже, економічне 
різноманіття повторювало регіональне; воно робило його чіткі
шим і деякою мірою пристосовувалося до нього і пояснювало 
його.
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Вочевидь, єдина система французького простору є театром 
рухів» загальних обставин, які поширюються, іЛЬюв повені, або 
раптові, або тривалі. Але ці події та дії розгортаються за вищим 
планом там, де загальна історія знаходить свої благодатні місця 
зустрічей та землі для полювання. І я хотів би у  цьому місці на
ших пояснень розглянути лише місцеві елементарні економіки, 
з невеличким радіусом дії, що приводить до задоволення влас
них потреб. За кожну з них несе відповідальність, за краще і 
гірше, певна група населення, чисельність якої коливається то 
у бік збільшення, то у бік зменшення — залежно від ресурсів, 
які треба розподілити і які змінюють ритм урожаїв та цін.

Оскільки є рівень життя (харчування, помешкання, одяг), 
нижче якого жоден індивідуум не може вижити. І вочевидь 
цей рівень необхідно підтримувати попри все — рівень, який 
на французькому просторі так мало змінювався вчора, якщо не 
згадувати про кілька яскравих винятків, дуже рідкісних. Якщо 
ця рівновага триває — або під якоюсь загрозою встановлюєть
ся трохи зарано чи трохи запізно, — невеличкий край зберігає 
своє населення, рятує свої звичаї та продовжує дотримуватися 
Своїх правил. Але коли намічається серйозне випробування, на 
яке треба реагувати, виявляючи завзяття, рішення можливі й 
часто нав'язують себе: отож, у разі невпинного зростання на
селення взятися за розорювання цілини, зумовлене розширен
ням культивованих земель; або ввести нові культури (гречку, 
кукурудзу, картоплю), те, що можна дозволити собі зробити 
завдяки покращенню продукції й можливому збільшенню кіль
кості населення; уявімо також можливе розширення прибут
кових культур, наприклад винограду, які завжди наполегливо, 
Незважаючи на офіційні заборони, завойовували землі; або 
фарбувальні рослини; або навіть таке скотарство, яке стало 
^прибутковим, — усі рішення, які загалом є майже природ
ними. Але існують також, на відстані руки, штучні ресурси: 
ргоргівельні обміни, перевезення, промисловість... Торгівельні 

бміни, одні —необхідні, інші — вигідні, утворювачі надлиш- 
в. Перевезення також здійснює селянин — перевізник, іноді 
з'їзний торговець. Промисловість, виникнення якої є реакці- 

к> на певні події, трапляється часто, тим більше, що найближчі 
іста знаходять у цьому свою перевагу. Це промисловість, на
звана сільською, злидні надихають її, нав'язують її, чи то йдеть- 
Я про передові технології, чи про елементарну працю реміс- 

ків, і чи про Північ, наприклад про нормандський гай у місті
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Вілльдьйо-ле-Поелі*, давньому центрі виробництва жерсті63; чи 
про Південь, наприклад у Жеводані**, де «кадіс», товсте й де
шеве сукно, виробляють у серці Центрального масиву, де до
рогами важко або неможливо рухатися...64 Тисячі аналогічних 
випадків є у нашому розпорядженні; тисячі невеличких «кра
їв» — чи врятуються вони посеред галасу й завзятості ремесел? 
Трапляється, що населення саме призвичаюється до ворожих 
обставин, пізніше одружується, аби обмежити свою кількість і 
зберегти шанси на життя.

Усі ці рішення рятують, оберігають мікроекономіки минуло
го і, разом із ними, стійке різноманіття наших «країв». Оскільки 
вони, на щастя, ніколи широко не відкривалися; вони не виходи
ли за межі необхідного; вони зберігали свою стриманість.

Ця закритість виявляється тим більше, чим дужче вона су
перечить будь-яким засобам місцевих економік, у  разі трива
лої або повторної кризи чи у  разі перенаселення, вплинути на 
еміграцію, остаточну, тимчасову або навіть просто сезонну і на 
цій підставі регулярну. Біля джерела це ледь струмочки, зго
дом — річечки, потім — майже великі ріки. Загалом, уся «гід
рографічна система», яка охоплює Францію. Й це відбувається 
упродовж століть; система стає чіткою, на наш погляд, з кінця 
Середньовіччя, але вона існувала, безперечно, раніше. У будь- 
якому разі мірою того, як плине час, вона утверджується, рос
те, повністю завойовує свою територію. У  XIX сторіччі це був 
найбільший приплив, за тих часів, які лишилися «найрухливі- 
шими», як до, так і після появи залізниці. Лише у XX сторіч
чі, після шістдесятих років, цей людський рух знекровлюється, 
втрачаючи регулярність, шляхи, колишні причини.

Колись злидні, бідність творили закон. Течії еміграції прихо
дили, через важливу потребу, яка меншала, з Центрального маси
ву, з Альп, Піренеїв, Юра, з деяких регіонів на межі Паризького 
басейну, насправді з тих регіонів, які, додаючи до них прикордон
ні райони, ще сьогодні умовно називають «бідною Францією».

Певно, нема нічого простішого, ніж відновити ці пере
міщення, які завершуються на будівельних майданчиках міст, 
що будуються чи перебудовуються, або які виходять на багаті 
сільськогосподарські рівнини, де вони потрібні під час сів

* Вілльдьйо-ле-Поель -  місто у департаменті Манш.
** Жеводан -  колишнє французьке графство на території теперішнього 

департаменту Лозер.
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би, збору врожаю, перевезення чи молотьби... Але те, що нас 
цікавить більше, ніж їхні пункти прибуття або їхні мандрів
ки, — це вплив у цих переміщеннях людей на рівновагу ма
леньких країв, які вони залишають, до яких наполегливо по
вертаються, за прислів'ям, яке багато про що говорить: «Р ізд 
во зі старими [батьками] , Великдень ^  де забажаєш». Від'їзд 
і повернення — немов балони з киснем для громад, звідки 
вони походять: від'їзд — тому, що він зменшує кількість ро
тів, яких потрібно нагодувати, повернення — тому, що воно 
приносить заощаджені гроші, необхідні для сплати податків, 
потрібних покупок, запуску маленьких сільськогосподарських 
підприємств.

Ця система ніколи не мала повного успіху, вона, у крайньо
му разі, передбачала напівуспіх. Думаю, що Верхня Овернь ре
гіону Орійяка*, яка занадто рано і тривалий час спрямовувала 
своїх мігрантів до Іспанії, досягла справжнього успіху. Факт до
бре проаналізовано: гірські села були зручніше, більше відкриті 
обширам світу, ніж краї Нижньої Оверні, які, однак, щасливо 
обдаровані природою65. Отож, успіх чи напівуспіх у Верхній 
Савойї, у особливому випадку останньої ділянки ФосіньГ*, що 
розташована у долині Монжуа. Населення трьох комун — Сен- 
Жерве, Сен-Нікола-де-Верос і Контамін — емігрувало з XIV 
сторіччя до Ельзасу та Південної Німеччини. Згодом вони не 
забудуть шляхів до цих католицьких країв, де деякі савойяри 
навіть сенсаційно розбагатіють. Пізніше, починаючи від часів 
Регентства (1715 — 23), вони зімкненими лавами дістануться Па- 
рйжа, але цього разу вже як діловоди, вантажники, натира
чі підлоги, сажотруси; усі важко працювали, жили гуртом, на 
всьому до біса заощаджували. Завдяки цій еміграції бідних у 
краї надійшли досить кругленькі суми: наприклад, 15 250 зо
лотих франків 1758 року66.

Зовсім не обов’язково таке повторювалося у інших зонах 
еміграції. В Юсселі***, на межі Лімузена й Оверні, у краї «з 
Перерізаними міжгір'ями [переритими річками] і величезни
ми просторами ланд», життя складне. Лише приблизно 1830 
року тут пройде «проїжджа дорога Ліон — Бордо, яка принесе 
гроші...»67. Еміграція, остаточна чи тимчасова (з Сен-Мішеля у

* Орійяк -  центральне місто департаменту Канталь.
** Фосіньї -  передальпійський регіон.
*** Юссель -  місто у департаменті Коррез.
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Сен-Жан), «хлопців, що виїхали на лісопильню чи будівельні 
майданчики», не приводила неминуче до того, що у краї роз
починалося панування достатку68. Згідно з Наказами третього 
стану від 1789 року, мешканці, які залишилися у краї, «харчу
валися лише супом і хлібом»69. Так само сумно били на сполох 
дзвони у Верхньому Лімузені, що підтверджує доповідь, яку 
надіслали Тюрґо, їхньому інтендантові (1762 року), мешканці 
села Сен-Парду-ла-Круазій: «Щороку, пане, з більшості наших 
парафій виїздить надзвичайно велика кількість людей, які за
лишають рідний край, де їх переслідують злидні й де їм не ви
стачає хліба, аби стати найманцями у багатих краях. Іспанія, 
наприклад, забирає багато наших; інші йдуть мулярами, покрі
вельниками, поздовжніми пилярами у різних провінціях коро
лівства. Кажуть, вони привозять якісь гроші по поверненні; з 
десяти цих робітників чи мандрівників, які виїздять, лише двоє 
досягають успіху; хвороби, мандрівки, розбещеність поглина
ють усе; і чи зможуть ті монети, що повертаються до нашої 
провінції, компенсувати втрати, яких ці люди завдали прогресу 
сільського господарства? »70.

Проблема міграції, насправді, завжди має різні аспекти. 
Більше того, еміграція стає звичним явищем, майже професі
єю, а не просто епізодичним засобом для порятунку від злиднів. 
Так, савойяр з Маґлана продає урозніс годинники у Південній 
Німеччині, тому що його батько і дід займалися упродовж свого 
життя цією справою71. Але, зрештою, хай би яку природу, мо
тиви, маршрути мали міграції, вони урівноважують французь
ке різноманіття, вони дозволяють йому тривати.

Отже, якщо це так, то, звісно, тому, що загальна економі
ка, яка уголос командує усім, є поплічницею, бажаючи цього 
чи ні. Чи не є вона такою навіть сьогодні mutatis mutandis?* 
Іміграція, цього разу іноземна, ширшає, проникає у глибокі 
провалля нашої економіки: північноафриканці, португальці, іс
панці, працівники з Чорної Африки (яких ми зустрічаємо на 
кожному кроці) активізуються у нас лише мірою того, як наша 
економіка і наше суспільство допускає їх і навіть кличе. Отож, 
вона учора йшла так: міграції залежали від загальних умов, які 
їх скеровували; коли умови зникали, на початку XX сторіччя, 
давні переміщення припинялися й вона припинялася.

* Букв. -  змінити те, що треба змінити; зазнавати необхідних, закономір
них змін; з певним застереженням, відповідно до обставин (лат.).
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Але переміщення людей не припиняється зовсім, це далеко 
не так. Насправді, раптом виникають, стають нагальними інші 
потреби; передусім величезний поштовх до розвитку міст, уже 
давній, який безмірно посилився після 1950 року, зробив бук
вально безлюдними французькі села. До такого ступеня, що від 
шістдесятих років з'явилася звичка казати про Париж і фран
цузьку пустелю, «Тур і туренську пустелю... Клермон-Ферран 
і овернську пустелю»72 і так далі. ї дивно, наводяться численні 
приклади виснаження прооперованих дуже рано певних на
ших сіл, яких невтримно висмоктують міста... Отже, «у  [селах] 
Бургундії навколо Крезо*; у селах Лотарингії навколо металур
гійних заводів; у селах Шампані навколо Труа... Жодне місто 
не поглинає речовину так глибоко і здалеку, як Париж. Насе
лення Парижа походить з усіх французьких провінцій: від се
редини XIX сторіччя дві третини парижан не є парижанами за 
народженням»73. Ситуація відтоді ще сильніше хитнулася у бік 
переваги міст: більше ніж раніше вони збільшили свої вимоги і 
майже не повертають своєї здобичі.

Однак це цунамі не змушує зникнути, наче за порухом чарів
ної палички, як можна було б уявити, різноманіття, притаманне 
нашій країні. Навпаки. Мешканці, які залишилися у селах (або 
нові прибульці), розподілили між собою менш численні, ніж 
раніше, існуючі багатства, їм навіть іноді вдається швидко їх 
збільшити, завдяки їхнім зрослим коштам. У Еспелетті, селі у 
Країні басків, 1981 року, «хоча сільськогосподарське населен
ня швидко зменшується, сільськогосподарська зона збільшує 
свої обшири, а також і якість, так що продуктивність... значно 
зростає»; більш ніж 300 гектарів ландів були розорані, сільсько
господарська площа збільшилася на 40%. Звісно, завдяки ку
півлі тракторів74. Навпаки, залишені орні землі простягаються 
навколо великих міст або передмість і в зонах, де механізація 
виявляється складною або неможливою; також часто кидають 
скотарство високо в горах. Хоча й глибоко змінена завдяки су
часній економіці, давня мозаїка французьких сіл в основному 
зберігається, і разом із нею й різноманіття, очевидне, навіть 
незвичайне.

* Крезо -  місто у департаменті Сона і Луара.
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Держава і суспільство 
дозволяють існувати різноманіттю 
й плутанині

Тим більше нема єдності там, де на неї загалом очікува
ли, — у тому, що виходить від «влади». Жодній структуруючій 
силі, яка вивищувалася над ним, не вдалося зодноманітнити 
це різномаїття, стійкість якого нагадує силу рослини. Її вири
вають — вона пароститься: ані політичному, ані соціальному, 
ані культурному порядку не вдалося нав'язати одноманіття, яке 
було б чимось іншим, ніж видимістю.

Упродовж останніх століть Давнього Порядку монархічна 
держава, аби зміцнити єдність королівства, схилялася до того, 
щоб зробити громіздкішим політичний та адміністративний 
апарат, який вона мала у своєму розпорядженні. Але на цьому 
шляху стільки складностей, перешкод, бездіяльності, протидії 
владі! Давній Порядок наслідував самого себе. Він отримав від 
свого довготривалого минулого, упереміш, погану організацію, 
плутанину, різноманіття інституцій, відсутність адміністратив
них зв'язків, часто неспроможність. Французьке суспільство не 
було, отже, у суворій залежності від держави, далеко не так! 
Ніхто не міг би сказати про нього, як Ален Турен* про наше 
(а втім, з більшою чи меншою підставою), що воно не більше 
ніж «голос свого хазяїна»75. Навіть сьогодні ми не зустрічаємося 
віч-на-віч із «глобальним»76 суспільством, аби казати цього разу, 
як Жорж Ґюрвіц, про суспільство, яке було б єдиним, збіжним, 
керувалося б суворим дотриманням правил, інституціями, ана
логічними або близькими до того, аби стати такими. Не буде 
суспільства, що просувається до єдності, й навіть тоді, коли ви
плавиться французька нація, відносно недавній успіх буде спро
можний ще дати нам відчуття гарячої актуальної події.

Отже, не суспільство, а суспільства, за якими ми спосте
рігаємо «по вертикалі», як робимо це зазвичай, або «по го
ризонталі», що підкреслює їхнє природне різноманіття. Пере
більшуючи, можна було б висунути думку, що будь-який те
риторіальний поділ був учора поділом соціальним, мірою того, 
як розміщувалося на просторі території, яку він розмежовує,

* Турен Ален (н. 1925) -  французький соціолог.
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ТЕРИТОРІЯ ПРОВІНЦІЙ П’ЯТИ ВЕЛИКИХ ВЩКУПІВ.
До Революції Франція була поділена внутрішніми митними кордона
ми, окрім території, названої Провінціями П’яти великих відкупів, де 
Кольбер 1664 року заснував митний союз.

суспільство різних розмірів, але обмежене, як знаходило там 
водночас свої рубежі й сенс існування, живучи переважно за
вдяки застосуванню своїх внутрішніх зв'язків. Ці територіаль
ні одиниці — села, селища, міста, провінції. І, у будь-якому 
разі, ознакою цих суспільств є ієрархія. Бо жодне суспільство 
не можна уявити як рівну площину, його можна змалювати 
лише у вигляді піраміди, і, щоразу, коли верхівку цієї пірамі
ди вдається побачити, утверджується місцевий панівний клас, 
пов'язаний із особливим нижчим суспільством, яке його під
тримує, його пояснює і також пояснюється ним.

Із усіх цих одиниць село — найелементарніше суспільство, 
найобмеженіше за обсягом і простором, найстаріше, що пере
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дує — й далеко — як церкві, так і феодалізму. Одиниця поді
лу, село має у розпорядженні територію, колективну власність 
(комунальну, за якою ревно доглядає і яку захищає). Воно ство
рює майже економічну автаркію. Воно має свої власні звичаї, 
свої свята, свої пісні, свою говірку, звісно не таку, як у сусід
ньому селі. Воно має свої збори, своїх обранців, що звуться 
по-різному (мери, синдики, консули), своїх правників. Розпо
відаючи про свою маленьку парафію Сасі в Бургундії, Ретіф де 
ла Бретонн* каже, що «вона управляється, як велика родина»77. 
Село також підкоряється пануючій над ним владі сеньйора і 
дуже впливовій владі кюре. «Можна уявити, — пише Іпполіт 
Тен, — на кожному квадратному льє [Франції за часів Давньо
го Порядку] і на кожну тисячу мешканців дворянську родину 
зі своїм будинком з флюгером, у кожному селі — кюре і його 
церква, кожні шість або сім льє — громада чоловіків і жінок»78.

Також існує, поряд із господарями, присутність яких часто 
обтяжлива, внутрішня ієрархія села, відповідно до якої органі
зовується життя упродовж днів і сезонів: з одного боку, замож
ні селяни, іноді навіть разом із «першою особою парафії»79, з 
іншого — бідні селяни. Найзаможніші селяни, яким найбільш 
поталанило, називалися ще до 1789 року «орачами» у Паризь
кому басейні та на сході Франції, «хазяйновитими» у Прован
сі й іноді, тут чи там, за іронією слова, «буржуа». Цей приві
лейований — у жодному разі не половинщик, іноді фермер, 
але тоді на службі «у  багатої родини або могутньої релігійної 
установи», — зазвичай володів «великою кількістю запрягів, 
коней або биків, принаймні десятком корів, п'ятьма десятками 
баранів; великими плугами на колесах, боронами, дисковими 
боронами, косами, возами з залізними осями», а також мав 
лакеїв, принаймні слуг, як казав один можливо занадто шляхет
ний історик, десять гектарів землі, іноді двадцять або більше80. 
Поряд з ними дрібні землевласники володіли лише клаптиком 
землі та, не маючи ні запрягу, ні воза, ні плуга, позичали їх 
у орача, коли їхня праця вимагала цього; взамін вони працю
вали на нього під час косовиці, сівби або жнив. Ці тандеми, 
які об'єднували дрібних і великих землевласників, існували ще 
1914 року на сході Франції, і я пригадую з деяким роздрату
ванням, зверненим до минулого, один такий поміж них у моє
му рідному селі. їхній сенс очевидний: між «лямками», чи по-

* Ретіф де ла Бретонн Нікола (1734-1806) -  французький письменник.
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[ денниками, і «орачами» неодноразові стосунки безпомилково 
і свідчили про напругу або рівновагу у сільській громаді: якщо 

був один поденник на одного «орача», усе відбувалося так, наче 
|| той мав лише одного слугу — компаньйона, який обов'язково 
; працював на нього — так, як у департаменті Мез 1790 року81. 
І Але якщо було два поденники на одного землевласника, як на. 
\ околицях Меца82 1768 року, то залишається зробити висновок,
■ що у цьому краї, вочевидь багатшому за південь Меза, скон

центрована власність, що, отже, збільшує соціальну напругу83.
Однак не будемо надмірно спрощувати: Франція налічує 

тисячі й тисячі сіл, які ніколи не були схожі своїми рисами. 
} Залежно від часу й місця їхні громади були або чудовими (я 
І сказав би процвітаючими), або такими, що ховалися від люд- 
\ ського ока, більш-менш приємними чи більш-менш зіпсовани- 
5 ми. Село часто потерпало від тягаря сеньйоріального режиму, 
І який у бідних краях ще існував, зберігав свою вагу. Отож у 
І Жеводані* єпископ Менда** є верховним сеньйором, «королем 
/ або майже королем»84. Між тим, сільські громади там існують, 
І вони радяться і ухвалюють рішення. Навпаки, є краї, занадто 

розвинені, занадто багаті, а також занадто близькі до велико
го міста, як Бос або Брі, куди проникає вплив капіталізму й 

І дуже рано тріумфує там. Подумайте також і про розбіжності 
? у правовій системі (писане право на Півдні, звичаєве право на 
І Півночі), які варіюються від провінції до провінції, та, насамкі- 
I нець, про диверсифікацію економічної діяльності...

Щодо міст, це не простіше, але висновки будуть такі самі.
Міста — більше тисячі, точно 1099, дуже різної величини, згід- 

I но з офіційним списком 1787 року, — були більш-менш вільні від 
І сеньйоріального режиму, який поширився у XI і XII сторіччях на 
I всю територію. Це звільнення пов'язане з широким процесом ко- 
: мунального руху, який охопив усю Європу, складним і безладним, 
і як у часі, так і у просторі. Навіть у містах, які управлялися добре, 
jj наприклад Кан або Аррас***, частіше був помітний радше резуль-
■ тат, ніж розвиток. І не можна сказати, що ці міста, водночас усі,
І вийшли з сеньйоріальних зв'язків, у яких вони перебували досить

тривалий час, бо занадто слабкі, замкнені.

І * Жеводан -  колишнє французьке графство (на території теперішнього 
: департаменту Лозер).

** Менд -  місто, тепер у департаменті Лозер.
***Аррас -  головне місто департаменту Па-де-Кале.
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Було б дуже просто, можливо, не так захопливо, показати, 
що всередині міст поза «комунальною» епохою продовжує іс
нувати сеньйоріальний режим. Оскільки він усюди залишив 
сліди, іноді незручності, як це було у Роанні* стосовно вимог 
герцога Фейяда, герцога Роаннського, або у Лавалі**, де муні
ципальна адміністрація, зі своїм постійним мером та її членами, 
яких ми назвемо підлеглими, тривалий час залежали від регла
менту, встановленого сеньйором Лаваля герцогом де Тремуйєм. 
Коли місто 1722 року вимагало права для міської ради обрати 
свого мера — привілей, який їхній звичай або їхня хартія ціл
ком зберігали за іншими містами, — йому було відмовлено рі
шенням Королівської ради 1729 року. Сеньйор погодився тоді 
великодушно, з милості, на те, у чому було відмовлено напе
редодні мешканцям Лаваллуа, як на право...85 Однак він про
довжував застосовувати у різних кварталах міста своє ленне 
право: різні повинності, грошові або в натурі, право на податок 
у разі переходу власності до іншої особи, обов'язок пекти хліб, 
замішений удома, в одній з громадських печей, орендованих у 
пекарів, тощо86.

Не підкорятися сеньйорові — відносно неважко, врешті- 
решт. Але королю — це зовсім інша справа. Королівська по
даткова система безперестану облягала міста, примушувала та 
закликала їх до порядку. Уряд, який постійно опинявся у скруті, 
завжди приваблювало багатство міст та їхні гроші. Кілька при
кладів серед тисячі подібних: декларація від 21 грудня 1647 року, 
за якою уряд подвоював оплату права на міське ввізне мито і 
привласнював надбавку; або 1771 року — відновлення хабарни
цтва муніципальних установ, які зобов'язували міста відкупову
ватися, аби зберегти свободу обирати своїх міських радників.

А  втім, іноді королівська влада мусила поступатися сень- 
йоріальним привілеям. Так, королівська влада завжди марно 
боролася зі зростанням дорожнього й мостового мита. Уже 
1437 року Карл VII скасував протизаконні мита, тобто ті, що 
були введені без дозволу власниками узбережжя. Але у 1669, 
1677 і 1789 роках усе ще існувала та сама проблема: стягну
ти з власників мито, на яке вони за документами мали право. 
Якщо боротьба була важкою, то саме тому, що, як пояснює 
одна доповідь від 1789 року, «права на дорожнє мито, дода

* Роанн -  місто, тепер у департаменті Луара.
** Лаваль -  місто, тепер у департаменті Майєн.
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ні до феодального володіння, набагато збільшували ціну фео
ду». Предметом обговорення були саме прибутки і «домінуюча 
власність сеньйорів»87. Інша марна боротьба: навесні 1683 року 
інтендант Пуату Ламоньйон де Бавілль* готувався запровадити 
«обов'язковий податок на будинки» у місті Пуатьє. Склавши 
список, він вітав себе з тим, що принесе цей податок: більше 
ніж 7 000 ліврів на рік, «сума досить значна, яка була б іще 
більшою, якби майже половину міста», на жаль, не становили б 
«ф'єфи Сент-Ілер, Монтьєрнеф і Анґітар, а також інші малень
кі ф'сфи, які добре відгороджені й залишаються увесь час не
доступними для службовців короля». Не може й бути мови про 
те, щоб отримати від них гроші!88 У Анґулемі 1665 року стався, 
певно, найкумедніший випадок: йшлося не про те, хто отримає 
гроші, а про те, хто їх витрачатиме! Міський замок у дуже по
ганому стані. Він потребує «швидкого ремонту», але «невідомо, 
хто повинен робити його, король чи пані де Ґіз»...89

Скільки міст, 
стільки соціальних рівнянь

Ці приклади дають перше уявлення про становище міст. 
Під наглядом інтендантів, власників ф'єфів, податкових агентів, 
королівської юстиції, яка дублювала сеньйоріальну юстицію, 
вони були ареною боротьби різних влад: сеньйоріальної влади, 
яка занепадала, але зберігалася завдяки багатьом привілеям; 
королівської влади, яка була на підйомі, але мусила рахуватися 
зі старими традиціями, звичаями та привілеями; комунальної 
влади, що іноді опинялася у проваллі, але часом тріумфувала, 
носієм якої була буржуазія, збагатіла й майже уся впливова. Бо 
уряди міст, що часто, як вважалося, від самого початку мали 
підтримку демократичних рухів (це спрощення), у будь-якому 
разі дуже рано опинилися під владою кількох впливових родин. 
Безперечно, відбувалися вибори, але то була лише видимість. 
Кілька сімейних династій, об'єднаних між собою, безперервно 
керували долями людей чи у Марселі, чи у  Ліоні — майже в 
усіх містах. Церемоніал виборів у Парижі, стежачи за деталями 
якого у ваших спостереженнях за минулим, ви не можете не 
розсміятися, був, щиро кажучи, доброю постановкою за вже

* Ламоньйон де Бавілль Нікола (1648-1724) -  французький адміністратор.
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написаним сценарієм, тому що ті самі привілеї непорушно за
лишилися на місці. Всюди над масою трудівників без спеціалі
зації, над організацією гільдій стверджувалася ієрархія, верхів
кою якої, незалежно від її форми, була місцева еліта.

Отож було б помилкою вважати, що ця еліта не мала влади, 
не контролювала повсякденного життя міста. У Лавалі, почи
наючи з правління Людовіка XV, торговці й багаті власники 
модернізували свої будинки, витрачаючи багато коштів на те, 
аби переробити фасад, пробити вікна. Однак для цих простих 
робіт їм треба було отримати згоду місцевої влади. Ви, ті, хто 
скаржиться, й не без підстави, на дрібні клопоти заради отри
мання дозволу на сучасне будівництво, подумайте про те, яких 
перешкод зазнавали французи у  давнину!90 Я не перебільшую. 
1 листопада 1689 року у листі, який є, можливо, найбільшим 
обвинуваченням панівної аристократії міста Ліона, інтендант 
де Берюлль наводить для нас таку деталь: «Учора один буржуа 
поскаржився, що після того як він встановив на дверях свого 
будинку одвірок, який відвалився, коли він їх зачинив, послали 
за документами на названий одвірок, оскільки він не просив 
дозволу у службовців міста». У цьому випадку втручання інтен
данта буде неефективне!91

Міста можуть нагадувати одне одне, але за загальним прави
лом, скільки міст, стільки схем, стільки «соціальних рівнянь». У 
Монтобані*, місті вовни, неґоціанти-фабриканти (протестантсько
го походження) займають привілейоване становище: розкішні бу
динки, блискучі літературні салони, виїзди на полюваня у село, 
меценатство щодо місцевих художників, — усе говорить про 
їхню розкіш. Ренн — передусім адміністративне місто, місцероз- 
ташування парламенту**, столиця провінції. У Тулузі, також адмі
ністративному місті, але у серці багатого сільськогосподарського 
регіону, або у Кані, центрі дуже процвітаючої сільської місцевос
ті, статки є, передусім, землевласницькими. Великі портові міс
та — Руан, Нант, Бордо, Марсель, торгові центри, які швидко 
розвиваються, звернені до моря, — відсуваються якомога далі від 
центральної влади. Дюнкерк стоїть на своєму величезному приві
леї порто-франко: ніхто не сплачує там ані податі, ані податку на 
сіль, ані гербового збору; десяток родин панують там92. І що тоді 
казати про Париж або про іншу столицю, яку Париж утискує і

* Монтобан -  місто у департаменті Уаза.
** У  королівській Франції парламентами називали суди вищої інстанції.
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блокує здалеку, — Ліон? У місті, за яким ми спостерігаємо, со
ціальний порядок установлюється зі своїми своєрідностями, вну
трішніми особливостями, особливими долями.

Внутрішні особливості провінції

Міські своєрідності насправді ускладнюються, коли вони ото
чені рамками сильного провінційного партикуляризму. Упродовж 
тривалої історії утворення унітарного королівства — продукту 
послідовних завоювань, одружень, наслідувань, судів, монархія 
на територіях, які вона анексувала, уклала, бажаючи цього чи 
ні, формально чи ні, серію «історичних компромісів» зі своїми 
новими підлеглими. Приєднання провінцій до Франції, отже, не 
створило у них аналогічних ситуацій, режимів, це далеко не так. 
Кожен отримав право на збереження у силі своїх привілеїв, тра
дицій, «свобод» (інакше кажучи, засобів захисту), а також своїх 
непослідовностей, успадкованих від власного минулого, 

г Результат логічний: монархія не зрівняла провінційних різ- 
, номаніть. Вона пристосувалася до них, з усіх сил намагаючись 
І просковзнути поміж них, аби досягти необхідних цілей: грома
дянського миру, поваги до юстиції, постачання зерна, запро
вадження податкової системи, прихованої, але завжди проти
діючої, повторюваного утворення — і продажу — державних 
посад. Для неї стало звичним — винятки підтверджують пра- 

І вило — поважати якнайглибше прерогативи, обхідні маневри, 
вимоги традиції, систем, про очевидну шкідливість яких для неї 
й для «народів», що були жертвами цього, вона часто знала, 

; принаймні від часів Кольбера чи навіть раніше. Але залишати 
« клинок у рані — ризиковано, не завжди корисно, превалювало 
просте рішення — зберегти інституції на місці, залишити їх по
вмирати при нагоді, але від старезності, як держави Нормандія 
(1665 року) чи Овернь (1651 року). Проти центральної влади до 
того ж згуртовувалися, змінювали одне одного численні й іноді 
крихкі засоби захисту. Зізнаюся, я був уражений хитрощами 
та юридичними викрутасами, такими маневрами рахункової 
палати міста Доль, наприклад, або парламенту Безансона.
| Провінції, отож, рясніють противагами владі: деякі зберігають
їхні генеральні штати (делегації трьох станів) з фінансовими по
вноваженнями та функцією розподілу і стягування податків: між 
Платниками податків і королем — це сильна позиція, можливість
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увесь час вести переговори. Агресивніші, парламенти всюди ві
дігравали роль захисників провінцій. Додамо, оскільки монархія 
залишила на місці усі старі інституції, розрощення, нижчі й на
півсонні, але здатні прокинутися, тобто діяти, виступати одне 
проти одного: вибори, прево, суди бальї, сенешальство, цивіль
ні й кримінальні суди, кілька десятків маленьких груп нижчих 
службовців. Королівська влада губилася у цих вузьких колах, 
майже незалежних від неї, тому що вони купували свої посади, 
керуючись лише власними інтересами й марнославством.

Реакцією монархії під час криз XVII сторіччя було утворен
ня посад інтендантів, яким прямо делегувалася майже необме
жена влада: чи не називали офіційно ці посади «інтендант юс
тиції, поліції та фінансів»? Лоу* навіть стверджує, що тридцять 
інтендантів його епохи правили Францією: «Ви не маєте більше 
ні парламентів, ні держав, ні правителів, скажу, майже ані ко
роля, ані міністрів: саме від тридцяти державних радників, про
вінційних чиновників, залежать щастя чи біда їхніх провінцій, 
їхній розквіт або безпліддя»93. Зрештою, це були загалом вірні 
служителі держави й найефективніші адміністратори, як іно
ді кажуть. І чи не було тим більш дивним побачити, як вони, 
особливо після 1750 року, у момент, коли економічний розквіт 
втягує всю Францію у широку політику модернізації та чис
ленні громадські роботи, ототожнюються все більше зі своїми 
провінціями, стаючи їхніми захисниками перед Версалем? Але 
чи могло трапитися інакше? Уже 1703 року інтендант Бретані 
Бешамейль де Нуантель вигукнув: стережіться, бо «розумні го
лови цієї провінції не управляють так, як інші»94. І він звинува
тив у невправності поведінки маршала д'Естре, який лютував, 
обурюючись, що двоє дворян зайняли у Генеральних штатах 
Бретані жорстку позицію проти вимог уряду. Також інтендант 
Меца вважає, що добре 1708 року пояснити Версалю, що місто 
Мец «ще згадує про те, що воно втратило своє право на сувере
нітет лише з часів Мюнстерського миру**»95, тобто з 1648 року, 
тоді як Генріх II зайняв його 1552 року.

*Лоу Джон (1671-1729) -  шотландський фінансист, заснував 1716 року у 
Франції Генеральний банк.

** Йдеться про Вестфальський мирний договір, підписаний 24 жовтня 
1648 року у місті Мюнстері між Францією та її союзниками і Священною Рим
ською імперією германської нації. За ним Франція утверджувала свій сувере
нітет над єпископствами Мец, Туль, Верден.
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Однак у ХУ1ІІ сторіччі, коли Франція переживала бурхливу 
еволюцію, формальна повага до численних прийнятих законів, 
які, безперечно, втрачали упродовж часу будь-яке значення, 
призводила до наслідків, абсурдність яких очевидна. Якщо ре
волюційний централізм вимів цей адміністративний надлишок, 
то це, певно, у відповідь на загальне занепокоєння, яке відчу
валося перед Революцією. У 1782 році одне цікаве досліджен
ня розлого пояснює те, чим були дивні привілеї «Маленького 
Ліонського Франка» — смуги землі вздовж Сони, з одного й 
іншого боку містечка Треву, на північ від Ліона. І ось думки, які 
висловлює його анонімний автор: «Якщо... ми поважатимемо 
лише загальні принципи урядів, порядок і одноманітність, які 
мають становити підвалини будь-якої доброї адміністрації, ми 
матимемо підстави погодитися, що землі, підвладні тій самій 
державі, повинні скеровуватися тим самим законом, користу
ватися тими самими прерогативами й нести ті самі витрати, 
то здається дивним, що територія, площа якої становить біль
ше ніж два з половиною льє, розташована, можна сказати, у 
центрі королівства, має привілеї, які можуть лише викликати 
заздрість сусідніх парафій та... розлюченість, котра уже не раз 
призводила до сцен, які не були призупинені й яких можна 
було запобігти лише виявивши всю суворість влади»96.

Дивно, ми з цим погодимося. І спитаємо себе: чим пояснити 
таке неприйняття провінціями того, що у багатьох випадках 
привело б до очевидного загального прогресу? Врахуємо пев
ний місцевий націоналізм, бо оскільки не існувало ще фран
цузької «нації», провінційна батьківщина заміняла її та живила 
те, що ми сьогодні називаємо автономістськими почуттями. 
Ці почуття були надзвичайно сильними напередодні Революції, 
яка негайно поклала цьому край, загасивши той дивний спалах. 
Але як скласти точний баланс дій монархічного уряду щодо 
провінцій наприкінці Давнього Порядку? Чи слід, разом із Ток- 
віллем і кількома добре поінформованими істориками, дійти 
висновку, що централізм тоді виграв очки?

Зрозуміло, що провінція упродовж тривалого часу не пере
ставала бути частиною офіційного поділу, вона «згладжувалася 
як політична реалія перед фінансовим округом»97, відомством, 
де перебував інтендант. Таким чином, існувало накладення на 
новий поділ старих розмежувань, процес, про який не можна 
не згадати, бо згодом відбудеться поділ на департаменти За
конодавчими зборами, які хотіли знищити минуле. Все ж таки
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чи не перебільшення — порівнювати ці два процеси? Я охоче 
погоджуюся, що разом із прискоренням розвитку Франції піс
ля 1750 року існував прогрес монархічної влади, але водночас 
і зміцнення провінційної специфічності. Оскільки кожна про
вінція продовжувала у своїй столиці йти шляхом до утворен
ня вузької еліти, сильної, домінуючої, яка мала свої привілеї й 
захищала ці привілеї в ім'я загального інтересу. Хіба не було 
це правилом? Не можна побудувати організацію простору без 
соціальної організації, яка б її супроводжувала й становила б 
необхідну основу.

Або ось перед нами найяскравіший приклад Бургундії. Чи 
існувала б вона, зі своїми запитами й внутрішніми обставина
ми, без вузької касти, яка домінує у ній, — судового товариства 
Дижона? Аби забезпечити свою зверхність, вона зазвичай ледь 
бореться проти рахункової палати і проти Генеральних штатів, 
які збереглися у провінції й зазіхання яких іноді її дратували. 
Навпаки, вона набагато краще уживається, хай би там що, зви
чайно, казали, з губернатором — авторитетною особою, тим 
більше, що йдеться, з 1754 по 1789 рік, про герцога Конде*. Тро
хи уваги йому достатньо, аби стежити за справами і вчинками 
коменданта, заступника коменданта на місці. Нарешті, не було 
серйозного або нерозв'язного конфлікту, пов'язаного з інтен
дантом. Аби монополізувати суд, це товариство справді спира
лося на свій власний вплив, престиж, багатство: статки — зем
лі, ліси, виноградники, нерухомість, кузні, ренти, — розкидані 
по всій Бургундії. Замкнене саме у собі, воно продовжувало, 
через зв'язки і одруження, тісно змикатися, немов утворюючи 
міцний жмут, з родинними династіями, пильно дбаючи про те, 
аби запобігти захопленню їхніх місць торговцями та збагатілою 
буржуазією. Колись буржуазне, воно, якщо казати саме про 
нього, давно перетнуло, і без складностей, кордон дворянства, 
прозваного дворянством мантії, й навіть були у ньому кілька 
дворян з давніх родів: родина відомого голови парламенту де 
Бросса (1709—1771), нащадка дворянина, убитого під Форново 
(1495 року)**.

* Конде Луї Жозеф де Бурбон (1736-1818) -  французький герцоґ.
** Форново -  місто в Італії, тепер область Емілія - Романія, провінція Пар

ма, де 6 липня 1495 року відбулася битва між військами французького короля 
Карла VIII і авангардом військ коаліції, названої Священною Лігою (Венеція, 
Мілан, Австрія, Фердинанд Араґонський і папа римський).
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Отож, каста: «Парламентарі, без жодних обмежень, переда
вали свої посади власним дітям. Вони вводили до компанії сво
їх братів, свояків, зятів, племінників...» Це тріумф величезних 
родин. Ендогамна, ця громада жила в мирі з собою упродовж 
років. Вона часто збиралася, її члени листувалися один з одним, 
охоче обмінювалися враженнями; «бали, концерти, театр, гра, 
чванливі свята, частування на сто осіб» були для них нагодою 
відновити зв'язки, домовитися, ствердитися. ЗО березня 1785 
року у  соборах дзвонили в усі дзвони, повідомляючи про наро
дження герцога Нормандського, майбутнього Людовіка ХУТР; 
голова парламенту Жолі де Беві дав вечерю на сто десять осіб, 
і перед своїм освітленим будинком «він улаштував два фонтани 
з вином для народу»98.

Аби відчути пульс цих домінуючих груп, які, передусім за
хищаючи свої привілеї, становили основу армії пильних охо
ронців привілеїв наших провінцій, можна було б з однаковим 
успіхом вирушити до Ренна, Тулузи, Гренобля, Бордо. У Ґрено- 
блі треба зробити тривалу зупинку. Чи не тому, що це «про
вінція» на межі королівства, у полоні своїх привілеїв і звичаїв? 
Парламент Гренобля — брила пильності, особистих інтересів, 
яка тримає під закаблуком мерію Гренобля, міські й сільські 
громади. «Щодня я розумів, — писав інтендант д'Ербіньї 1679 
року, — необхідність призначити суддю до поліса [Гренобля] 
і позбавити парламент інформації про те, що відбувається у 
мерії. Це найзгуртованіше товариство, яке притягає до себе й 
зберігає за собою усю владу у провінції, й коли хтось із їхніх 
виявляє зацікавленість у справі, ніколи той, кого він захищає, 
не буває неправий»99. Інтендант не перебільшує авторитаризму 
ґренобльських парламентарів, якщо судити про нього зі зли
годнів маршала де Тессе під час Війни за Іспанську спадщину 
1707 року. Французькі війська, переможені під Турином, докла
даючи великих зусиль, поверталися до Франції, й маршал був 
призначений командувачем Північно-східних армій листом-на- 
казом короля, який він мусив, йому сказали про це у Верса- 
лі, зареєструвати на місці, у парламенті Гренобля. Прибувши 
прямо до двору, хіба не виглядав він там якось принижено? У 
будь-якому разі він негайно наразився на причіпки та нетак
товність голови парламенту де Грамона, який звинуватив його

* Людовік XVII (1785-1795) -  син Людовіка XVI і Марії-Антуанетти, дофін 
(з 1789).
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у тому, що він хотів зайняти в асамблеї місце, яке йому не на
лежить. Маршал усвідомлював це, про що писав у своїх листах, 
дуже дивуючись, але коли, виїхавши на три дні інспектувати 
війська у Савойї, він зрозумів, по поверненні, що парламент, 
вважаючи його повноваження занадто широкими, обмежує їх 
з власної ініціативи, то вибухнув гнівом. Його повноваження 
були повністю визначені королем, ніхто не міг обмежувати їх, 
і саме у короля він «вимагав справедливості». Він отримав її, і 
голова парламенту де Ґрамон мусив вибачитися перед ним. Але 
ця абсурдна війна за першість показова100.

У Бордо впливовий гордовитий парламент об'єднував роз
кішне, найбагатше товариство, яке було господарем одного з 
найдавніших джерел прибутку: бордоських виноградників. 
Уже 1608 року Генріх IV словами, які й сьогодні викликають 
наше захоплення, виказав усю правду цим привілейованим ви
сокого польоту: «Ви кажете, що мій народ пригноблюють. І хто 
його пригноблює, якщо не ви і ваше Товариство?.. Хто виграє 
процес у Бордо, як не той, хто має найтовщий гаманець?.. Чи є 
селянин, виноградник якого не належав би Голові або Раднику 
[Парламенту] ? Бідний дворянин, якому би належала його зем
ля? Треба бути радником, аби стати необмежено багатим»101. У 
Ліоні 1558 року саме тридцятьох осіб, «майже всі з яких тор
говці», священики обвинувачували в тому, що вони — господа
рі міста. У Монпельє ще підіймалися щаблями до успіху, тому 
що фінансові торговці Ланґедока за часів Людовіка XV дістава
лися Парижа і там майже захопили відомство королівських від
купників102. Інакше кажучи, більшу частину статків Франції... 
Чудова спритність!

Мова «ок», 
мова «ойль»*

За відсутності фізичної, економічної, соціальної єдності чи 
має Франція перевагу культурної єдності? Можливо. Але відо
мо заздалегідь, без можливої дискусії, що якщо нагорі існує 
єдина французька «цивілізація», елітна, яка прагне мати славу, 
блиск, гарну упаковку, структуру, або краще сказати супер- 
структуру, владу, примус, то існують також на нашій терито

* Провансальська мова і мова північних районів Франції.
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рії щонайменше дві великі підлеглі цивілізації, які упродовж 
століть протистоять одна одній, кожна зі своїм лінгвістичним 
королівством: цивілізація «ойль», яка була переможною, і циві
лізація «ок», долею якої було зберігати своє переважно майже 
колоніальне становище. Північ розчавила її своїм матеріальним 
успіхом.

Оскільки я люблю як одну, так і другу, докладаючи зусиль до 
того, аби краще їх зрозуміти, наскільки це в моїх можливостях, 
не бути упередженим щодо них, я здаватимусь націоналістом- 
об'єднувачем — тим, ким я намагаюся не бути у ретроспектив
ному плані історії.

Отже, ісгір|  ̂ тріщина, відкрита рана між Північчю і Пів
днем, з одного й іншого боку лінгвістичного кордону, який іде 
від міста Ла Реоля* на Гаронні до басейну Бара**, охоплюючи 
на своєму шляху значну частину Центрального Масиву і Альп. 
Можливо навіть, вирішальний культурний кордон підіймається 
вище, на північ, вище за цей лінгвістичний надлом, загалом 
до самої Луари, якщо уважно прислухатися до нових крите
ріїв, вибіркових досліджень і нарисів історичної географії, які 
вирішили віднедавна тлумачити дані топонімії та діалектології. 
Для П'єра Бонно між Францією мови «ойль» і Францією мови 
«ок» кордон не є лінією, яку можна виправити раз і назавжди, 
серединна Франція, серединна романська країна зі змінними 
кордонами, з численними шрамами, так само на Півночі, як і на 
Півдні, — найчіткіший результат (див. карту на с. 77) відриву 
від Франції мови «ок» великої частини домену, яку звичайно 
визнавали нею, — Лімузена, Оверні та Дофіне.

Але залишимо це питання невирішеним. Безперечно, у 
будь-якому разі минуле Франції різниться з одного і з іншого 
боку від цієї серединної Франції. Звичайно, те, що відбувається 
на Півночі, не відбуватиметься так само на Півдні, й навпаки: 
цивілізація (спосіб народжуватися, жити, любити, одружувати
ся, думати, вірити, сміятися, харчуватися, одягатися, будувати 
свої домівки й збирати разом свої поля, поводитися один з од
ним) майже ніколи не та сама, як вимова слова «так» на Пів
ночі й вимова слова «так» на Півдні, мовою «ойль» та мовою 
«ок »103. Була, ще існує й завжди існуватиме ближче до Півдня 
«інша» Франція.

* Ла Реоль -  місто в департаменті Жиронда.
** Вар -  річка на південному сході Франції, впадає у Середземне море.
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Інша Франція — та, яку люди з Півночі безперестану від
кривають для себе й інколи кричать про це, до речі й не до 
речі, бо їхній подив не раз обертався на вибухи гніву. Тим 
гірше для них!

Расін — ми вже казали про його скарги в Юзе — страждав 
через справжнє лихо не розуміти нічого з того, що говорять на
вколо нього, відтоді як він проїхав Баланс. Однак Бог свідок, у 
тих краях уся Франція розмовляє на патуа. Але слід вважати, що 
людина з Півночі чує поблизу діалекти ще до того, як перетне 
кордон мови «ок». «Присягаюся вам, — пише Лафонтен, — що 
я потребую перекладача, як москвич потребує його у Парижі... 
Вчора сталося так, що мені були потрібні маленькі шпалерні цвя
хи... я послав слугу мого дядька до міста, сказавши, аби він купив 
шпалерних цвяхів; він приніс мені одразу ж три жмені сірників; 
судіть самі, чи є підстави скаржитися через такі непорозуміння». 
«Я не чую французької у цьому краї, й вони не чують моєї»104.

Отже, два чужі світи, у прямому розумінні цього слова. 
Саме так каже цей шанувальник камізарів*, який 1707 року ви
дав у  Лондоні «Оповідь про всілякі дива, знову створені Госпо
дом у Севеннах». Він побачив «натхненних» дуже простих лю
дей, які «усі... без хитрощів» вимовляли французькою під час 
«прозріння» «гарні умовляння». Справжнє диво, оскільки «не 
менш складно для селян цього округу виголошувати промови 
французькою, ніж французові, який щойно приїхав до Англії, 
розмовляти англійською»105. Диво, яке однак пояснюється, бо 
у Севеннах читали Біблію французькою і співали псалми, які 
Маро написав французькою.

І що без жодних натяків заявляє Проспер Меріме, парижа
нин нормандського походження, спостерігач з ясним, світлим 
розумом, якому ми заздалегідь довіряємо, коли він висадився 
в Авіньйоні 1836 року з пароплава, який віз його швидкою Ро- 
ною? Що він відчув себе за кордоном, в іншій країні106. Що 
не завадило йому, правда, повернутися туди і померти там 
1870 року в Каннах. Його вибачення, якщо вибачення були, 
саме за те, що він цілком анексував образ корсиканки, дочки 
Середземномор'я, ввівши його у  французьку літературу: «Ко- 
ломба» з'явилася 1840 року.

* Камізари -  учасники селянського кальвіністського повстання 1702-10 
років у регіоні Севенни провінції Ланґедок, на Півдні Франції, які повстали 
проти французької адміністрації й армії.
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Люсьєн Февр, народжений у Нансі (1878 року), але ро
диною і серцем пов'язаний з Франш-Конте, отримав, немов 

(удар — шок від дотику до іншої цивілізації, — упродовж ман
ії дрівки Південним Заходом: «Я приїхав сюди [у Котре*, де він 
лікувався], — писав він мені 20 липня 1938 року, — найдовшим 

[шляхом, Лімож — Периґе — Ажен — Муассак — Ош — Аурд. 
Чудовий відрізок Франції. Але чи треба казати Франції? Для 

' нас, людей з Півночі й Сходу, який цей край екзотичний та 
далекий!.. Ця Свята Софія, що раптом красується у Периґе** 
посеред найчудовішого й найвишуканішого французького кра- 

і; евиду, — немов воскреслий край Юра з полотен Курбе*** в 
і; околицях Ейзіє, — ця безнадійна банальність Муассака, який 
Спродав свою душу за кошик винограду, і посеред чого Сен- 

ГГєр, його скульптури й дзвони, повністю загублені й втраче- 
ні, ця дивна душа, яку ми вгадуємо у  таких містах, як Ош****, 

І кам'янистий, войовничий акрополь, вочевидь поглинутий гли- 
бокими й фанатичними пристрастями, сьогодні німий, — усе 
це вас дивно бентежить, і ви переноситеся так далеко, так да
леко». Що ж до маршала Ліотея, «лотаринзького принца»107, 
 ̂той каже лаконічно: «Я не почуваюся добре у Безьє»108.

| У кожному поколінні подив повторюється, ніколи не зника
ючи. У 1872 році вже у  Ернеста Ренана з'явилася нагода скри- 

 ̂ вити обличчя. «Не знаю, чи я не помиляюся, — наважився на
дписати він, удавано обережний, — але є погляд на історичну 
етнографію, який усе частіше й частіше нав'язливо з'являється 
у моєму розумі. Подібність Англії та Північної Франції щодня 

|3дається мені все більшою. Наша легковажність іде з Півдня, і, 
якщо Франція не залучила б Ланґедок і Прованс до кола своєї 
активної діяльності, ми були б серйозними, активними, протес

* Котре -  комуна у департаменті Верхні Піренеї.
** Периґе -  центральне місто департаменту Дордонь. Ідеться про собор 

. Сен-Фро; побудований у XII сторріччі у формі грецького хреста, він нагадує 
базиліку Святої Софії у Константинополі.

*** Курбе Ґюстав (1819-1877) -  французький художник. Походив з міста 
' Орн (департамент Юра). У численних творах змальовував рідний край.
, і **** Згадуються населені пункти у Франції. Ейзіє-де-Тайяк-Сирей -  село, 
|сомуна у департаменті Дордонь. Муассак -  місто в департаменті Тарн і Га
зонна; центр постачання винограду сорту шасла та інших фруктів. У місті 

Щюзташований монастир -  вершина християнського мистецтва, однак церква 
банальної архітектури. Ош -  місто в департаменті Ґар, в якому розташований 
собор XVI сторіччя у класичному стилі.
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тантами, парламентарями»109. Скільки втрачених чеснот! Яка 
ризикована гіпотеза також, якщо відомо, що Париж, який не 
є Півднем, або Бретань, яка тим більше не є такою, врятували 
католицьку справу в XV сторіччі! Тоді як Нім або Севенни... 
Хай би яким був розум Ренана, навіть з огляду на цей розум 
цей текст препоганий, щоб не сказати жалюгідний.

Але часто, без жодних церемоній, люди з Півночі вважа
ють себе чудовою складовою населення, привласнюючи собі 
чесноти, які вони мають або яких не мають, і у будь-якому 
разі вони зобов'язані своїм чеснотам менше, ніж політичній та 
економічній зверхності, яку історія, й майже сама лише історія 
дала Північній Франції.

Аби компенсувати це, чи не можна покликати на допомогу 
найпалкіших свідків? Згадаймо про Стендаля, який радісно ка
зав: «Я був створений як людина з Півдня, й справді не дуже 
цим переймався»110. Але, скажете ви, він народився у Ґреноблі 
(1783 року) і, отже, від свого народження пройшов якнайменше 
половину шляху. Ґренобль — не справжня Північ. І потім Стен- 
даль є Стендаль, закоханий до безтями у той інший блискучий 
Південь, яким є Італія. А  Південь Франції, чи не має він «вра
жаючої схожості з Італією»?111 Чи можна згадати також Ван 
Ґоґа? І так, і ні. У лютому 1880 року після двох важких і сум
них років у Парижі ця автентична людина з Півночі дісталася 
Арля. Одразу ж засліплений природою, кольором, у  захваті від 
споглядання «величезних скель; зеленого парку із рожевими 
стежками, неба, просто кобальтового...» «Не сумніваюся, що 
я завжди любив тутешню природу, — писав він своєму брато
ві. — Досьогодні самітність не дуже мене непокоїть, настільки я 
зацікавився сонцем, яке набагато яскравіше, і його впливом на 
природу... Ах, ті, хто не вірить у тутешнє сонце, справді нечес
тиві». Навіть «бісів містраль», такий нестерпний, «на вигляд» 
гарний. Але є люди, вони крутої вдачі. «Мені дуже заважає те, 
що я не розмовляю провансальським патуа... Через це я навіть 
на сантиметр не можу проникнути у серця людей. Отож без
ліч днів минає без жодного слова, сказаного мною будь-кому, 
окрім замовлення обіду чи кави. І так було від самого початку». 
Вбачаймо у цьому не лише ознаку драми божевілля, яка вини
кає, а й ознаку справжньої збентеженості. «Чи треба сказати 
правду, — писав він приблизно у березні 1888 року, невдовзі 
після свого приїзду, — і додати, що зуави, борделі, чарівливі 
маленькі арлезіанки, які йдуть до свого першого причастя, свя-
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| щеник у стихарі, схожий на небезпечного носорога, люди, що 
і п'ють абсент, нагадують мені... істот з іншого світу?»112 
ї * Діатрибам, розчарованості, несправедливості мови «пів

нічних» хотіли протиставити, щиро кажучи, сміх, критику чи 
сарказм Півдня. їм аплодували. Але вйзнаємо стосовно цього — 
хоча я радився з багатьма знавцями окситанських мов — наш 
урожай не був плідним: одне слово, у п'єсі окситанського театру, 
одне прислів'я і ще — щиглик по носу... Нічого вибухового. Ні- 

, чого подібного до яскравих голосних промов іспанців XVI сто- 
. річчя, нещасних у Нідерландах чи Англії, сильних їхнім власним 
І почуттям вищості, які проклинають кухню з вершковим маслом 

і випорожнюються своїм пивом з жахом і у поганому гуморі113 
І або сердяться на крутих людей, таких, як цей посол Її Католиць- 
.. кої Величності у Лондоні, який дійшов у своїй відразі до того, 

що ніколи не виходив зі своєї домівки: «...Non si accomoda niente 
alii costumi della nacione, — писав, кажучи про нього, 1673 року 
агент Генуезької республіки, — vive sempre retirato, non ama 
conversatione...»114 (Він не погоджується ні за що на англійські 
звичаї, він живе завжди відлюдником і не любить спілкуватися). 
Так, але Іспанія — це яскраво виражений Південь, а Лондон — 
це Північ, стійкіша у своїй оригінальності за всі інші Півночі.

Що ж до нашого Півдня, чи звикне він до цих розбіжнос- 
тей у мові, покірний, безтурботний? Було б занадто казати тоді,

■ що окситанська культура сьогодні прокидається, пускає весняні 
паростки. Або про те, що мешканці Середземномор'я відмовля
ються дискутувати про походження своїх статків, які не є не
давніми на землях Півночі для тих, хто зробив свою кар'єру на 
ниві розумової діяльності, політики, у державній службі, діловій 
сфері, про причини успіхів, соціальне укорінення? Ймовірніше, 
престиж Павночі, упереміш із престижем капіталу, відчувається 
на Півдні й псує діалог. Коли Марі-Лафон, предок захисників 
Окситанії, опублікував 1842 року свою «Політичну, релігійну і 
літературну історію Півдня Франції», він не глузував з «францу
зів», тобто людей, що живуть на північ від Луари, але викривав, 
порівняно з мешканцями середньовічного Півдня, вишуканими 
й закоханими у свободу, «грубе варварство шевальє з іншого 
берега Луари»115, неприборканих, фанатичних, — разом із усім 
цим переможців, так само як терор монтаньярів був тріумфом 

І над справжніми революціонерами — жирондистами, великою 
І мірою південними людьми. Марі-Лафон звинувачує, він викри

ває. Але чи легко кепкувати з переможців? До «французів»,
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«франсьйо», як кажуть у  Тулоні, хіба не відчуває Південь радше 
злобу, яку викликає іноземець, коли він є завойовником?

Треба бути Стендалем, щоб іронізувати стосовно сумної Пів
нічної Франції, самовдоволеної, церемонної, манірної. «Кажуть, 
що щастя зникає разом із акцентом», — вигукує він. І знов радіє, 
спускаючись Роною: «Добродушність, природність... спалахують... 
у Балансі; ось ми й справді на Півдні. Я ніколи не зможу опиратися 
цьому радісному враженню. Це антипод вихованості Парижа, ко
тра повинна передусім нагадати про повагу, яку мусить викликати 
у вас до себе та особа, що розмовляє з вами, і якої вона вимагає 
від вас». Тут кожен, розмовляючи, «прагне задовольнити почуття, 
які ним рухають», і найменш за все «змалювати свій шляхетний 
характер в уявленні особи, яка слухає, ще менше — виявити по
шану до соціального становища цієї персони. Певно саме тут пан 
де Талейран сказав: «Не поважають більше нічого у Франції!».

Продовжуючи свою мандрівку, він провів три дні на ярмарку 
у Бокері* й тішився, коли бачив навколо себе вияви народних 
веселощів. «Що найрідкісніше у Бокері, — занотовує він, — це 
стриманий тон, обов'язковий у Парижі... Я бачу тут так мало 
цих кислих фізіономій, сповнених суму й підозри [які так часто 
зустрічаються]... на вулицях Ліона або Женеви. Трохи пояснює 
цю відсутність сумної кислоти саме те, що у Бокері величезний 
натовп складається переважно з південних людей»116.'

І ці колишні розбіжності не стерті й донині. Лише кілька 
років тому мер Арміссана, маленького ланґедокського селища, 
сказав одному моєму другові-історику: «Пане Ложені, добре 
затямте, що того дня, коли ви перетнули поріг Норуза**, ви за
лишили Францію, ви на землі мови «ок», ви більше не у  Фран
ції». Звісно, всі розмовляють сьогодні французькою, на Півночі 
й Півдні нашої країни. Однак я щойно почув по телевізору (31 
липня 1985 року) одне вражаюче слово. Мішелю Одіару, сцена
ристу, який заявив, що ніколи не вживав арґо у своїх числен
них діалогах до фільмів, а послуговувався лише повсякденною 
народною мовою парижан, його співрозмовник нагадав, що од
ного разу він сказав йому: «Треба зробити субтитри для тих 
глядачів, які мешкають на південь від Луари!» Хіба існує ще 
така відстань між народною мовою Півночі й Півдня?

* Бокер -  місто у департаменті Ґар.
** Норуз -  міжгір’я, прохід на півдні Франції, який поєднує Аквітанський 

басейн і середземноморський південь.
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Локальний масштаб: 
незліченна кількість патуа (X V III сторіччя)

Звісно, не все сказано. Оскільки великі культурні площі по
гано маскують їхні власні й численні розбіжності. Якщо подиви
тися на них ближче, надмірна кількість місцевих особливостей 
яскраво заявляє про себе; правду кажучи, вони вражаючі. До
бре відомо, що на досить коротких відстанях звичаї, фольклорні 
реалії, вбрання, прислів'я і навіть форма наслідування (незважа
ючи на писане право) змінюються, виграючи усіма кольорами 
веселки; з подивом читаємо відповіді на опитуваня, проведене 
1790 року абатом Ґреґуаром*, щодо провансальського патуа, яке 
з цілковитою підставою вважалося, особливо Баррером**, пере
шкодою революційній пропаганді, поширенню «громадського 
духу». Вони доводять, спираючись на величезну кількість чіт
ких прикладів, що у Франції існують не лише мова «ок» і мова 
«ойль» (плюс майже іноземні мови, якими на околицях є баск- 
ська, бретонська, діалекти фламандської на Півночі та німецької 
на Сході), існують, як на Півночі, так і на південь від Луари, 
особливі родини провінційного патуа, які, своєю чергою, поділя
ються на менші майже до нескінченності, так що, підсумовуючи 
у своїй доповіді Конвенту відомості, які він отримав, абат Ґре- 
ґуар нарахував у Франції тридцять різних патуа117. І всередині 
цих місцевих говірок, від селища до селища, від села до села, 
кожне патуа змінюється, більше чи менше, залежно від місця. 
До такої міри, що 1 грудня 1792 року директорія департаменту 
Коррез поставила під сумнів корисність перекладу на патуа по
літичних текстів: «Перекладач, який опинився у кантоні Жійяк, 
не розуміє акценту інших кантонів, які мають більше або менше 
відмінностей, але які стають значними на відстані сім або вісім 
льє»118. Це цілком пояснює те задоволення, з яким П'єр Берна- 
до, колишній адвокат парламенту Бордо, писав абату Ґреґуару: 
«Знання, які я маю про села, розташовані неподалік, змушують 
мене уявити перекладеною мовою, серединною між усіма го
вірками їхніх мешканців, святу «Декларацію прав людини...»119 
Справжнє есперанто ще до виникнення його граматики!

* Ґреґуар Анрі (1750-1831) -  французький церковний і політичний діяч.
** Баррер де В ’єзак Бертран ( 1755 -  1841) -  французький політик.
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Аби навести кілька зрозумілих прикладів, зауважимо, що 
ґасконський діалект (Ґієнні та Гасконі) чітко розділяється на 
ланґедокський та провансальський. Але сам ґасконський різко 
поділений Гаронною: з одного й з другого берега річки існу
ють «два абсолютно різні патуа»120. І зрештою кожен округ має 
свою говірку: переїхати з Оша до Тулузи чи Монтабана озна
чає наразитися на труднощі у  спілкуванні. Усередині округу 
Бордо, за словами одного доброго знавця, «ми виявляємо [за
галом] лише два простори». Не кажемо вже про відмінності у 
деталях! У Ландах вони такі, що «часто важко зрозуміти одне 
одного, проїхавши від парафії до парафії»121.

Чи це інакше на Півночі? Бургундський патуа, особлива 
родина, відрізняється, якщо проїхати від Дижона до Бона, у 
Шалоні, у  Брессі, у Морвані... У Масонне «патуа варіюються 
від села до села щодо акценту, вимови і закінчення слів»122. На
вколо Салена мова кожного села «відрізняється так, що стає 
майже незрозумілою» і, «найдивовижніша річ», саме місто, 
«що простягається майже на півльє», поділене мовою й навіть 
звичаями на дві дуже різні частини»123. І ми не уявляємо бре
тонської мови, яка панує водночас у селах і містах, як своє
рідної єдиної національної мови. Є бретонська мова Треґ'є* і 
бретонська Леона** та граматики, що існують, застосовуючись 
до одної краще, ніж до іншої. Існують також такі розбіжності 
у вимові «на відстані кожних двадцяти льє, що треба [для міс
цевого мешканця] трохи повчитися, аби розчути бретонську, 
якою розмовляють на цій ділянці його рідного краю»124.

Продовжувати цю лінгвістичну мандрівку вчорашньою 
Францією було б марно й одноманітно. Певно, що, з одного 
боку, французька мова там не переважає. Як свідчить «Енци
клопедія»: «Патуа, зіпсована мова, така, якою розмовляють 
майже в усіх провінціях... Мовою говорять лише у столиці»125. 
З іншого боку, місцеві варіанти всюди незліченні. Чи не ка
зав 1708 року Ла Шетарді126 стосовно релігійної освіти: «Треба 
майже стільки ж різних катехізисів, скільки існує парафій та 
шкіл»?127 Однак є дуже важлива відмінність між місцевостями 
з одного й другого боку Луари: на Півночі, за винятком Бретані 
й країв Фландрії та Сходу, всі розуміють французьку, хоча і 
не розмовляють нею завжди, і у громадських актах, проповідях

* Треґ’є -  місто в департаменті Кот д’Армор, на півночі Бретані.
** Леон -  річка на північному заході Бретані (департамент Фіністер).
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ЇЇЇПТ 1. Повністю франкофонні

> —1 2. Переважно франкофонні, але з 
СПЯ . деякими кантонами, що мають 

власні діалекти

1. Усі або майже всі комуни не- 
франкофонні

2. 50 % або більше комун нефран-
КОфОННІ

■  3. Велике співвідношення нефран- 
_ _  кофонних комун 
»ПіП 4. Групи нефранкофонних комун

5. Значна кількість патуа

6. Недостатньо точні дані

ПОВІЛЬНИЙ ВЩСТУП МІСЦЕВИХ ГОВІРОК.
1835 року французька мова ще займала території давньої мови 

«ойль». 1863 року, за офіційними даними Міністерства народної осві
ти, місцеві говірки ще поширювалися на велику частину території. 

Угорі: франкофонні департаменти, 1835. За кн.: Abel HUGO,
La France pittoresque, (Paris, 1935), I, p. 16.

Унизу: комуни, які розмовляли на патуа, 1863. За джерелами: 
Archives nationales, 717 3160, Міністерство народної 
освіти «Statistique: Etats divers».

Карти запозичені з кн.: Eugen Weber, La Fin de terroirs, 1983.
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сільських кюре, у школі (навіть якщо вона була малорозвине- 
ною) використовується французька мова. Патуа там існують 
як повсякденна мова у містах. Але саме у  цій Франції мови 
«ойль» вони зникають найшвидше (див. с. 82). Навпаки, майже 
в усіх краях мови «ок» місцеві діалекти охоплюють все. Ними 
говорять у селах, так само як і в містах, незалежно від соці
альних класів, — «навіть учені й багаті», уточнює дописувач з 
Авейрона128; і якщо заможні буржуа, освічені люди розмовля
ють також французькою, дуже велика маса населення навіть 
не розуміє її. У Гасконі «закони звичаєвого права майже усі 
розмовною латиною, так само як і громадські акти», — пише з 
Оша кореспондент129, який залишився невідомим.

Чи це природно, якщо французька не може служити мовою 
спілкування і якщо, за словами того самого дописувача, переїж
джаючи з Оша до Монтабана, «непросто зрозуміти та бути зро
зумілим?»130 Мовна перешкода може бути комічно тотальною. 
Абат Альбер, уродженець Південних Альп, розповідає: «Мандру
ючи кілька років тому грабенами* Оверні, я ніколи не міг чогось 
вдіяти, аби селяни, яких я зустрічав дорогою, зрозуміли мене. Я 
говорив з ними французькою; я говорив з ними моїм патуа; я 
намагався говорити з ними латиною: але все марно. Зрештою я 
перестав звертатися р,о них, не маючи змоги змусити їх зрозуміти 
мене, вони, своєю чергою, розмовляли зі мною мовою, якої я та
кож зовсім не розумів»131. Тоді хіба можна дивуватися обуреним 
протестам цих парафіян з Арля або Тараскона, яких у XV сторіччі 
забезпечували кюре — уродженцями Бретані або єпархії Шалон- 
сюр-Марн? Вони нічого не розуміли на недільній проповіді!132

Але змішування населення не раз відігравало свою роль, 
сприяючи проникненню французької. Отож у тому самому XV 
сторіччі іммігранти з Півночі були все численнішими в Арлі, 
й звісно, вони не розуміли місцевої говірки. Завдяки їм фран
цузька проникла у місто водночас через еліту й через нижчі 
прошарки населення. «Також хіба випадково, що Арль 1503 
року, задовго до едикту Віллер-Коттре (1539 року), став пер
шим французьким населеним пунктом, протоколи комуналь
них постанов якого складалися французькою?»133

Коловороти населення пояснюють у будь-якому разі те, що 
наприкінці XVIII сторіччя численні французькі мовні звороти,

* Грабен -  ділянка, що опустилася по лініях скидів нижче від сусідньої 
ділянки.
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проникаючи у патуа, трансформували його. Щодо цього всі до
писувачі абата Ґреґуара повторюють те саме по всій території 
Франції. До того ж у містах, привілеєм яких була комерція, по
ширилася мода розмовляти французькою. У Бордо, де торговці 
іноді розмовляли ґасконською, «тепер [патуа] на вустах лише 
торговок з базару, вантажників і покоївок». Навіть ремісники 
розмовляють французькою134.

Більшість спостерігачів сходяться на думці, що ця повільна 
зміна відбулася приблизно за п'ятдесят років, інші — ледь за 
тридцять. Усі пов'язують її з підйомом комерції та великими до
рожніми роботами, які докорінно змінили сполучення, принаймні 
між селищами та містами. Але чого варті великі роботи, гордість 
наших інженерів мостів і доріг XVIII сторіччя, порівняно з робо
тами наступних сторіч? І ще більше ніж дороги, навіть більше ніж 
залізниця, саме школа, збільшуючи кількість навчальних закладів, 
забезпечила просування уперед французької. Однак «франсиза- 
ція» сіл відбулася не за один день. «Наші селяни краю «ок», — 
писав П’єр Бонно, — володіли дуже скромною дещицею фран
цузької приблизно до 1850 року»135. І якщо 1878 року Роберт Луїс 
Стівенсон, славетний автор «Острова скарбів», без жодних склад
нощів балакав і з тими, і з другими під час подорожі «на спині 
віслюка» Верхньою Луарою, це не означає, що там більше не 
розмовляли на патуа. У серпні цього року він опинився у Монас- 
тьє, великому селищі за 40 кілометрів від міста Пюї. Мережевни- 
ці, яких він зустрів, розпитували іноземного відвідувача про його 
крашу: «Чи говорять в Англії на патуа?» — одного разу спитали 
мене. І оскільки я відповів негативно: «Ах, тоді французькою?» — 
сказали вони. «Ні, ні, — відказав я, — не французькою». «Тоді, — 
зробили вони висновок, — вони розмовляють на патуа»136.

У деяких регіонах застосування французької було ще піз
нішим. 1902 року, незважаючи на вказівки Парижа, числен
ні бретонські кюре відмовлялися проповідувати національною 
мовою. Каталонська ще жива сьогодні у регіоні Руссильйон: 
усі автохтони розуміють її, навіть якщо більше не розмовляють 
нею. І 1983 року, інтерв’юйований Жаном Ложені, Андре Кас- 
тера, колишній лідер Комітету дій на захист виноградарства, 
датує зникнення ланґедокської кінцем п'ятдесятих років. Не 
діяльність викладачів, таку давню, він звинувачує у цьому «роз
риві». Телебачення, так, медіа і також нове народне прагнення 
опанувати те, що вважалося характерною ознакою мешканця 
міста і буржуа, формальним підвищенням у соціальному рівні.
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Діалектологія й топонімія 
на службі доісторичної географії

Патуа — або краще сказати діалекти й місцеві говірки — не 
лише засвідчують реалії XVIII і XIX сторіч. Діалектологія й топо
німія — дослідження назв місць — активні галузі праць лінгвістів, 
пропонують щодо давнього минулого нашої країни чудові поклади 
знань, які ані традиційна географія, ані навіть історія ще не дослі
джували. Заслуга П'єра Бонно, молодого географа, — у тому, що 
він здійснив першу серйозну спробу, аби долучити ці багатства й 
свідчення до пояснювальних доповідей з географії та історії.

Оскільки діалекти (або те, іро живиться ними), оскільки на
зви міст, більш-менш змінювані (але зміни можна виявити і вони 
також про щось свідчать), несуть на собі численні хронологічні 
мітки, деякі з яких важко намацати, поставити або знов поста
вити на належне місце, але які добре прояснюють франсизацію, 
інакше, ніж реалії, підсумки ще свіжих, недавніх подій. Здобуті 
знання проникають у найвіддаленіші глибини нашого минулого.

Метод П'єра Бонно справді може вважатися подвигом за
вдяки старанному поєднанню відповідних дисциплін. Він ви
ходить із показників, розпорошених у часі, відрізняючи одні 
від інших: той топонім старіший , за інший, та межа діалекту 
розташована на тих теренах уздовж того вузького регіону. Але 
ці численні ознаки не вишиковуються самі по собі, покірно й 
розсудливо, в інтервалах спільної шкали. Фахівці з дендрології 
(ті, що досліджували щорічні кола заболоні дерев), працювали 
в аналогічний спосіб, маючи також у своєму розпорядженні 
уточнення місць і видів та відносних, не безумовних дат. Про
блема: увести їх до хронології історії та ще більше Доісторично
го періоду. Згодом обов'язково, у світлі отриманих результатів, 
підправити більш-менш прийнятий образ нашого минулого. Та
кож терпляча праця П'єра Бонно мала на меті розпізнати через 
велику кількість лінгвістичних ознак «етнічні групи», ці дуже 
старі «засадничі осередки», які під час першого і такого давньо
го захоплення земель назавжди позначили кожну більш-менш 
велику територіальну одиницю, водночас у своєму пейзажі та 
у глибинній культурі. Кілька потрясінь, яких вони зазнали по
тім, і «їхні основи знов постали після усіх бур». Тут підвалини 
постійного різноманіття нашої країни. Різноманіття розпізна
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ваного, хоча й розмитого, згладжуваного ворогом, державою, 
яка, починаючи з домінуючого простору, центрального Паризь
кого басейну, починаючи з національної мови, домагалася своєї 
мети — повільного поглинання, повільної уніформізації137.

Розвідка П'єра Бонно перевернула, одже, наші знання, по
стала як незвичайний рентгенівський знімок. Передусім роз
крилося сільське минуле, написане на тому самому ґрунті. Ми 
із сторіччя у сторіччя, тобто тисячоріччями до сьогодення при
страсно слухаємо нескінченний діалог людини з її середови
щем. Ось ми і приречені якнайкраще застосовувати, зважувати 
діалектику між житловою зоною і пейзажем. Оскільки будь- 
який наглядацький детермінізм відіграє свою роль, оскільки 
соціальні та економічні структури на місці безперестану варію
ються, зіштовхуючись або з опором, або з послужливим серед
овищем. Отож можна йти слідом до небачених глибин «напо
внення простору» працею груп людей, їхньою наполегливістю, 
їхнім зміцненням, їхнім укоріненням упродовж століть блукань.

Але було б помилкою зробити висновок, ніби це людське 
наповнення простору здійснилося колись чи вчора одного разу 
для всіх. Навіть прив'язаний до землі homo stabilis* не перетво
рився, однак, на homo immobilis**. Він безперестану бореться з 
фізичним середовищем, пристосовуючись до його природних 
потреб, виробничих потреб або змінюючи це пристосування — 
ні більше, ні менше.

Ймовірно також, що до каролінґської епохи, до останніх 
«великих вторгнень» велика частина населення французько
го простору була ще наполовину мандрівною; що хлібний лан, 
який прийшов до нас разом з доісторичними народами Цен
тральної Європи, ще остаточно не зайняв того самого місця, на 
якому пізніше тріумфуватиме; що цілі зони були ще виключно 
ділянками скотарства, більш ніж наполовину кочового, яке за
лишило у нашій уяві яскраві образи пастухів, що переганяють 
овець з рівнини у гори.

Інакше кажучи, французьке різноманіття, «мозаїка» наших 
пейзажів, змінюється і відновлюється упродовж часу, можливо 
повільно, але воно змінюється... «Сучасна мережа житлового 
будівництва, — каже наш путівник, — жодною мірою не є пер
вісною»138. І давнє минуле наполегливо нав'язує нам різнома-

* Стабільна людина (лат.).
** Нерухома людина (лат.).
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«СЕРЕДНЬОРОМАНСЬКА ПІВДЕННА ЗОНА».
За кн.: Pierre BONNAUD, II, р. 188.

Зона з горизонтальними смугами -  та, яку Бонно відокремлює 
від «землі, власне кажучи, мови «ок»» і називає «середньороманською 
південною»: Лімузен, Овернь, Дофіне. Її верхній кордон -  той, який 
малюють звичайно між землями мов «ойль» і «ок», -  зона з вертикаль
ними смужками є зоною франко-провансальської мови.

нітні Франції. Це насправді так стосовно базових клітин, які 
ми називаємо «краями». Це насправді так і стосовно регіонів, 
агломератів «країв», які групуються по-різному, роздрібнюю
чись на кордонах більш-менш міцно побудованих об'єднань. 
У серці серединної Франції Лімузен і ще більше Овернь, люба 
серцю автора, вирізняються у книжці IT єра Бонно зовсім не
звичними обличчями. Вони становлять із заходу на схід, як я 
вже казав, оригінальну серединну Францію, яка більше не є 
Францією мови «ок», хоча занадто часто це стверджується, і
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КОРДОНИ ЦЕНТРУ ҐАЛЛІЇ, БЛИЗЬКО 400 РОКУ Н. Е.
Карта Робера Спеклена за кн.: Acta geographica, 1982.
Застосовуючи топонімію, історичні й археологічні джерела, фото

графію з повітря, Р. Спеклен змальовує на карті кордони завдовжки у 
п’ятдесят кілометрів, що навпоперек розрізають Ґаллію. Зведені проти 
варварських нашесть у IV сторіччі римлянами, які використовували їх 
для свого захисту від сарматських племен тейфалів, вони перетвори
лися згодом, близько VI чи VII сторіччя на франкські фортеці.

яка, однак, опирається на півночі завойовниці — мові «ойль». 
Я хотів би знати, що думає П'єр Бонно про цей вид переходу, 
зведену широку зону limes*, яку Робер Спеклін139 так дотепно 
змальовує, між Північчю і Півднем: у  римську і доримську епо
ху вона упоперек перерізала територію, від пуатевенської зато
ки до Женевського озера, до півночі Оверні, яку вона деякою 
мірою ізолювала від земель мови «ойль».

* Межовий знак, межа, прикордонна лінія, прикордонний вал (лат.).



84 Простір та історія

П'єр Бонно, звісно, не зупиняється на цьому визначальному 
прикладі: уся Франція зазнає схожих поправок. Отож я матиму 
можливість у моїй історії Франції мимохідь торкнутися живих, 
розумних і нових образів цієї чудової книжки.

А  її автор повертається до розлогих пояснень, які він по
зичив з нашої доісторичної епохи, знаючи, що доісторична 
«Франція» вижила попри подвійну залежність від одного по
току, який ішов із Центральної Європи, та іншого потоку — із 
Середземного моря. Перший ширився через ранню перевагу 
зернової економіки, яку можна назвати прогресивною, що при
йшла зі сходу; за словами П ’єра Бонно, в епоху мезоліту «се
лянським континентом» переважно була Центральна Європа, 
звідки вирушали на захід нові техніки і нрві люди. Потік, який 
ішов із Середземного моря й передував першому, крізь порож
нечі, що траплялися на шляху, просував на північ скотарство, 
разом із збиранням плодів та цільовим рослинництвом.

Дві найголовніші Франції, які ми знаємо ще сьогодні, — Пів
ніч і Південь — існували також тривалий час до порогу сучасної 
історії. Так само, як існують ще старовинні «базові клітини», 
які П'єр Бонно ретельно розмежовував і картографував. «НІ- 
СЕД\ — пише Франсуа Сіґо, — нараховує 473 «сільськогоспо
дарські регіони» на сучасній території Франції [чи не існувало їх 
учора більше?]... Від Бурбонне до Руссильйона, від Оні до Божа 
кількість систем обробітку землі у Франції минулого ніколи не 
мусила бути меншою за сотню [зверніть увагу, прошу вас, на це 
твердження, до якого я знов повернуся]... Отож, оскільки ми не 
знайшли методів, концепцій, наукових засобів... ухопити це різ
номаніття... наші узагальнення залишаються слабкими»140. Ось і 
ми, як королі Франції, змушені будувати і думати, незважаючи 
на вітри і болота, про єдність королівства.

Культурна антропологія, 
або родини проти французької єдності

Зважаючи на всі ці обставини, ми не можемо просто по
ставити крапку і завершити нашу розповідь про різноманіття 
Франції. Особливо про різноманіття культурного походження,

* Національний інститут статистики та економічних досліджень (утворе
ний 1946 року).
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яке позначилося на її обличчі численними цяточками. Як Фран
ція може жити у цьому поділі, спрямованому проти неї самої?

У цих пошуках давніх культурних коренів антропологія (вона 
також), стала останнім часом у великій пригоді. Не лише давня 
фізична антропологія зі своїми вимірюваннями черепів і своїми 
«расами», а й та антропологія, яку називають культурною, — 
одне з нових захоплень молодих і не дуже молодих істориків.

Її відкриття: родина. Безперечно, як прямо каже Жан-Луї 
Фландрен, чи не та зміна, яка поставила під загрозу родинне 
життя у нашому сучасному суспільстві, спровокувала таку на
полегливість зробити наголос на родині, що є водночас кліти- 
ною-осередком і больовою точкою усього суспільства?141 Бо все 
йде від неї; бо майже все пояснюється нею. Як встановився би 
порядок у вулику покірливих бджіл, якби робочі бджоли одру
жувалися і мали дітей? Усе це знали ми, історики, раніше за ан
тропологів і навіть за психоаналітиків. Але сьогодні, завдяки їм, 
ми знаємо це ще краще, ніж учора. У підсумку, ось ми, хоча все 
ще не переконані, опинилися у полоні досліджень, які виходять 
із сучасних статистичних даних і картографії та беруться знов 
здійснити карколомний підйом на вершину минулих часів.

Аби зрозуміти ту гру, яку затівають Ерве Ле Бра і Емма- 
нюель Т ом  У «Винаході Франції», треба уточнити правила, на
звавши кілька попередніх констатацій.

Родини на Заході поділяються ще сьогодні на три категорії: 
вузькі родини (батько, мати, неодружені діти — частіше кажуть 
про родину-ядро, що зводиться зрештою до родинного вогнища) 
і розширені родини, які належать до двох типів. Родина-першо- 
основа, або родина-дім, об'єднує за вертикаллю кілька поколінь: 
батьки, діти, онуки; це авторитарна родина, яка підкоряється 
pater familias*, де одруження контролюється, відбувається пізно, 
одна дитина, яка все успадковує, одружуючись, у кожному по
колінні, тоді як інші залишаються одинаками або шукають стат
ки в іншому місці. Другою формою є патріархальна родина, або 
громадська. Широкоохоплююча, але по горизонталі, вона збирає 
навколо одного старого всіх його дітей, одружених чи ні. Вона 
включає багато подружніх осередків, зліплюючи їх докупи мі
рою їх формування і зв'язуючи братерськими узами. Вона може 
розширитися до «народження справжніх племен або місцевих 
громад». Між цими двома формами широкої родини найвизна

* Батько родини (лат.).
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чніша відмінність — середній вік одруження: пізнє у  першій зі 
зведеним до норми целібатом; легке і раннє у другій, зі слабкою 
нормою целібату. Отже, «динамічний та репродуктивний еле
мент родинної системи, яким є одруження, основна подія со
ціального життя... займає у антропології майже таке саме місце, 
як класова боротьба у марксистській теорії»142. Цей невеличкий 
дотепний вираз гідний викликати усмішку.

Ці три типи організації родини поділяють Європу на віднос
но чіткі зони; родина-ядро поширюється на всю Англію; роди- 
на-першооснова переважає у  германському світі; патріархаль
на родина панує в Італії; одна лише Франція прихистила одразу 
всі три. Ще раз вона об'єднує, підсумовує набуте Європою. І 
те, що в її сусідів є національною характеристикою, стає у ній 
суперечностями між провінціями із загалом розширеними ро
динами на Півдні, родинами-ядрами на Півночі, окрім зон на її 
околицях — у Бретані, Ельзасі та Фландрії (див. схему на с. 87). 
Розширена родина Півдня найчастіше належить до типу грома
ди, тоді як у  Бретані — до авторитарного типу.

Цікаво, що ці типи родини займають там, і вже давно, те 
саме географічне становище; вони відносно постійні, й антро
пологія зустрічає тут незмінності, «затерплості», словом, дов- 
готривалість культурних реалій. Що, звісно, не заважає око
лицям цих відносно стабільних зон часто ставати місцем, де 
зменшується характерна структура внаслідок урбанізації, яка 
прискорюється, або індустріальної цивілізації, що має величез
ну силу проникнення й руйнування. У зв'язку із цією деструк- 
туралізацією ті суспільства, що відмирають, займаючи місце на 
межі культурних спільнот, стають відкритими для людського 
відчаю, для дезорієнтацій, депресій, психічних розладів, епіде
мій самогубств, алкоголізму... Пошуками запобіжних засобів 
пояснюється те, що католицька церква знайшла для своїх но
вих духовних завоювань у XIX сторіччі гарячу підтримку авто
ритарних родин, «де формуються одинаки», і що також, але 
цього разу у середовищі родин-громад, комуністична партія, 
яка не є такою самою партією, як інші, яка найвищою мірою 
дає відчуття безпеки, бере на себе турботу про дезорієнтоване 
населення143. Але дивно, що там, де родинна система руйну
ється або принаймні змінюється на гірше, додаткові стосун
ки — релігійні, політичні, які змінюються, зберігають зрештою 
уперті вруна попереднього різноманіття. Тріщини, старі рани 
турбують знов, і це триває безперестану.
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c) Міські господарства.

Розшарування, ще помітне 
сьогодні, між зоною розширених 
родин і зоною родин-ядер, відпо
відає, загалом, низці інших про
тилежностей, які можна розпізна
ти упродовж нашої історії: мова, 
грамотність, рівень життя, форми 
власності та урбанізації, релігійні й 
політичні тенденції.

Карта запозичена з кн.: Н. LE 
BRAS, Е. TODD, L’Invention de la 
France, 1981.
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Оскільки — що цікаво у цих зонах із різним родинним ста
тутом — вони лежать в основі зв'язків. Я щойно казав про 
католицьку церкву і комуністичну партію, одна і друга про
цвітають там, де родина має ту організацію, якій вони віддають 
перевагу. Ще більше враження справляють зв'язки, які вияв
ляють вибори 1974 року, так само як і 1978 або 1981 років. За
галом зони родин-громад підтримують лівих, зони родин-пер- 
шооснов — правих; зони родин-ядер, «нестабільних родин», як 
настійливо називав їх Фредерік Де Плей*, — переважно слизь
кий майданчик: вони то на одному боці, то на іншому144.

Звісно, виборчий тест — не єдиний, що виявляє кордони 
наших «родинних» зон. Будь-які звернення до карти виявляють 
їхню присутність, хоча їхній вплив неоднаковий, коли йдеться 
про стосунки між чоловіками і жінками, тенденції міграції, по
водження зі старими або каліками, кількість дітей, ставлення 
до релігії, проституцію, а також і про сівозміни, сільськогос
подарський побут, засоби спадкування, поширення архітек
тури, чаклунства з кінця XVI сторіччя, і навіть розбіжності у 
навчанні грамоті... Там існують немов надра історії, дуже роз
членованої історії нашої країни, надра, на які треба зважати, 
щоразу уважно спостерігаючи за структурами, розташованими 
на самому їхньому споді. Який історик зміг би не здивуватися, 
побачивши на Півночі, так само як і у багатому Паризькому 
басейні, у Лімузені та Пуату, сільські організації майже не іс
нуючі, зменшені до їхнього найпростішого вираження, тоді як 
вони стверджуються південніше, у  Дофіне і в Оверні, аби бук
вально розквітнути у  Ґієнні, Гасконі, Ланґедоку, Провансі?145

Доведено, і не раз, що Франція розділена на частини, тому 
що минуле так вирішило. Воно немов учинило наругу, позну
щалося з неї за часів, які змінили історію. Ерве Де Бра і Ем- 
манюель Тодд дивуються, зачаровуючись і водночас розважа
ючись! Вони стверджують, що цей поділ датується приблизно 
500 роком, добою Хлодвіґа й заснування, разом із вторгненям 
варварів, численних етнічних зон146. Чи можна їм вірити?

Культурна антропологія може допомогти нам, історикам, 
лише якщо, спираючись на сьогодення, вона відновлює на підста
ві документальних доказів нескінченний плин сторіч. На цьому 
шляху я уявляю серію праць, які були б повторним прочитанням 
історії. Отже, візьмемо приклад Паризького басейну. Загалом на

* Де Плей Фредерік (1806-1882) -  французький економіст та інженер.
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сучасній мапі це зона переважно родин-ядер. Однак ось ця ро- 
дина-ядро в околицях Мо, у  самому серці зони, про яку йдеться, 
у  XVI, XVII і XVIII сторіччях належно визначена Мішлін Болан, 
котра каже навіть про села навколо цього міста, як про розпоро
шені родини147 (за модним виразом, запозиченим з книжки Жор
жа Фрідманна*, що мала успіх, «Розпорошена праця»). Крихкість 
цієї родини, її «нестабілький» характер чітко виявляються у то
дішньому світі, де зовсім не існувало соціального захисту., Коли 
ця родина розбивається зі смертю одного з подружжя, це одразу 
ж убогість, самотність, крах, драма, неможливість жити. Мішлін 
Болан повідомляє про частоту поспішних повторних одружень, 
які відбувалися після удівства, так, немов чоловіки та жінки шу
кали там необхідний порятунок. «Ніколь Пікар народила своїх 
восьму, дев'яту і десяту дитину відповідно у червні 1739, серпні 
1741 і травні 1744 року; [упродовж цього часу] вона встигла двічі 
стати удовою й двічі знову вийти заміж»148.

Мандруючи ще далі у часі, подумаємо про безперервність, 
яка дійде, можливо, до Середніх віків. Те, що знов ставить під 
сумнів поширену думку, яка перетворює родини-ядра на ре
зультат сучасної еволюції економіки і суспільства. Нас заохо
чує приклад Англії: Пітер Леслетт довів десяток років тому, що 
елементарна родина була заведеним звичаєм у XVI сторіччі149; 
Алан Мак-Фарлейн щойно довів, що та сама Англія не знала 
розширеної родини у Середні віки; вона, отже, була приречена 
упродовж сторіч мати «родину-ядро»150.

Якщо навколо Парижа таке становище існувало давно — у 
XI і XII сторіччях, — ми краще розуміємо ранній швидкий злет 
феодалізму між Луарою, Сеною і Соммою. Він скористався у 
своєму злеті слабким опором, який чинила уже крихка родин
на система, напевно піддатлива. Ця генеза не зводиться лише 
до повторного, майже виключного, застосування землі як гро
шей і відшкодування за послуги: існувала земля, але також і 
люди, їхні звичаї, їхні культури.

Навпаки, на південь від Луари розширена родина (незалежно 
від форми або причини цього розширення) продовжувала опира
тися, сильна своїм почуттям ліктя, і перешкоджала просуванню 
«феодалізму», зберігаючи індивідуальну власність (аллоди), захи

* Фрідманн Жорж (1902-1977) -  французький соціолог. Досліджував пи
тання праці в індустріальному суспільстві. Автор книжок «Куди йде людська 
праця?» (1950), «Розпорошена праця» (1956).
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щаючи місцеві вольності як міст, так і сільських громад. Там ще 
існувала розбіжність між тим, що відбувалося на Півночі, й тим, 
що розгорталося на південь від Луари. Розбіжність дуже значна, 
оскільки родина-ядро, «нестабільна», поповнювана у кожній ге
нерації, за природою менш прив'язана до традицій, більш відкри
та до змін, до «модернізації». Отже, Північ змінюється рано; вона 
також слабко опирається випробуванню сил, у якому держава 
невдовзі стає одною зі сторін. Бо суперництво між державою і 
родиною триває151. З цього погляду чи треба вбачати у роздрібне
ності родин в Англії наслідок жорстокості нормандського завою
вання, наслідок битви поблизу Гастинґса (1066 року)?*

Ці погляди, згідно з якими родина-ядро позначена крихкіс
тю й відкритістю, є лише гіпотезою, навіть якщо вони здаються 
ґрунтовно підтвердженими. Чи не стверджував американський 
соціолог Річард Сеннет, що, навпаки, вона була могутньою пе
решкодою на шляху соціальної мобільності?152 Тоді як Жорж 
Дюбі** думає, що «саме розвиток капіталізму розколов тради
ційну родину, саме для того, аби звільнити робочу силу»153. Що 
припускає її пізню появу. Очевидно, на цю тему ми не зможе
мо висловити нічого певного, перш ніж отримаємо докази з 
вибіркових досліджень звичаєвого права і невичерпних нотарі
альних архівів. Коли буржуа з Реймса занотовує у своєму «Щ о
деннику» приблизно 1632 року: «Дід хоче, щоб я одружився. Я 
відповідаю: це не мій дід одружується, а я »154, — треба думати, 
що це нова, вже «сучасна» мова чоловіка XVII сторіччя чи про
сто мова чоловіка, який, народжений у Шампані, за традицією 
мав певну родинну незалежність?

Зрештою ці антропологічні дослідженя, ледь розпочаті, уже 
показують, до якої міри минуле нападає на сьогодення, лютує 
проти нього. Я розумію Ерве Ле Бра і Емманюеля Тодад, які, 
споглядаючи видовище давніх і могутніх поділів Франції, ви
гукують, що «Франція не мусила існувати», хіба що виходячи з 
об'єднання таких різнорідних народів і цивілізацій, треба було 
її «вигадати»155. Насправді, вона мусила долати перешкоди, по
діли, бути втягненою в масу історій, зашкорублих, суперечли
вих, тяжких, важких, як земля.

* У битві поблизу міста Гастинґса військо герцога Нормандії Вільґельма 
завдало поразки англосаксонському королю Гарольду, який загинув у бою, і 
14 жовтня 1066 року Вільґельм став королем Англії.

** Дюбі Жорж (1919-1996) -  французький історик.



ВІДСТАНЬ:
МІРА, ЯКА ЗМІНЮЄТЬСЯ

Досі я розглядав простір як незмінний. Однак вочевидь 
він змінюється, справжньою мірою відстані є швидкість пере- 
суваня людей. Учора ми пересувалися так повільно, що про
стір захоплював у полон, ізолював. «Шестикутна» Франція, 
об'єднання дуже посередньої величини за сучасними масшта
бами, була ще величезним простором, який безперестану роз
гортав перед нами свої дороги і свої перешкоди.

У «Панегірику Трояну» Пліній Молодший говорить про 
«майже нескінченну»156 Ґаллію. Вона була ще такою за часів 
Людовіка XI: адже перетнути, коли забажаєш, Бургундію Карла 
Сміливого було за тих часів все одно що десять, двадцять разів 
усю Францію 1982 року.

Тоді нас не дивує, що війна, названа Столітньою, жод
ної миті не охоплювала всієї нашої території, так само як 
і релігійні війни (1562 — 98 років), які тривали, однак, більш 
ніж третину сторіччя. Відстань, лише вона є перешкодою, 
захистом, охороною, забороною; Карл V  мав сумний досвід, 
оскільки двічі потерпав, зіштовхнувшись із цим безіменним 
ворогом: у липні 1536 року, коли він захоплював Прованс, 
аби зрештою внаслідок занадто тривалих переходів і непев
них зв'язків зазнати поразки зі своєю знекровленою армі
єю поблизу Марселя157; 1544 року, коли, після того як було 
відкрито шлях Марною зі швидким захопленням маленької 
фортеці Сен-Диз'є158, прямуючи вузькою річкою до міста Мо, 
яке він розграбував, він залишив батьківщину на останньо
му диханні, дуже щасливий, що нашвидкуруч зліпив мирний 
договір у Крепі-ан-Лоннуа...159 Пригоди розпочалися знову з 
його сином Філіппом II: після здатної викликати жах пере
моги, яку той здобув над конетаблем Монморансі поблизу 
Сен-Кантена (10 серпня 1557 року)160, шлях на Париж був 
для нього відкритий, і старий імператор, який усамітнився в
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РЕЛІГІЙНИМ ВІЙНАМ НЕ ВДАЛОСЯ ЗАВДАТИ УДАРУ 
ФРАНЦУЗЬКОМУ КОРОЛІВСТВУ.

Закарбувалися як військові події лише важливі двобої, у томі 
Анрі Мар’єжоля, в «Історії Франції» Лавісса. З цього випливає оче-
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видне спрощення. Однак, певна річ, що ці події не всі збігаються, що 
Простір опирається поширенню зарази. Але фінальна фаза подій, за 
часів Генріха IV, передусім відбувається на півночі країни.
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Юсті, що в Іспанії*, запитував себе з тривогою: піде його син 
чи ні на французьку столицю — хіба міг він не знати, що це 
майже неможливо?

Логіка відстаней майже не змінилася через два з полови
ною сторіччя: чудова французька кампанія, яку здійснив Напо
леон 1814 року разом зі своїм молодим військом, була б немис
лима, якби відстані не були такими, якими вони є. Тоді як армії 
союзників повільно пересувалися долинами, які з'єднувалися 
поблизу Парижа, Наполеон використав цю відстрочку в часі, 
аби швидко пройти від долини Ени до долини Марни чи Оба; 
простір, куди він вирушив моторніше за своїх супротивників, 
дозволив йому створити ефект несподіванки, відірватися від 
супротивника, вижити... Доки величезний ворожий потік наре
шті не заштовхнув його до Парижа. Талейран передбачив слаб
кість цієї тактики. Маркізі де ла Тур дю Пен, яка розпитувала 
його, він відповів: «Ох, дайте мені спокій з вашим імператором. 
Це кінчена людина» — «Як кінчена? — запитала я. — Що ви 
хочете сказати?» — «Я хочу сказати, — відповів він, — що це 
людина, яка ховатиметься під власним ліжком!..» Я поставила 
йому тисячу запитань, на які він відповів лише такими словами: 
«Він втратив усе своє майно. Він дійшов до краю. Ось і все»161. 
Його майно: гармата, ящики з набоями, віз. І люди.

1870 року прусська армія використовувала залізницю — ве
лика новація. Однак, розмірковуючи над драмою цієї програної 
війни, маршал Фош, який молодим офіцером брав у  ній участь, 
уперто повторював, що якби він ухвалював рішення, то обрав 
би, на його думку, таке — битися до Піренеїв, використовуючи 
французький простір до його крайньої межі. Ще 1914 року вій
на переміщень військ відбувалася під час походів піхотинців; 
саме тому тривалий французький відступ до Марни був мож
ливий. У травні — червні 1940 року моторизована армія роз
громила нашу країну за кілька тижнів.

На наш погляд, давня Франція — це простір, який важко під
корити, тому що він занадто великий, важко перетнути, важко 
за ним наглядати. Про це свідчать великі події, а також, і мож
ливо ще краще, різні факти, щоденні епізоди, банальна повсяк
денщина. Я міг би розповісти вам і про те, як утікав стрімголов

* Юст -  монастир у регіоні Естрамадура (Іспанія); Карл V, імператор Свя
щенної Римської імперії германської нації (з 1516 року), після відречення від 
престолу в 1556 році усамітнився там і згодом помер (у 1558 році).
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£. у  відчаї конетабль де Бурбон, переслідуваний агентами короля, 
1523 року; йому, однак, вдалося зникнути серед природи, пере
тнувши Рону, велику перешкоду, за якою пильно стежили, спо- 

Г стерігаючи, чи нема його там- Інший епізод, менш драматичний, 
здається мені досить промовистим: витівка герцоґа д'Епернона 
1619 року. Змовник та інтриґан за часів його бурхливої юнос
ті — він був одним із фаворитів Генріха III — герцог, який уже 
постарів (він народився 1554 року), але не став розсудливим, ви
конував функції губернатора Меца. Наказ короля зобов'язував 
його не залишати міста. Але чи міг він йому не підкоритися? 22 
січня 1619 року вдосвіта він вирушив у путь разом із поштом 
з п'ятдесяти дворян і сорока озброєних гвардійців; слідом їха
ли гарматна обслуга і кілька слуг, усі верхи на конях, і наре
шті десь п'ятнадцять в'ючних мулів, які везли багаж. Мета цієї 
маленької експедиції: вирушити, аби звільнити королеву-матір 
Марію Медічі, яку тримали під охороною у замку Блуа. Отже, 

І йшлося про те, аби перетнути Францію зі сходу на захід і, що 
тут цікавить більше, ніж політичний задум, про те, аби вируши
ти у дивовижну подорож, відносно швидку, тому що, незважа
ючи на зиму, зриті дороги, вимушені зупинки, важкі переходи 
через ріки, повільну ходу мулів, необхідність уникати великих 

І міст, таких як Дижон, про перетин яких одразу ж повідомля
лося Люйнесу* і Людовіку XIII, переходи все ж таки становили 

І приблизно сорок кілометрів на день. Диво, що військо, яке не 
було маленьким, змогло пройти непоміченим крізь безмежний 
простір королівства, загубленим на цілий місяць, мов голка у 
скирті соломи. Луару перетнули між Роанном і Десизом убрід, 
між Алльє й Віші — мостом уночі з 21 на 22 лютого, королева- 
матір вибралася зі своєї кімнати через вікно...162

Зізнаюся, що такі епізоди мене зачаровують як безпосе
редній погляд на повсякденність. Що сталося, наприклад, із 
цим спеціальним посланцем Людовіка XIV у Мадриді, Нікола 
Менажером, який поквапився навесні 1708 року вирушити до 

■ Іспанії? «Я прибув сюди [до Байонни] 30-го увечері, — пише 
він, — після дев'яти днів переходу; погані дороги й кілька недо
ладних постів стали причинами цієї забарності. Я поїду до Ма
дрида. Я вирушу туди лише за двадцять днів, не в змозі знайти 
мулів для одної або двох змін»163. Такий собі інспектор доріг їде

* Дюйнес Шарль, маркіз д ’Альбер, герцоґ де (1578-1621) -  французький 
державний діяч, глава уряду (з 1617 року).
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у службову поїздку 1800 року: його екіпаж проїхав шість разів 
по п'ятсот кілометрів не без тривалих годин ремонту. Одинад
цять разів він загрузав у  болоті, й треба було шукати волів, аби 
витягти його звідти164.

Гадаю, ніщо так не виснажує, як нескінченні поїздки вер
хи165. Але чи обіцяють більше приємності екіпажі й диліжан
си? «Я розпочав не з веселого, — писав нещасний працівник 
Сільськогосподарської ради, який вирушив на пошуки резервів 
зерна 1794 року. — Вісь диліжанса зламалася неподалік Сан- 
ліса, і, щоб не запізнитися, я йшов пішки до Комп’єня, звідки 
взяв інший екіпаж, аби дістатися Нойона»166.

Інший вид випробувань — мандрівки річками. У 1799 році 
генерал Марбо узяв на себе командування дивізією армії в Іта
лії. Вирушивши з Парижа, він зустрівся у Ліоні з Бонапартом 
(Бонапарт повертався з Єгипту) і разом із сином розпочав згуб
ний спуск Роною на кораблі. Вони мусили висадитися на бе
рег неподалік Авіньйона через майже катастрофу і за Екс-ан- 
Провансом зупинитися перед річкою Дюрансом під час повені: 
неможливо перетнути її поромом... Не залишалося нічого іншо
го, ніж очікувати, втрачаючи дорогоцінний час167. Вирушати у 
путь Луарою завжди було пригодою: ризик «сісти на мілину», 
опинитися викинутим на пісок був величезним. У вересні 1675 
року мадам де Севіньє «найняла орлеанських човнярів» (це було 
тоді в моді), аби дістатися Нанта. «Ах! Яке божевілля!» — писа
ла вона доньці під час дороги, тривалої дороги. «Води були такі 
низькі й так часто я опинялася на мілині, що жалкую за своїм 
екіпажем, який ніколи не зупиняється та йде своєю ходою». І 
ось вечір, проведений лежачи на соломі на березі річки, разом 
із попутниками. Через сто п'ятдесят років, 1838 року, саме на 
пароплаві за останнім криком моди Стендаль вирушив із Тура 
до Нанта. За десять хвилин «нас зухвало зупинила піщана об
мілина, яка була продовженням Острова Луари». Повністю не
рухомі посеред туману і холоду, вони ледь не зіштовхнулися 
з «великим кораблем, який швидко підіймався Луарою, його 
тягнули на буксирі вісім коней, які йшли риссю168. У 1842 році 
неподалік Алльє пароплав, що опинився у такому самому при
крому становищі, витягало шість пар волів...169

Однак з 1750 року прогрес доріг по всій Франції був величез
ним. Але чого вартий цей прогрес на наш погляд? Стендаль, за
вжди точний, занотовує 1838 року, що він витратив сімдесят одну 
годину сорок п'ять хвилин на дорогу з Парижа до Бордо170. Але
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через два роки «кур'єри витратили два тижні, аби дістатися з Па
рижа до Марселя»171. Ще 1854 року залізниця «Париж — Серед
земне море» не була завершена, війська, які прямували на Крим
ську війну, залишали свій потяг у Ліоні та лише пішки вирушали 
у Баланс, щоб опинитися на залізниці172. Але, замислимося, 1917 
року французьке військо, що вирушило до Італії після розгрому 
наших союзників у Капоретго, стикнулося з недоліками залізнич
ного зв'язку: деякі з них змушені були перетинати Альпи пішки173, 
як за часів Карла VIII, Франциска І чи Бонапарта!

Чи варті ці епізоди того, аби привернути нашу увагу? Або 
чи слід зупинитися на цифрах, які кажуть, що з 1765 по 1780 
рік «великі дорожні зміни» скоротили часом половину відстані 
з одного кінця Франції до іншого? Зі свого боку, я думаю, що 
різноманітні факти набагато краще говорять, наскільки повіль
ність і складність переміщення проникають в усе життя, з дня 
на день. Вони свідчать про межі, загалом про стелю, найвищий 
рівень можливостей, який може бути зруйнований лише рево
люційним шляхом, таким як спочатку залізниця, згодом авто
мобіль, вантажівка, автошлях, літак...

Роздрібненість Франції 
нарешті пояснюється

Очевидно, до чого я веду: у цьому ще вчора розтягненому 
просторі села, селища, міста, «краї», регіони, провінції, інсти
туції, культури, говірки, різноманітні й дуже старовинні сво
єрідності жили під захистом, майже віддалені одні від інших. 
Також вони розквітали у повному спокої та найменші одиниці 
були дивовижно збережені. Тим більше, що монархічна дер
жава віддавала перевагу великим дорогам, артеріям, а не ка
пілярним судинам. Чи могла вона діяти інакше? Відповідно у 
десяти випадках проти одного у жалюгідному стані й надалі за
лишатимуться «сільські дороги, які ми називаємо путівцями»174. 
У своїх «Наказах третього стану» 1789 року маленька сільська 
громада з Провансу — Шатодубль, неподалік Драґіньяна — ви
словлювала такі побажання: «Нехай дозволять усім селищам, 
селам і громадам, віддаленим від великих шляхів, зробити між 
ними, кожен відповідно на своїй землі, дороги, аби сприяти ко
мерції!»175 Безпосередньо у вищих державних масштабах дру
горядні дороги, «путівці», небагато чого варті, за словами одно
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го балакуна з провінційної асамблеї Іль-де-Франса (1787 року): 
«Упродовж сезону дощів, — пояснював він, — тобто принаймні 
півроку, візники, землероби, які везли свої товари на ринок до 
міст, були змушені подвоїти кількість своєї худоби загалом і тя
глової зокрема, що, з одного боку, значно збільшувало витрати 
на транспорт, які частково сплачував споживач, а з іншого — 
зменшувало прибуток торговця або власника»176.

У 1792 році у Коррезі тридцять кілометрів (сім — вісім льє) 
вважали серйозною перешкодою у стосунках між селами. По
чинаючи з цієї відстані лінгвістичні розбіжності ставали зна
чними. Звісно, більшою мірою ніж власне відстань, причиною 
були саме складності комунікацій. Історик-етнолог, який опу
блікував 1783 року твір про Ембрюнуа*, каже про це точно: 
якщо потрібно багато льє у рівнинних краях, аби «спостерігати 
якусь відмінність у мові та в одязі», то «тут [у Верхніх Альпах] 
слід лише вийти з маленької долини й переїхати на іншу, аби 
побачити повну відмінність» мови і звичаїв. З причини «без
перечно саме поганого зв'язку, який мешканці долини мають з 
мешканцями іншої, будучи відокремленими... важкопрохідними 
горами»177. Так само Бретань — компактний острів, майже за
критий для французької мови; там проповідують бретонською, 
дуже часто навіть у містах; там викладають нею у сільських 
школах, якщо вони існують, читання (рідше письмо) лише бре
тонською, іноді трохи латиною; однак, незалежно від тих, хто 
живе на околицях міст, були сільські мешканці, які «вміли ви
словлюватися французькою». Ви думаєте, на кордоні з Анжу? 
Ні, «уздовж берегів»178. Відомо, що бретонські човни й кораблі 
активно торгували завжди, сягаючи Іспанії та Середземного 
моря. І як вести торгівлю, розмовляючи лише бретонською?

Чи не правда, mutatis mutandis — це те саме, що відбуваєть
ся у Верхній Савойї? У XVIII сторіччі мандрівники були зди
вовані тим, що могли почути тут французьку, — там, де вони 
найменше на це очікували, у зоні найвищих гір Фосиньї, Ша
бле, Мор'єнна, Тарантеза... Особливо починаючи з 1720 року 
школи створювали там повсюди, часом навіть на хуторах. В 
основі цього щось подібне до нової моди: дарчі, замість поїз
док до святих місць, пропонували маленьким савойярам класні 
приміщення та викладачів. Навчити дитину говорити і читати

* Ембрюнуа -  місцевість у теперішньому департаменті Верхні Альпи, голо
вне місто -  Ембрюн.
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французькою коштувало батькам усього 6 або 8 солів на мі
сяць, на 4 соля більше — навчити писати... І класи добре від
відувалися: 40, 50 учнів... У цьому ентузіазмі не було нічого 
дивного: мігранти, які переважно приїздили з верховин, знали: 
щоб знайти добре місце у Ліоні чи Парижі, навіть у Німеччині, 
потрібно знати французьку, якою говорять «майже в усіх кра
їнах світу». Саме це пояснював звіт, запропонований близько 
1750 року, щодо села Пра неподалік Бофора179.

Загалом, оскільки їм треба було емігрувати, савойяри обрали 
спілкування. Патуа процвітають і продовжують існувати лише 
в ізоляції. Аби зруйнувати їх, як того прагнули французькі ре
волюціонери, які бажали зробити французьку «універсальною 
мовою Республіки», що рекомендувала передусім влада Ниж
нього Пуату? «Засоби полягають у тому, щоб відкрити путівці 
та шляхи сполучення від села до села, від селища до селища, 
від міста до міста»180. Чи можна сказати краще? Але уявіть, що 
ще 1947 року у високій піренейській долині Ап, у маленькому 
селі Лер, неподалік Лакана, треба було спускати померлих на 
кладовище Акку «прив'язаними мотузками до мулів». Жодної 
дороги не існувало181.

За таких умов зовсім не дивно, що Франція упродовж сто
літь була простором, «поділеним на дрібні шматочки... майже 
цілком неорганізованим, клітинки якого просто розміщені по
ряд»182. «Сукупність мікрокосмосів, здатних у разі необхідності 
тривалий час обходитися власними ресурсами»183. «Мозаїка ма
леньких «країв», сіл і міст, які мають певну незалежність, на
віть якщо всі вони належать до тієї самої політичної й релігій
ної спільноти... Відносна культурна автономія народних мас... 
необхідна, аби ствердити згуртованість кожної громади, місь
кої або сільської, аби надати кожному зв'язне пояснення світу, 
аби загартувати людей у боротьбі з життєвими труднощами»184.

На цих обмежених обріях соціальні зв'язки неминуче вузь
кі. Жак Дюпак'є мав рацію, пишучи: «Отже, французи [ми
нулих часів], у своїй переважній більшості, чи можуть вони 
назвати імена, побачивши обличчя усіх тих, кого вони зустрі
ли: вони були, своєю чергою, відомими і знайомими. Вони зу
стрічалися у церкві, під час нічної служби, на весіллях, серед 
гамору. Вони допомагали один одному, вони спостерігали один 
за одним. Мережа зв'язків, родинних, дружніх і близьких осо
бистих стосунків охоплювала села. Французьке село могло на
віть стати сукупністю ізольованих молекул, якби три поєдна-
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ні між собою необхідності не примусили наших селян бачити 
далі свого носа: роздобувати гроші, щоб сплачувати податки й 
оренду; знаходити додаткову роботу для молоді; одружуватися 
з жінками, які не є їхніми родичками», тому що церква сте
жила за цим, скупа на такі винятки185. Так, залишатися вдома 
разом із тими, хто любить, підтримує чи навітБ ненавидить, 
але у будь-якому разі з тими, кого знаєш. Симптоматичною є 
реакція автентичного селянина, батька Ретіфа де ла Бретона. 
Париж його спантеличував. «Ого, що це за світ!» — вигукнув 
він. І додав: «Буває так, що ніхто не знає один одного навіть по 
сусідству, навіть у своєму власному будинку» Ш6.

Ви виявляєте таку роздрібненість mutatis mutandis на всьо
му європейському просторі, так само у швейцарських канто
нах, як і в Іспанії, Англії чи у  Німеччині, як і в Італїі. Пізанське 
contado* — переважно різношерстий регіон187; так само як низ
ка маленьких країв навколо озера Ґар, про які ми розмовляли 
з сумлінним істориком Джованні Зельдіном, уважним до життя 
кожного з них, яке загалом, не маючи дуже яскравих сторінок, 
займає нижчий щабель, ніж занадто славна історія Венеції188. 
Щодо цього хіба не казав він про «вертикальну історію»? Так, 
немов у нетрях минулого є своєрідні криниці, углиб яких важ
ливо спуститися і затриматися там.

Різноманіття та історія

Різноманіття, отже, — передусім дитя відстані, безмежнос
ті, яка оберігає усі наші особисті відмінності, що прийшли з 
глибини сторіч. Але своєю чергою це довготривале різнома
ніття було силою історії. Думаю, навіть по-справжньому твер
до, цілком переконаний у тому, що давній поділ країни, сполу
чення її відокремленостей сприяли всім спробам домінування, 
як місцевим, так і загальним. Якщо домінуюча суперструктура 
просувається, розширюється так швидко, — це тому, що вона 
не зустрічає на своєму рівні вирішальних перешкод, добре ор
ганізованого опору. Коли монархія здійснювала свої анексії, 
•лише одна провінція чи навіть частина цієї провінції повставала 
проти неї, вона вела свою боротьбу один на один на тій чи ін
шій ділянці території. Також під час Революції жирондистське

* Передмістя, околиця міста (італ.).
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повстання (1793 рік) поширилося на велику кількість департа
ментів, але так лише здається; воно не охопило населення в 
глибинці; на Півночі та Сході, де розміщувалися армії, не відбу
валося жодних заворушень. Більш ніж розбещеність мас, саме 
їхня байдужість, інертність сприяли політичним, соціальним і 
релігійним сваркам у Франції або тому, щоб вони спалахували.

Усі нації розділені, таке їхнє існування. Але Франція занадто 
добре ілюструє це правило: протестанти проти католиків, янсе- 
ністи проти єзуїтів, сині проти червоних, республіканці проти 
роялістів, праві проти лівих, дрейфусари проти антидрейфуса- 
рів, колабораціоністи проти резистантів... Існує поділ у фран
цузькому домі, єдність якого — то лише оболонка, надбудова, 
виклик. Величезна кількість різноманітностей призводить до 
його недостатньої згуртованості. Ще сьогодні «Франція — це 
синхронізована країна, — писав недавно один есеїст, — вона 
нагадує коня, кожна нога якого рухається у різному ритмі»189. 
Мені подобається цей незвичайний образ, не зовсім точний, 
не зовсім хибний. Біда в тому, що всі ці поділи — фізичні, 
культурні, релігійні, політичні, економічні, соціальні — поєдну
ються один з одним і породжують непорозуміння, ворожнечу, 
незгоди, підозри, сварки, громадянську війну, яка, спалахнув
ши, заспокоюється, жевріючи під попелом, але розпочинається 
знову з найменшим подувом вітру. За словами одного з істо
риків, «Франції властивий не стільки войовничий дух, скільки 
дух громадянської війни. За винятком 1914 року, у неї ніколи 
не було досвіду довготривалої й насправді патріотичної війни... 
Кожен з конфліктів, де воювала нація, яка найбільше пишаєть
ся своєю військовою славою, був більшою чи міншою мірою 
заплямований громадянським конфліктом. Те, що очевидно для 
1939—1945 років, було так само за часів Революції та Імперії 
або в епоху Жанни д'Арк і Бурґундців, Генріха IV і Ліги та за 
часів Рішельє. Навіть 1870 року знайшлася партія, яка, таєм
но чи відкрито, бажала поразки тим, хто керував країною»190. 
Тоді чи треба погоджуватися з судженням Мішле, який дійшов 
глибокої думки: «Матерія [фізична речовина Франції], у най
вищому ступені схильна до поділу, прагне роз'єднання і безла
ду»?191 Або з цією жахливою думкою Жюльєна Бенда*: чи був 
він правий, визнаючи, що історія Франції й багатьох поглядів 
була «нескінченною справою Дрейфуса»?192 Чи треба погоди

* Бенда Жюльєн (1867-1956) -  французький есеїст.
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тися, що Франція, яка нешвидко об'єднала свої території та лю
дей, більш здатна зрозуміти внутрішню, ніж зовнішню війну, 
як одного вечора із завзяттям запевняв Жан Ґеенно* у  розмові 
зі мною, коли я намагався захистити вчинок Пеґі 1914 року?** 
«Ця війна [1914—18 років], — писав він пізніше, — не була 
моєю справою». Доля прикликала його туди, §ле він ніколи не 
міг «подумати, звісно, у глибині душі», що вона була «насправді 
його»193. Зізнаюся, що через своє минуле я не зовсім готовий 
зрозуміти такі перспективи. Саме громадянську війну я пога
но розумію. Можливо тому, що на противагу Жану Ґеенно, 
бретонцю, який ставить «батьківщину» вище «нації», я думаю 
як людина зі Сходу, спираючись на унітарний апарат Франції, 
усвідомлюючи, що її свобода залежить від цієї єдності та при
таманної їй пильності. Я не доводжу мою позицію. Я лише вка
зую, плодом якого успадкованого і пережитого досвіду вона є.

Безперечно, цей досвід пояснює, під владою яких почуттів 
я опиняюся через деякі сторінки, які я цитуватиму і які, коли 
я перечитую їх, завжди завдають мені болю. І однак вони були 
написані давно, у XVI сторіччі, Франсуа де ла Ну***, протестан
том і сміливою людиною.

Ми у червні 1562 року: королева Катерина Медічі, король 
Наваррський і герцог де Конде організовують зустріч між ка
толиками і протестантами, «переговори» поблизу Турі, у Босі. 
Два війська, які складалися з «добрих людей і переважно вель
мож» під командуванням, з одного боку, маршала д'Анвілля, з 
іншого — графа де ла Рошфуко, зупинилися за вісімсот кро
ків одне від одного. «Отож, після того як вони роздивлялися 
один одного упродовж півгодини, кожен, хто забажав побачити, 
один — свого брата, інший — дядька, кузена, друга або давніх 
приятелів, попросив дозволу у вищих начальників, який був на
силу отриманий, оскільки треба було захищати тих, хто спіл
кується, побоюючись, що вони перейдуть до образ і згодом до 
рукопашного бою. Але вони були далекі від того, щоб перейти 
до сварок, навпаки, лише віталися і обіймалися, не в змозі при
ховати виявів дружніх почуттів до тих, з ким родинні зв'язки чи

* Ґеенно Жан (1890-1976) -  французький письменник.
** Пеґі Шарль (1873-1914) -  французький письменник; 1914 року виру

шив на фронт добровольцем і загинув у бою.
*** Ла Ну Франсуа де (прозваний Залізна Рука, або Сміливий ґуґенот; 

1531 -  1591) -  французький військовий мемуарист і письменник.
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ввічливі стосунки колись пов’язували їх, незважаючи на проти
лежні розпізнавальні знаки, які кожен носив; оскільки військо, 
яке супроводжувало короля Наварри194, було одягнене в куртки 
з темно-червоного оксамиту з червоними перев'язами, а вій
сько герцога де Конде — у білі куртки з білими перев'язами. 
Католики, які вважали, що ті, хто належать до іншої релігії, 
програють, закликали їх подумати про себе і не наполягати на 
початку цієї жалюгідної війни, на якій родичі- змушені будуть 
вбивати один одного. Ті відповіли, що їм це огидно, але їх за
певнили, що якщо вони не захищатимуться, з ними вчинять так 
само, як з іншими, хто належить до їхньої релігії, яких жорсто
ко вбивають у різних місцях Франції. Словом, кожен спонукав 
кожного до миру і до того, аби переконати вельмож дослухатися 
до цього. Жодного, хто б, трохи відсторонившись, дивився б 
на речі глибше, шкодував би про виникнення громадянського 
розбрату, джерела майбутніх бід; і коли вони ще раз укотре по
думали в глибині душі про те, що вся приязнь і ласка, яким 
вони віддаються, перетворяться на криваве вбивство, якщо вищі 
військові начальники дадуть сигнал про початок бою, відвідувачі 
засмутилися, й раптовий жах з'явився у їхніх очах; брат майже 
вибачив свого брата, сльози текли з очей. Я був на боці тих, хто 
належить до протестантської релігії, й можу сказати, що мав на 
іншому боці дюжину друзів, які були мені дорогі як власні брати 
і які відчували до мене таку саму прихильність»195. 19 грудня, че
рез шість місяців, відбулася битва при Дре. Супротивники стали 
один супроти одного. «Отже, кожен, — писав Франсуа де ла 
Ну, — тримався твердо, знов думаючи в глибині душі про те, що 
люди, яких він побачить супроти себе, будуть не іспанцями, ан
глійцями, італійцями, а французами, тобто найсмілівішими, се
ред яких їхні власні приятелі, родичі й друзі, і що за якійсь час 
вони змушені будуть вбивати один одного; це справді викликало 
якийсь жах, однак не зменшувало сміливості. Вони трималися 
так доти, доки не забрязкала зброя перед зіткненням»196.

Хіба не можемо ми занадто легко перенести цей драма
тичний текст у інші часи, дуже добре адаптувати його до ін
ших, також болісних епізодів нашого минулого? Не кажучи 
про наше сьогодення, у мене спливають у пам'яті слова старого 
дворянина, який, побачивши початок Революції, провіщав дра
ми колишньому пажу Марії-Антуанетти графу Александру де 
Тійї. Оскільки той, хто слухав його, був недовірливим,«пане, — 
сказав йому він, — ми — нація трагедій...»197
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І  сьогодні?

Величезна Франція минулих часів, розділена проти власної 
волі, зменшилася через нечуваний прогрес швидкостей, замкне
на, ув'язнена у своєму «шестикутнику», який з коленим днем 
ставав усе вужчим. їй ще не вдалося досягти успіху'— того, що 
зветься успіхом, — утворити Спільний ринок, єдину Європу. Вона 
втратила разом зі своєю Колоніальною імперією (1962 року) су- 
перпростір; звідки ностальгії тих стратегів, які шкодують, що не 
можуть, за своєю забаганкою, приземлити свої літаки на тере
нах Чаду, в серці величезного африканського континенту.

І все продовжує змінюватися швидкими темпами: за півтори 
години ми дістаємося літаком з Парижа в Алжир, до аеродрому 
Білого дому*, на якому майже п'ятдесят років тому — він був 
тоді маленьким — я приземлився на борту літака, не менш ма
ленького, який сміливо робив 200 кілометрів на годину і який, 
аби не втратити висоти, вправно ковзав на одному крилі, потім 
на другому... Щоб дістатися від Парижа до Женеви, сьогодні 
потрібно менше години, аби по інший бік гір Юра, помічене 
якоїсь миті, заблищало озеро Леман, немов піднімаючись до 
вас, і, наче облямування навколо нього, Альпи і Монблан. Від 
Парижа до Перпіньяна потрібні лише година і десять хвилин, 
щоб опинитися у повітрі та в ароматах іншого континенту... І 
чи не тому, що французи відчувають себе у тісняві, вони, які 
були затятими домувальниками до останньої світової війни, ви
рушають тепер усі або майже всі подорожувати світом?

Я пишу ці рядки, коли радіостанція «Франс-Культюр» (8 
лютого 1981 року) передала, донісши до мого робочого столу, 
наче для того, аби мені суперечити, репортаж про пастуха з 
Лозера і його стадо: дивна музика, дзвін бубонців, собака, який 
гавкає, чоловік, який вигукує накази, череда, яка вирушає, усе 
потроху поринає в тишу. Усе це у швидкостях минулих ча
сів. Франція ще, принаймні часом, є багатоярусною з рівнями 
менших швидкостей, дуже великих і величезних швидкостей. 
Найшвидша, навіть блискуча і грізна, — це ще не все. Адже 
справді — яке задоволення наодинці, піднімаючись у гори, слу
хаючи пастуха зі схилів гори Лозер, немов знов віднаходити, 
знов переживати часи і простір учорашнього дня!

* Йдеться про міжнародний аеропорт Алжир -  Дар-ель-Беща, розташова
ний у місті Дар-ель-Беїда (у перекладі з арабської -  «Білий дім»).



РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Монолітність населення: 
села, селища і міста

Франція увесь час жила і ще живе поміж множиною 
і одниною: її різноманіття живуче як пирій; її однина, її 
тенденція до єдності, водночас спонтанність й обміркова
не бажання — але тільки бажання. Як жодна інша країна, 
Франція розривається між цими двома полюсами настільки, 
що більшість її пружин до краю натягнуті власне через це 
саме протистояння.

Для істориків необхідно бачити водночас подвійне ви
довище, отож остерігатися однобічного бачення. Ерве Де 
Бра і Емманюель Тодд кажуть нам, при цьому потішаючись, 
що Франція не повинна існувати, її треба вигадати; однак 
вона існує давно, вона не міф, вона давним-давно вигадана. 
Жан-Поль Сартр у вступній статті стверджував, що, на його 
думку, Франція є «такою, яку не можна об'єднати»1, це і 
правда, і очевидна неточність: хоча вона докладає зусиль, 
аби бути єдиною, вона не зможе, не змогла відмовитися від 
того, аби бути різноманітною. І її політична та культурна 
єдність була одною з перших, які з'явилися в Європі, щоб 
не сказати першою. На це працювали тисячі невідомих, під
свідомих сил, хоча історія не завжди вживала задля цього 
добрих заходів.

Особисто я сам розпочав із того, що показав Францію, 
«яка зветься різноманіттям», і, зізнаюся, з насолодою. Це 
її найгарніше обличчя, те, яке я люблю і яке, завдяки лише 
його красі, звільняє мене від усіх мудрувань, які могли б 
бути сумними.

Але, починаючи з другого розділу, вже час перейти від 
множини до однини, дістатися іншого берега — берега єди-
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ної Франції — і відшукати ту єдність, якщо можливо, у її 
реаліях і глибинних силах. Бо вона — не лише витвір «со
рока королів, які за тисячу років творили Францію». Вона 
творилася не лише відрядником, навіть найпрестижнішим.

Франція частково створила себе сама. Оскільки якщо 
простір ділиться, він також і об'єднує самим фактом цього 
поділу, через постійні додаткові потреби:" наприклад, між 
зонами вирощування зернових і зонами скотарства, між 
виробниками зерна і виробниками вина контакти майже 
обов'язкові. Також коли культурні несхожості зіставляють з 
«групами людей, дуже відмінними мовою, культурою, мате
ріальною цивілізацією, технічним рівнем»2, це зіставлення 
вибухове; воно руйнує перепони. Словом, такі відмінні або 
навіть ворожі групи людей будь-якої значущості, хай там 
що, ніколи не живуть цілковито у своїй шкарлупі, замкне
ними на справжній замок. Практично повна автаркія ніколи 
не зустрічається. Аби жити, треба відкриватися, хоча б тро
хи, до зовнішнього світу.

За повідомленям за серпень 1721 року, «в усьому Про
вансі [де лютувала чума, яка поширилася з Марселя] було 
лише десять сіл, куди хвороба не проникла; але [...] меш
канці їх знемогали від голоду та інших бід, не в змозі до
ставити провізію з жодного іншого місця для своїх потреб, 
усі переходи охоронялися [військом], аби завадити входу і 
виходу будь-якої особи під страхом смерті»3. Однак це сліпе 
просування чуми, нашестя якої було останнім у Франції, 
поширилося того самого літа до межі Провансу, до Дофі
не і Ланґедока. Уся французька армія майже знесилилася, 
борючись з ворогом, немилосердним і підступним. Єдиний 
захист: встановити лінії, огорожі, відмежуватися від лиха. 
Одразу нормальне життя сіл, міст, цілих регіонів опинилося 
у небезпеці. Цього літа 1721 року Дофіне ремствувало: са
нітарний кордон розрубав його зовнішні зв'язки і для нього 
це, буквально кажучи, загибель4. Також через кілька міся
ців, коли маршал герцог де Бервік* отримав наказ двору5 
встановити лінію, щоб ізолювати Верхній та Нижній Ланґе-

* Бервік Джеймс Стюарт Фітц-Джеймс (Жан Стюарт) герцоґ де (1670- 
1734) -  французький військовий діяч, маршал Франції (з 1706 року). Поза
шлюбний син короля Англії Якова II, перебував на службі у короля Франції 
Людовіка XIV.
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док, провінція збурилася; Генеральні штати Ланґедока втру
тилися, страхаючи опудалом «неминучого» голоду для одні
єї й іншої місцевості, та домоглися скасування цього заходу.

Чи маю я рацію, вважаючи, що такі факти досить добре 
розкривають наше питання? Французьке життя, у рамках 
своїх звичайних днів, вимагає відкритості, зв'язків: Глибин
на історія Франції сповнена цих мовчазних постійних рухів, 
цих регулювань. Ніщо, справді, не має влади над ними; вони 
самі перетинають простір, об'єднують частини, зшивають їх 
разом в єдине ціле.

На рівні землі населення сіл і селищ становить той жи
вий плацдарм, на який усе спиратиметься. Це сукупність, 
яка репродукується до нескінченності, за моделлю, що май
же не змінюється, по суті, від одного до іншого кінця тери
торії: на відстані від одного селища, яке є їхнім ринком, села 
групуються у коло, подібне до маленьких планет навколо 
того, що було б для них центральним сонцем. Система — 
селище плюс село — звичайно за розмірами одного з на
ших кантонів. Своєю чергою, ці кантони, базові осередки 
населення, більш-менш активно групуються навколо міста: 
саме так утворюється тут, на обмежених площах, те, що ми 
називаємо, за прикладом географів часів Люсьєна Ґаллуа*6, 
«краями». І ці краї з більшим чи меншим успіхом або з до
брої волі, хоча навколо міста існує централізація, досить ди
намічна, аби відігравати таку роль (далеко не завжди існує 
ця обставина), входять у рамки регіону, провінції. Структу
ра стає повною разом із розбудовою, більш чи менш довер
шеною, й утворенням рано чи пізно національного ринку, 
нації.

Треба ще, аби цей національний рівень отримав у своє 
розпорядження велике впливове місто, яке має кошти і 
постачається, як того вимагають обставини. Париж дуже 
рано, через свої розміри, став містом-монстром; але йому 
не вдалося одразу ж потягти за собою усю Францію. Мотор 
був більш-менш на висоті свого завдання, й автомобіль про
сувався уперед, трясучись. Чи не сама історія Франції, лише 
верхівку якої ми побачили, розпочинається знову й знову?

* Ґаллуа Люсьєн (1857-1941) -  французький географ.



І
ВИЇХАТИ З СІЛ

Якщо ви погодитеся з тим, що існує система зв'язку, кон
структивна система Франції, то першою нашою метою буде, 
вочевидь, описати її цілком і проаналізувати її окремі елемен
ти. Потім, але не в межах цього розділу, який є лише першим 
знайомством з нею, я спробую відтворити її у русі й побачити, 
якою мірою вона веде до того, щоб перебудувати, я не кажу 
стерти, французьке різноманіття. їй не вдасться це повною мі
рою, ми можемо стверджувати це наперед: занадто багато ни
ток або коротких, або слабких. Натягнуті, вони рвуться.

Увесь цей розділ буде лише вступним, завдання якого — 
описати, поки що не вдаючись до глибоких пояснень. Йдеться 
про першу мандрівку, знайомство. І, оскільки цю систему ми 
можемо уявити собі у вигляді поверхонь, розташованих яруса
ми, саме величезне сільське підґрунтя, мільйони сіл і хуторів 
логічно постають перед нами насамперед.

Перевершити різноманіття сіл

Не можна казати про типове французьке село. З усією оче
видністю існують численні типи сіл: різноманіття, множина 
зберігають тут усі свої права.

На те є кілька причин. Перша: села відмінні за своїми го
ловними видами діяльності: або скотарство, або вирощування 
зернових, або виноградарство, або вирощування оливок, чи ту
тових дерев, чи каштанів, чи яблунь, або дрібне виробництво, 
або інші речі. Один приклад зі ста: хіба не можна з першого по
гляду відрізнити село виноградарів? «Воно тим охочіше береже 
цінну землю, чим більше не боїться темряви і сприятливої про
холоди льохів; [воно] тісніше стягує свої будинки. Село земле
робів, навпаки, тягнеться рівниною, яка пропонує йому свій 
простір»7. Крім того, двері будинків відчиняються усередину 
майстерні, де працює ткач, або чоботар, або лимар... До цього
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додається різноманіття архітектурних традицій (квартал будин
ків, будинки уздовж шляхів), використані матеріали, місцеві 
пристосування, пов'язані з кліматом, з джерелами води: про
вансальські села на висоті, з вузькими вулицями, які ховаються 
від сонця й вітру; лотаринґські села із загальними будинками, 
уздовж широкої вулиці, яка служить шляхом на ферму; навпа
ки, бретонське село — розкидане, розпорошене, його будинки 
ізольовані посеред їхніх земельних ділянок. І так далі.

Два останні приклади — бретонське село, лотаринґське 
село — ставлять питання сконцентрованості та розпорошеності 
сіл. Питання, про яке ми насправді маємо лише туманне уяв
лення, хоча його і часто розглядають. Безперечно це таке пи
тання, яке неможливо вирішити, я хочу сказати, корені якого, 
причини якого у переважній більшості випадків вислизають від 
нас. Тут саме історія, у широкому сенсі, не дає нам усього того, 
що вона могла б нам сказати.

Помешкання розпорошені, помешкання сконцентровані, 
Андре Делеаж віддає перевагу висловам «помешкання, розмі
щені з проміжками», і «помешкання, наближені одне до одно
го »8. І Карл Лампрехт* (1878 року) щодо давніх часів салічного 
закону про протилежність Оогізузіет — НоІБувіепГ9: системи 
села і системи ферми10, зрозуміло, що перша і друга «системи» 
з'явилися, певно, до того, як самі салічні франки оселилися у 
місцевості на південь від Шельди11. Термін найбільш розплив
частий, найскладніше зрозуміти відмінності між фермою і се
лом та, безсумнівно, хутором, яким називали кілька будинків, 
поєднаних чи ні. Хіба не є хутір у деяких малоплодючих гір
ських регіонах, де земля неродюча, простим засобом захопити 
орні землі, фермою або сільським будинком, що відповідає — 
як у руссильйонському Апрі, де я живу, — землі, яку можна ви
користовувати окремими вузькими ділянками? Тоді як у Фран
ції нараховувалося 36 144 комуни (міста, селища і села, великі 
й маленькі), перепис 1891 року нараховує 491 800 «хуторів, сіл 
і ділянок комун», які «є лише географічними назвами... і скла
даються з розсіяного населення», об'єднаного з різних комун. 
Отже, географічні одиниці об'єднують у середньому навколо 
себе більше тринадцяти невеликих населених пунктів12. Це се
реднє арифметичне до того ж не має свого сенсу, оскільки роз

* Лампрехт Карл (1856-1915) -  німецький історик.
** Система-село -  система-подвір’я (нім.).
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сіяне населення розподілене по території дуже нерівномірно. 
Ми на хвильку повернемося до цього (див. карту на с. 111).

Але уточнімо спочатку, що протилежність між розпорошеніс
тю і сконцентрованістю не виявляється завжди так чітко, як образ, 
який вона викликає в уяві, тобто з одного боку — група будин
ків, які юрмляться навколо церкви, з іншого — низка розсипаних 
ферм, кожна з яких має свою велику ділянку. Існують принаймні 
два типи (певно, й більше) розпорошеності: перший зводиться до 
невеликих населених пунктів (особливо ферм) поза об'єднаним 
селом; другий здається схожим на туманність із ферм і хуторів, 
розташованих навколо центру, який може бути дуже посереднім.

Навіть об'єднані села, такі як у Лотарингії, мають у своє
му складі маленькі населені пункти, принаймні кілька ферм, 
часто навіть хутір. У XV сторіччі у східних краях сеньйор яко
гось села, опинившись у скруті через знецінення грошей (бор
ги орендарів були зафіксовані готівкою, їхні прибутки значно 
зменшилися), шукав і знаходив компенсації поза межами тери
торії села. Отож, виникали нові господарства — чи з «запасів» 
сеньйора, чи на віддалених, погано доглянутих, невідомо чиїх 
територіях, між землями двох сіл, іноді на кинутих землях.

Це також випадок беррійської Шампані внаслідок «повернен
ня до культивації земель, занедбаних упродовж тривалого періоду 
Столітньої війни»13. Це випадок, пізніше, у середині XIX сторіччя, 
того поширення капіталістичних ферм, яке за часів Другої імперії 
у різних регіонах позначило вершину сільського французького 
життя й експлуатації селян, даючи надлишок робочої сили після 
дуже великого зростання сільського населення на початку XIX 
сторіччя. Хіба не було того самого з тих самих або інших причин 
у Західній Пікардії, деяких регіонах Нормандії, на «пуатевенській 
рівнині»? Там ми зустрічаємо досить багато сіл, звідки відокрем
люються ферми і навіть села, які додаються до них14.

У інших випадках становище досить відмінне: навколо 
села, іноді на околицях селища, ферми утворюють, на чималій 
відстані від центру, майже постійну корону. Це випадок при- 
ронського Провансу чи Нижнього Провансу, що упирається 
в море (залишмо осторонь Верхній Прованс, який проникає 
в Альпи й має розпорошене населення, що дуже характерно 
лише для високої долини Барселонетти*15). У Нижньому Про-

* Барселонетт -  місто у французькому департаменті Альпи Верхнього Про
вансу. Засноване 1231 року графом Провансу і Барселони Раймоном-Беран- 
же V, звідки і назва.
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РОЗПОРОШЕНЕ НАСЕЛЕННЯ 
за департаментами

ХУТОРИ, СЕЛА, СЕКЦІЇ КОМУН 
за департаментами

РОЗПОРОШЕНЕ НАСЕЛЕННЯ (ХУТОРИ, СЕЛА І СЕКЦІЇ КОМУН) 
1891 РОКУ, ЗА ДЕПАРТАМЕНТАМИ.

Угорі: у процентному співвідношенні.
Унизу: в абсолютних цифрах.
Джерело: Статистичні результати перепису французького насе

лення, 1891 (В. М.). Карти Француази Верньйо.
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вансі клуні, сільські будинки і хати під різними назвами були 
тією самою реалією: ділянку навколо господарської споруди, 
дуже часто разом із помешканням господаря поблизу неї, те, 
що нагадувало mezzardia*, тосканську ферму або навіть, відда
лено, habitations** плантаторів Нового Світу.

«Історичний атлас Провансу» досить добре висвітлює при
клад великого села Ронь, розташованого на півгііч від Екса у 
глибині території на лівому березі річки Дюранс, «немов при
ліпленого до оголеного гірського хребта Люберона»16. Ронь ще 
1954 року налічувало 610 згуртованих мешканців і 363 розсі
яних, тобто загалом 973 мешканці. Його населення, часом ще 
більше (1 652 мешканці 1765 року; 1 561 мешканець 1855 року; 
1 0$2 — 1952 року), надає йому у Східній Франції статус або 
роль селища, яке одразу засвідчує свою величезну територію 
(8 166 гектарів)... Але селище чи велике село — зараз для нас 
це неважливо! Важливо поступове укорінення на його околи
цях, захищених прискалками, які зі сходу на захід зв'язують 
в одну лінію «гори» Нижнього Провансу, низки окремих сіль
ських будинків: п'ять 1485 року, п'ятнадцять — 1500 року, рух 
триває далі. З цього випливає перетворення, по-справжньому 
«капіталістичне», з якого отримали зиск міські домовласники, 
аналогічне тому, яке у великих масштабах відбулося навколо 
Флоренції у XIII сторіччі, аналогічне також тому, яке, ми при
пускаємо, також могло бути у пуатевеньському Ґатині, що його 
у минулому безпосередньо досліджував науковець Мерль17.

Подібне свідчення, і так само у Провансі, стосовно Гареу, 
також великого села, десь за п'ятнадцять кілометрів на південь 
від Бриньйоля, стосовно якого ми маємо надзвичайно якісне 
дослідження18. У XVI сторіччі це село почало потроху «розши
рюватися», тобто будувати хутори на своїх околицях. Чи ста
не це звичайним процесом, який цього разу вдалося ухопити 
живцем, у вихідному пункті? І чи маємо ми право, спираючись 
на цей приклад, узагальнювати? Хутори і окремі будинки ви
ростають через поділ території села, або краще, через її розши
рення, заселення другорядних земель, оскільки хутори і окремі 
будинки постають часто на межах села, на цілинних землях, 
поблизу убогих пасовищ баранів — звідки справді очевидна і 
часто надзвичайна зацікавленість тваринників. Однак, попри

* Половинне господарство (італ.).
** Селища (англ.).
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все, ці невеличкі населені пункти ніколи не були незалежними 
від села, яке, за своїм розміром, залишилося монстром порівня
но з мізерністю кожної з цих одиниць, клунь, окремих будин
ків чи хуторів. І певно — є докази тому, — що ізольована фер
ма відповідала тут, як часто і там, запровадженню «капіталіз
му», який прийшов з близьких міст. Згодом, аби протриматися, 
«ферма» черпала свою робочу силу з місцевих джерел, набира
ючи на роботу працівників, які мешкали у селі або.селищі й які 
влітку щоранку на світанку — як в Андалузії чи на Сицилії — 
чекали найму навколишніх «менеджерів» або власників. Звідси 
очевидний парадокс: сільськогосподарські робітники жили у 
майже міському середовищі та, виходячи з цього, проникали у 
міську культуру, тоді як власники у великій частині Провансу 
жили серед ланів. Словом, хіба провансальський приклад, зі 
своїм колом хуторів, розташованих у певному порядку, не той 
випадок, що особливо допомагає нам зрозуміти увесь процес?

В іншому місці розпорошення іноді зрушує з місця цен
тральні села, знищуючи їх більш ніж наполовину, залишаючи 
на місці лише хутори або схожі на туманності скупчення ізо
льованих господарств. Це випадок величезних зон Централь
ного масиву. 29 березня 1703 року у розпалі війни камізарів 
якийсь бригадний генерал отримав наказ маршала Монревеля 
«захопити всі помешкання комуни Міале, що складалася з семи 
хуторів, включно з церковною парафією»19. Це також випадок 
лісистого краю масиву Арморику або Нижнього Лімузена.

Масив Арморик постає з великою кількістю «обгороджених 
полів», ізольованими будинками у центрі більш-менш просто
рої долини, яку оточують земляні насипи, засаджені деревами. 
Передусім ці елементарні одиниці живуть самі по собі; ще вчо
ра тут селянин виробляв не лише сільськогосподарське знаряд
дя, а й одяг, і навіть черевики... Водночас вони підтримують у 
своєму центрі хутір, село, часто кажуть селище, але це слово 
(не більше ніж слово село) не має однакового значення по всій 
Франції.

У будь-якому разі, цей центр був тривалий час скупченістю 
навколо парафіяльної церкви кількох будинків, у яких мешкала 
зазвичай невелика кількість привілейованих осіб, і він рухався, 
жив лише завдяки проведенню щотижня базарів і ярмарків, 
завжди яскравих. Звісно, величезна соціальна відстань проля
гала між привілейованими з «центру» і селянами з ізольованих 
ферм. У 1790 році (26 лютого) лист з міста Шатонеф-дю-Фау
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(департамент Фіністер) викривав недоречне призначення мера, 
«селянина, далекого від міста [я підкреслюю цей докір], який 
ледь вміє підписатися»20. «Ізоляція, в якій жив [бретонський] 
землероб, — пояснює текст тієї самої епохи, — і звичка до 
[нижньобретонської] мови, якою рідко друкували і яку мало 
хто добре знав, тривалий час ще протидіяли його освіті й про
гресу цивілізації»21.

Чи існувала типова система лісових ділянок, принаймні у 
Мені? Якщо спиратися на дані з лекції Робера Латуша22, вона 
з'явилася у XI сторіччі разом із зростанням населення, загаль
ним тоді у Європі. Але чому така різниця між цим арморикан- 
ським заходом і, наприклад, плато і рівнинами, де вирощують 
зернові, на півночі й сході Паризького басейну? Чому, з одного 
боку, сільські світи, подібні до рідкої сітки, що проектують свої 
будинки далеко від центру, який тривалий час тримають на го
лодному пайку, — і, з іншого боку, ці великі села з будинками, 
які притискаються один до одного посеред відкритих рівнин, 
полів, openfield?*

За Робером Латушем, регіони, які стали лісистими, були 
первісно просторими лісовими зонами, землею, «vacua ab omni 
habitatore humano»**23, безлюдними. На цьому несприятливому 
просторі римська Ґаллія лише як виняток будувала свої villae***, 
ці великі доманіальні господарства, які з таким задоволенням 
досліджував Фюстель де Куланж****. Так що поміщики, релігій
ні установи з'явилися там пізно, на порожньому новому місці24. 
І як мінімум, у складних умовах.

Найчастіше, справді, на лісисті місцевості Заходу тягарем 
лягає прокляття водонепроникних глин, які, лише вони, стають 
перешкодою для утворення великих сільських агломерацій. 
«Мережа вологих низин розділяє там орні землі на маленькі 
частини», переміщення там складні через відсутність побудо
ваних доріг, і глина заважає також роботі сільськогосподар
ського знаряддя: стільки доводів, які зменшують до максимуму 
«радіус дії землероба навколо місця проживання»25. До того ж 
дорогами в ярах Бретані дуже рідко міг проїхати віз. «У  серед-

* Букв. -  відкрите поле (англ.); система невідгороджених ділянок, які після 
збору урожаю перетворюються на вигін.

** Відкритий простір, цілком незаселений людьми (лат.).
*** Заміські або сільські будинки (лат.).
**** Фюстель де Куланж Нома Дені (1830-1885) -  французький історик.
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ині XIX сторіччя... у великих парафіях внутрішнього Корнуеля 
І шлях туди і назад від селища до віддалених ферм потребував 
| цілого дня для «мандрівки» у погану пору року, оскільки боло- 
| та затримували пересування уперед»26. Болота, де мандрівник 

ризикував просто потонути. Щоправда «встановлення дренажу 
і будівництво брукованих жорствою доріг великою мірою по- 

! слабили у XIX сторіччя ці незручності глинистих земель, але 
' сільське помешкання вже отримало своє остаточне обличчя, 

яке відповідає природним особливостям місцевості»27.
А  втім, це дивне збільшення піщаних рівнин, порожнин по- 

яснює надмірно великі площі бретонських парафій (у серед
ньому французька 12 або 13 км2, у середньому бретонська — 25 

; км2). З населенням від 2 000 до 5 000 мешканців, їх іноді по- 
* милково відносили до категорії міст, згідно з нашими статис- 
і тичними даними. Крозон у XVII сторіччі налічує від 5 до 6 млн.

мешканців, але вони розкидані по території 100 км2 28: звісно, 
| тут нема «сільської» структури.

Нижній Лімузен — в основному сучасний департамент 
Коррез — позначений аналогічними рисами. Бідність землі там 
вимагає розташування на відстані, віддаленості помешкань. 
Але відповіді на однакові умови різні, оригінальні. Усі комуни, 
всі парафії тут схожі на архіпелаг у мініатюрі: острови роз- 

і ташовані хаотично навколо центрального населеного пункту 
комуни, часто посереднього. Більш ніж селище (аби не сказати 
згруповане село), саме хутір «є осередком, клітиною сільського 
організму»29. Іноді, пояснює Ален Корбен*, він складається з 

|: «десяти — двадцяти будинків, які, розкидані у просторі, сто
ять, не вишиковуючись у шеренгу, неподалік вулиць і доріг, 
сполучаючись тванистими провулками; в іншому випадку ху
тір не мав жодного єдиного центру: чотири або п'ять ферм, 
одна неподалік одної, поряд із перехрестям доріг або уздовж 

; шляху». Деякі з хуторів «перевищували за розмірами головний 
! населений пункт комуни, не виконуючи однак його функцій: 
іноді мерія, школа і церква опинялися розміщеними на різних 

І хуторах, які становили комуну»30.
Дивна конфігурація, але також вірогідне свідчення про сіль

ську цивілізацію, продуктом якої був наділ з цих тісних ху
торів, або, як казали вчора у переписах, цих «секцій комун». 
Цивілізації, де хати заселяли патріархальні родини, дуже міц-

* Корбен Ален (н. 1936) -  французький історик.
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но прив'язані до власної автономії, де на хуторі ще побутував 
стиль колективного життя, чи не тому що він мав власне майно 
(те, яке не називатиметься комунальним): переважно, звичай
но, погані землі, які залишалися неподільними, якими корис
тувалися як ділянкою для вигону худоби на пасовише і для 
принагідного і тимчасового розорювання цілини. У загальній 
власності були так само об’єкти, потрібні усім: місця для пран
ня на річці, озеро, яке спустошували, ловлячи там рибу, піч, 
млин, де мололи жито, основу харчування селян... У цих рам
ках вижила, зі своїми особливостями, укорінена культура: то 
були вечори, які проводили, зібравшися разом у когось удома 
у період з середини вересня до скоромної неділі, їх традиційно 
дотримувалися до 1914 року, навіть напередодні Другої світо
вої війни. Довгі вечори, що тривали три години, завершувалися 
лише коли хазяїн дому, який приймав, давав сигнал до від'їзду, 
«підкидаючи у попіл головешки»31.

Отож, збереглися до наших днів свідчення минулих часів, 
які прийшли з темряви епох. І саме це ускладнює будь-які спро
би пролити світло на цю добу: історію, поставлену під сумнів, 
можна відкрити, лише зрозумівши суть її запізнілих й рідкіс
них виявів. Адже село, хутір, селище, ізольована ферма — це 
давні творіння, які відкривають історію у повному сенсі цього 
слова, тобто приєднують свою власну тривалість століть і ти
сячоліть до Доісторичного періоду. Цей необхідний рух назад 
примушує нас зробити хибний крок. Ми зрештою звертаємося 
до гіпотез.

Я уявляю, разом із П'єром Бонно, що існували до укорі
нення усього цього сільського населення століття мандрів або 
напівмандрів; схожий турбулентний рух заспокоївся у деяких 
регіонах Франції лише при наближенні VIII або IX сторіччя 
нашої ери. До того ж були також сторіччя, які передували ко
лективному життю, більш-менш примусовому, — примус, який 
у певних регіонах тривав до XX сторіччя.

Свіжа стаття Емманюеля Ле Руа Ладюрі й Андре Зісберґа32 
проливає світло на подвійне значення шарніра, матеріалізова
ного або у лінії О — Женева, або у лінії Сен-Мало — Женева. 
Він відділяє зону малорозпорошених помешкань від зони, де 
помножуються хутори й невеличкі віддалені населені пункти 
(див. с. 111). Те, що цей шарнір не раз відіграє таку роль у поді
лі, нікого не дивує: уся історія Франції розбивається об довжи
ну цього кордону, і перепис населеня 1891 року вже занотував
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і закартографував цей розподіл розпорошеного населення. Але 
ми не знаємо, чому на Північному Сході й Сході села з іменами 
святих рідкісні, їх майже зовсім нема, тоді як на решті терито
рії Франції вони відносно численні. Справді, агіотопоніми пізні: 
вони належать приблизно до VIII і IX сторіч, але помножують
ся лише після тисячного року, разом із першою появою на кар
ті світу кордонів країн сучасної Європи. «Несвятість» Північної 
та Східної Франції зіставляється з її очевидною давниною, за
галом з раннім її розвитком.

Поясненя приводять нас до одного з головних сучасних по
ложень стосовно Доісторичного періоду, яке П'єр Бонно поєд
нує з діалектологією, а саме, що ця величезна частина Паризь
кого басейну використовувалася дуже рано, з IV тисячоліття до 
нашої ери, сільським населенням, яке прийшло з Центральної 
Європи. Воно дуже рано стало впроваджувати на цих землях 
землеробство, суттєвим елементом якого були хлібні лани, і ви
користовувало модель помешкання, яка походить з їхньої міс
цевості: великі села із згрупованими будинками, від 50 до 200 
мешканців, що достеменно встановили точні розкопки. Нічого 
схожого на Середземноморському Півдні, де, однак, дуже ран
ня поява сільського господарства не змінила швидко традицій 
населення, яке призвичаїлося до напівкочового життя33.

Отже, у більшості випадків різноманіття сільських помеш
кань пояснювалося змінами, передчасним або запізнілим роз
витком у широкому сенсі. їхня геометрія була породженям 
часу, призвичаюванням до навколишнього середовища, яке, і 
воно також, змінювалося, — розуміючи, що будь-яка форма 
заселення, виникнувши одного разу в певному місці, має тен
денцію існувати й надалі, безперервно, ціною, якщо треба, мо
дифікацій та мутацій.

Село: модель

Якщо забути про форму села, аби думати про його роль, від
мінності згладжуються і окреслюється модель: mutatis mutandis* 
це годиться для сконцентрованого села чи для розпорошеного 
села, для чималого села або просто хутора, тобто для малень

* Букв. -  змінити те, що потребує змін; тут -  з певними обмовками, не до
пускаючи повної аналогії (лат.).
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кого населеного пункту, який є ізольованою ділянкою госпо
дарства.

Будь-яке село займає простір, як казав П'єр де Сен-Жакоб*34, 
«культурну галявину». Це «біологічна клітина, яка дозволяє ко
лонізацію [у первісному значенні терміна] носія продукції, що 
виробляється, землі»35. Справді, ця земля, ця ’«ділянка», цей 
«округ» важливіша навіть за групування будинків. Якщо остан
ні перетворюються на руїни або зникають — це може статися 
і станеться, — земля принаймні виживає: сусідні агломерації, 
міста або села захоплюють її36.

Сільська земля, найчастіше приблизно тисяча гектарів, на
гадує всесвіт, за словами фон Тюнена*37: вона організовується, 
справді, залежно від відстані, вона, будучи дорогою, водночас 
за роботою, часом, грошима, виокремлює там послідовні кон
центричні зони. Культури не будуть ті самі на близьких до бу
динку ланах і на тих, які, віддаленіші, дозволяють селянину 
лише важку поїздку туди і назад упродовж дня. «Більше відста
ні від центру господарства до меж території, яку використову
ють, і більше корисних відсунутих до периферії земель, які ви
магають менше турбот, тобто бідніші»38. «Через малу кількість 
гною, погані дороги, — писав Поль Дюфурне про савойське 
село, — через жалюгідні вози і невелику кількість тяглової ху
доби саме землі, розташовані близько від сіл... були краще до
глянуті та, отож, мали швидшу сівозміну»39.

Найсприятливіші землі утворюють навіть просту облямівку, 
«пояс», який поєднує будинки у селі; це зона городів, садків 
або хуторів, конопляних полів, фруктових садів, іноді, але не 
завжди, обмурованих. Навесні у Лотарингії села оточені «по
кривалами білого квіту» їхніх сливових дерев40. Так само як 
і сільськогосподарські села навколо Парижа, де фруктові де
рева, які ростуть уздовж стін будинків, укривають їх, немов 
шпалери, своїми квітами, ще задовго до того, як ті розквітнуть 
на деревах у садах просто неба. Отже, їх описали в Арюелі та 
Кашані у середині березня 1787 року41.

Повсюди доглянута з любов'ю, ця зона садів-городів ви
користовує відновлювані роботи: будь-яка вільна хвилина дає 
можливість доправити додаткову грабарку гною, обрізати де
рева, кілька разів копнути лопатою. Сад до того ж завжди був 
природним місцем акліматизації нових рослин. Тут ми поба-

* Тюнен Йоган Генріх фон (1783-1856) -  німецький економіст.

і
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і; чили народження перших рослин кукурудзг, картоплі, квасолі 
ще до того, як революційні культури, прибульці з-за моря, діс- 

( талися вільного простору полів.
ії, За садами починається досить велика зона, сукупність орних 
, земель, які я назвав словом ділянка, — обмежений простір, що 

відповідає, на мою думку, сільському простору загалом.
У Східній та Північній Франції орні землі ще вчора оточу- 

; вали село безперервним колом, поділеним на 'три ґрунти або 
сезони, які змінюють один одного щороку за ритмом сівозміни, 
названим трирічним: пшениця (або жито); овес або ячмінь (на-

I сіння, яке сіють у березні)42; землі під паром, як кажуть у Ло
тарингії, «версени», маються на увазі землі кинуті, загалом не
продуктивні. Наступного року коло поверталося навколо влас-

»: ної осі, пшениця займала місце земель під паром, овес — місце
II пшениці, землі під паром — місце вівса. У минулому, поки ста- 
I ра система не розладналася, три ґрунти на початку літа здалеку 
4 провіщали про себе барвами: жовтий колір пшениці, легкий

зелений — вівса і, щодо земель під паром, темні плями орних 
І земель, які готують для наступної сівби зернових, у жовтні та 
і листопаді. Саме тому землі під паром називають іноді словом, 

яке створює образ, — похмурими.
У дуже широких сферах дворіччя земля розділяється лише 

на дві зони, які чергуються: зернові культури і землі під паром 
■ мають кожні половину простору, який може бути оброблений 
‘ або розпушений лопатою чи мотикою.

Але всюди у минулому оброблена земля утверджувалася, 
вторгаючись у цілину і ліси, які її оточували, у необроблену, 
^непривітну землю, за чим уважно спостерігали мандрівники та 
'економісти. Отож, Анж Ґудар уявив, що половина країни була 
;покинутою землею43. Ця зона утворює третє коло, часто най
більше за всі. Там обробляють лише кілька клаптиків землі, раз 
на десять, двадцять, навіть тридцять років.

Необроблена земля — це, загалом, БаІШв*, — слово, запо
зичене у латинських агрономів, якому протиставляється слово 

дег** — оброблена земля. В істориків увійшло у  звичку, добру 
[ погану, але справді зручну, використовувати ці два слова, 
:і упродовж століть, служачи протиставленням одне одному,

* Лісиста місцевість, вкриті лісами гори; гірське пасовище, лісовий вигін 
ілат.).

** Земля, поле, нива, лан, рілля (лат.).
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свідчать про постійність цього протиставлення. Англійці, зі сво
го боку, розрізняють outfield* та infield**.

Saltus — це одразу десяток, сотня речей: ланди, покинуті 
пагорби з дикою рослинністю; виноградники, які перестають 
бути культивованими, але де зазвичай виживають кілька фрук
тових дерев, посаджених колись між рядами вйноградних лоз, 
іноді приречених ще давати урожай; або безладні ряди грабів, 
колишні огорожі, які, покинуті, надміру розрослися, так само 
високі, як ті, що зростають, доглянуті руками дбайливих садів
ників, по краях царських алей Східної Європи... І ще частіше 
це кущисті масиви, «лісосіки, хащі, змішані з трав'янистими 
рослинами»44. Нарешті ліси, вони особливо.

Залежно від землі й клімату цей здичавілий краєвид зміню
ється. У середньовічній Аквітанії, яка ледь щойно звільнилася 
від римського володарювання, saltus «становили некультиво- 
вані землі, так само як і ліси, багаті на різноманітні природні 
скарби, болота, річки, берегові смуги»45. У Савойї, яка сягає 
Рони, сьогодні «необроблені землі... складаються зі скель, бес
кидів, мертвої води, ріні, кам'янистих ділянок, голих цілинних 
земель, пасовищ і хащ»46 і, звісно, лісів або того, що від них 
залишилося. В Оверні необроблена земля — це величезна пло
ща, яка, мов ореол, оточує її, з цілинними землями, хащами, 
лісосіками, вона асоціюється «з другим значенням, що невід- 
мінно з'являється у свідомості: saltus залишається «горою», зо
ною лісів, де переважають звірі та небезпека, ager — рівнина, 
безпека»47.

Комуни раніше надмірно не переймалися, щоб обмежити 
простір, який погано використовувався і відокремлював їх 
одну від одної. Лише восени 1789 року, наприклад, мешканці 
великого села Бонне (у департаменті Мез) вимагали й отри
мали розмежування і «визнання кордонів, які відокремлюють 
ліси комуни Бонне від лісів абатства Во», по сусідству з доли
ною Орнен48. Такі розмежування, безперечно, стали правилом 
у перші роки Революції. У будь-якому разі у верхній долині 
Луари їх зробили обов'язковими 1790 року49.

Справді, saltus вважається радше внутрішньою межею 
між культивованими і некультивованими землями, ніж рубе

* Віддалене поле; у Шотландії -  ділянка землі, яку нерегулярно обробля
ють, пасовище {англ.).

** Земля, прилегла до садиби, орна земля {англ.).
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жем, що відокремлює від сусіднього села. Цей внутрішній кор
дон культури часто порушують, щоразу як обставини до цьо
го зобов'язують. Тоді розорюють цілину. Отож, у Ланґедоку 
разом з періодом відносного достатку, який тривав з 1500 по 
1640 рік, частина пустошу перетворилася на другорядні ager, на 
користь виноградників50. Так, у Провансі у жовтні жахливого 
1709 року, після лих морозної зими, після розрухи, голоду, які 
їх супроводжували, селяни не переставали розорювати ціли
ну, сіяти. Природний рефлекс? «Думаю, — писав інтендант Де 
Бре, — що цього року засіяли землі більше, ніж у минулі роки, 
тому що дехто розорював цілину і сіяв у соснових лісах, які 
убила зима, хоча землі цих лісів були гірші й кам'янистіші»51.

Часто, особливо сьогодні, ситуація змінюється. Saltus зрос
тає сам по собі. Цілинні землі «поширюються, як проказа»52, 
вони впадають в око, пише Люсьєн Гашон, стосовно криштале
вих масивів Оверні53. Вони «свідчать про зруйнування сільсько
го пейзажу. Повсюди видно зруйновані ферми і млини, хоча 
там і височіють нові будинки». Покинуті регіони, безлюдні, 
вкриті кущами, вересом, дроком... Для дітей на канікулах — це 
всесвіт відкриттів, псевдопригод: барани, кози; бджолині пасі
ки; жмутики горішин, узлісся, що виступають уперед; наземна 
дичина, яка, налякана, втікає; гадюка, яка сама згортається ка
лачиком...

Але для сіл минулого saltus був резервом безкоштовних ре
сурсів, використовувати які їх привчило тривале природне не
вимушене поводження з ними. В Ескандорзі54, вузькому плато 

, 3 вулканічних скель, які, на південь від Ларзака, височіють над 
Лодевуа, ми захоплюємося усім тим, що може зробити люди
на: підстилка для тварин, виготовлена з папороті й рубленого 
самшиту, годування кіз і баранів, збирання жолудів для свиней, 
збирання горіхів, слив, кизилу, диких вишень, плодів буково

го  дерева, глоду, суниці, грибів, лісового меду, безлічі диких 
трав, які кухня навчилася використовувати: кульбаба, спаржа, 
іспанський козелець, дикі груші... І не забувайте мисливство і 
браконьєрство: традиційний рецепт — підсмажити зайця, на
садивши «на гілку горіха, поливши жиром з розтопленого сала, 
вмістивши у «ламбаду» — залізний конус з отворами, добре 
нагрітий... Подавати з соусом, до складу якого входять кров, 
розтерта печінка і багато часнику»55.

Словом, раніше цілинні землі, хоча їхній вигляд спантели
чує, і ліси (чи треба це казати?) не були невикористаним про
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совувався вогонь (плавильні, кузні, пивоварні, цукрові, скляні 
заводи). Він був головним матеріалом для виготовлення виробів 
із деревини — плугів, возів, екіпажів, сабо, численного знаряд
дя, будинків, кораблів і навіть машин: преси, насоси, лебідки 
мали дерев'яні зубчасті передачі.

Усі селяни — лісоруби, і восени вільна робоча сила мобілізу
ється, аби підрізати і зрубувати дерева. Ще близько 1900 року у 
бургундських «горах» після збирання врожаю картоплі, яке за
вершувало цикл сільськогосподарських робіт, «виходили вдосвіта. 
Потрібно було півгодини, аби видратися крутими стежками най- 
коротшим шляхом. Ті, хто першими діставалися лісосіки, вигуку
вали праворуч: «Агов! Оґюсте!» — «Агов!» — відповідав Оґюст. 
Або ж ліворуч: «Агов! Дені!» — «Агов!» — відповідав Дені». Потім 
«сокири розпочинали знов свою молитву: глухий удар, аби відру
бати, слабкий, плазом, аби відскочили тріски». Тим часом казанок 
був на вогні, на вуглях: «Раґу з картоплі та квасолі з салом»66.

Зважаючи на кількість користувачів, зважаючи на кількість 
селян, які розорювали цілину, лісів дуже швидко стало не виста
чати, тож їхня ціна увесь час зростала. З XVI сторіччя треба було 
досить довго шукати, де придбати ліс, аби він став «окрасою 
маєтку». П'єр Сеґ'є, нащадок давнього роду торговців, став 1554 
року головою Парламенту Парижа — далекоглядна людина, яка 
прагнула все життя розширювати фамільні землі, віддаючи пе
ревагу купівлі лісів. Ніхто не здивувався, коли його бухгалтерія 
виявила, які суттєві прибутки він звідти отримав!67 Починаючи 
з 1715 року ціна лісу зростає, вона різко підскакує за двадцять 
останніх років Давнього Порядку. Опалення Парижа, лише воно, 
тоді поглинало більше ніж два мільйони тонн деревини за рік68.

Отже, ліс, у який більше, ніж сьогодні, проникає людина, 
змодульований нею. Для занадто великої кількості оглядачів 
минулого він здається даром природи. Людина має лише його 
прийняти. Це правда лише наполовину. Відносна фіксованість 
лісових кордонів з часів Людовіка XIV до наших днів ризикує 
бути оманливою. Оскільки ніщо не буває нерухомим у довго
тривалому часі. До того ж на «мапах дуже лісистих регіонів... на
зви місць допомагають відновити стан [давнього] пейзажу, дуже 
відмінного від того, який [шкільні] схеми привчили нас уявля
ти»69. Людина дуже тисне на ліс. Але густі ліси є тим, чим вони 
є, лише згідно з потребами і діяльністю. Арґонн* залишився на

* Арґонн -  регіон лісистих пагорбів на межі Шампані й Лотарингії.
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місці фактично на підґрунті з осадової крем'янистої, мов скеля, 
породи, це правда. Але те, що також вберегло його від нищівної 
експлуатації, подібної до експлуатації Орлеанського лісу, це його 
«пересічений рельєф, недостатня кількість шляхів сполучень і 
транспортних засобів, що заважає використовувати його інак
ше, ніж безпосередньо на місці», — зростання кількості скляних 
заводів було наслідком цього70. Зрештою, не забуваймо про це 
оточення лісистих площ сільськими, часто вбивчими, економіка
ми, яке держава, тут чи там, намагатиметься упорядкувати.

Ліс, світ навиворіт

Ліс був також світом навиворіт, раєм для бандитів, розбій
ників, тих, хто перебував поза законом. Знаменитий ліс Бонді, 
поблизу Парижа, який маркіз де Сад змалював як місце при
год героїні його твору Жюстіни71, був майже зовсім знищений 
лише за часів Другої імперії. Постійна небезпека існувала у 
похмурих лісах в Арденнах, де «злодії, які вештаються», ще ля
кали у січні 1715 року впродовж усього «необхідного переїзду 
із Седана у Буйон»72. Похмурими були також ліси між Мецем 
і Сент-Менеульдом, які часто служили лігвищем убивць73, так 
само як, гадаємо, королівські ліси Нормандії, де насамкінець 
вирішили 1712 року прокласти «бруковані дороги», тобто ве
ликі шляхи, через «крадіжки і вбивства, які там траплялися»74. 
У Нормандії, одній з найкультурніших провінцій королівства! 
І навіть ближче до Парижа, якщо вірити заяві (1694 року) лей
тенанта поліції у маленькому королівському намісництві Ієр- 
ле-Шатель, селі поряд із Пітив'єром. Він скаржився на «дуже 
велику кількість убивць і злодіїв з великої дороги, яких прихис
тили ліси Фонтенбло та Орлеана, їх ще залишилося дуже бага
то». Отож нехай йому нададуть засоби для продовження його 
справи, бо він — це смішно — «змушений ув'язнити [деяких] 
своїх стрільців за їхні крадіжки і погану поведінку»!75

Ліс поблизу сіл, приязний для правопорушників, традицій
но приховував справи і вчинки контрабандистів — удаваних 
торговців сіллю, часто непокірливих солдатів, у яких селяни- 
спільники позичали коней і пригода яких полягає в тому, аби 
перейти якомога швидше і тихіше з лісу, який їх захищає, до 
сусіднього лісу. Заскочені зненацька, вони застосовували свою 
зброю лише для того, щоб захиститися під час втечі.
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Однак траплялося, що вдавані торгівці сіллю сміливішали, 
як це військо, яке 1706 року, розділене на численні банди, які 
діяли на невеликій відстані одна від одної, просувалося вперед 
з повними возами, навантаженими сіллю, примушуючи селян 
і мешканців маленьких містечок купувати її, погрожуючи спа
лити їхні будинки. «Вони йшли з такою впевненістю, — писав 
відкупник, який переслідував їх неподалік Ножан-сюр-Сен у 
липні 1706 року, — що не трималися більше лісів і йшли зви
чайними дорогами, доходячи до воріт міст»76.

Ліс-пристановище

А тим часом у разі війни перспективи змінюються на про
тилежні: ліс служить прихистком для найслабших — пригадай
те шуанів Вандеї або учасників Опору з Веркора під час остан
ньої війни. У 1814 році, коли на сході з'явилися козаки, які, як 
кажуть, розбили шаблями балки рідної домівки Жанни д'Арк у 
Домремі, мешканці села дісталися лісу, як робили це їхні пред
ки під час безперервних грабунків Тридцятирічної війни. Вони 
не припинялися у Лотарингії так довго, що селяни, на занадто 
тривалий час вигнані зі своїх домівок, здичавіли, перетворили
ся на «лісових вовків»: вони без сорому грабували офіцерів і 
солдатів королівської служби. Аби покласти цьому край, треба 
було, за часів маршала де ла Ферте-Саннтерра, 1643 року77, ор
ганізувати справжнє полювання на людей і збільшити кількість 
страт.

Інший тип вигнанців — бідні, жебраки, знедолені, волоцю
ги, які мали звичку влаштовуватися, за відсутності кращого, 
на «громадській території», на узліссі, розташованому на межі 
земель села; вони селилися там зі своїми родинами у хижах 
із гілок, землі, соломи. Зазвичай, сільські громади терпіли цих 
«художників», як їх називали78. Але траплялося, що, використо
вуючи ліс, дехто з них процвітав. Будинки виростали прямо на 
голій землі й, разом з ними, починалися скарги, судові процеси 
і погрози місцевих мешканців. Так, у XVIII сторіччі на Луарі 
поблизу Анже, на краю лук, які затоплювалися, і на болотяних 
неродючих землях необроблені ділянки іноді сягали лісу і зго
дом були покинуті людьми. «Багато з цих маленьких купок ха
луп, зведених потай два сторіччя тому на громадських землях, 
сьогодні — дуже вправно побудовані хутори, про жалюгідне
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походження яких ми не підозрюємо, якщо вони не носять імен, 
які нам про це нагадують. Наприклад, Де Лож [слово, яке у 
XVIII сторіччі означало лісову хижу дроворуба чи вугільника]; 
або ж назви з колоніальним колоритом: Новий Світ, Канада, 
Міссісіпі, Кайєнна...»79 Насправді, жалюгідні Америки, жалю
гідні зони їхніх відкривачів!

Ідеал села: виробляти все

Виробляти все: це тенденція села. Принаймні, аби воно було 
повноцінним (більше 500 мешканців), село знаходить навіть на 
місці для свого біологічного збереження доволі хлопців і дівчат 
для одруження. Або у сусідніх селах, рідше — серед мігрантів, 
які зупиняються у них. Взагалі переважає автономія, отож Ро- 
менвілль, село виноградарів у близькому передмісті Парижа, 
жило у XVIII сторіччі під знаком переважної ендогамії80.

Село, отже, продовжує жити в ізоляції81; воно має власні ін
ституції, свої чи свого сеньйора, свою громаду, своє колективне 
майно, свої свята, свою товариськість, свої звичаї, свою мову, 
свої казки, свої пісні, свої танці, свої прислів'я, свої обов'язкові 
жарти щодо сусідніх сіл. Список, що стосується міст і сіл де
партаменту Кот-д'Ор, подає нам на малоприємні прізвиська, 
якими нагородили їхніх мешканців: козли, жаби, свині, вовки, 
порожні черева, буркотливі черева, — ці два останні прізвиська 
на честь мешканців із Іс-сюр-Тій82. Потреба глузувати із сусідів, 
жарти, надто насмішливі пісні, тобто ненависть, що без кінця 
точилася, — стільки доказів того, що існує маленька батьківщи
на, з тими самими недоліками, крайнощами і злобою, що й у 
великих, батьківщин. Разом із бійками, які, у деякі пори року, 
мобілізують молодих «бешкетників з шинків», і які могли бути 
кривавими. Десятирічна війна протиставила між 1780 і 1790 
роками мешканців Лівінака-ле-Сюпер'єра (тепер От) і мешкан
ців Фланьяка, незважаючи на наполегливе втручання єписко
па міста Родеза. У департаменті Айверон такий тип з'ясування 
стосунків зник лише після 1890 року63.

Ненависть або злоба зобов'язували вирізнятися, стверджу
вати ідентичність. Звідти стільки битв за престиж — у кого 
найвища дзвіниця, найкрасивіша церква, найкраще прикра
шений вівтар84. Звідти також глибоке прагнення незалежнос
ті, автономії. Село приречене жити саме по собі, обходитися
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власними засобами. Усі допомагають один одному побудувати 
будинок, тік, рибалити в озері або набивати обручі на колеса 
воза: залізне коло з розпеченого до червоного заліза облягало 
дерев'яне колесо, яке горіло тієї самої миті, коли його кидали у 
воду. Охолоджене, залізне коло стискалося85.

Це прагнення автономії спирається на засоби, якими не’ 
можна нехтувати: село часто мало комунальне майно, пасови
ща і ліси; у нього був свій млин, щоб молоти своє зерно; своя 
громадська піч (іноді викуплена мешканцями у сеньйора), щоб 
випікати свій хліб; воно подрібнювало чи розчавлювало у своїх 
чанах, залежно від місцевості, свої оливки, свій виноград, свої 
горіхи... І те, чого не можна уявити a priori*, воно забезпечува
ло свої власні служби, підтримувало різноманітний вторинний 
сектор. У книжці спогадів Жозеф Крессо згадує про ремісни
ків його рідного села близько 1900 року — тогочасного села, ще 
обсадженого виноградниками, по сусідству з Ланґром. «Паль
ців двох моїх рук, — писав він, — не достатньо, аби їх перера
хувати: мірошники, сукновали, працівники лісопильні, чоботарі 
та майстри, що виготовляли сабо, каретники, ковалі, теслі та 
столяри, каменярі, олійники і ткачі, бондарі... й аж до славноз
вісних костоправів»86. Усі ці ремісники старанні, «досвідчені 
люди»: каменярі «уміють усе робити в будинку, починаючи з 
вибору і видобутку каменю в кар'єрі до покриття даху, укла
дення кам'янистої лави**»87. Що не заважало селянам мати своє 
поле, свій сад, кількох тваринок. Інакше, як би вони виживали?

Залишилося виокремити серед них, з огляду на його ви
рішальну роль, коваля, з XII сторіччя, безсумнівно, доміную
чий персонаж, при нагоді ватажок, часто такий, що має пога
ний вплив на громаду, він вирізняється серед усіх свинцевими 
кільцями у вухах88; паляничника, що з'явився пізно (приблизно 
перед початком XIX сторіччя), оголосивши про довгоочікува
ний тріумф білого хліба; шинкаря, суттєвого чинника народної 
культури, інформатора, організатора колективних свят, пози
чальника, при нагоді лихваря; «його будинок був звичайним 
місцем, де збиралися люди з вулиці й хутора»89, найчастіше на 
противагу церкві.

Складається враження, що ці «дійові особи» Гарантують ав
тономію села, немов підтверджують те, що воно певною мірою

* Завчасно, незалежно від досвіду (лат.).
** Лаву, перетворену на камінь, використовували як будівельний матеріал.
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захищене від небезпеки. На хуторах Нижнього Лімузена поміт
ні такі зусилля. Окрім їхніх звичайних занять, фахівці прино
сять у маленькі громади свою допомогу або свої вміння: колій 
свиней, оглядач язиків у свиней, перукар, розсильний, знахар, 
який знається на цілющих властивостях рослин90.

Дізнатися про кількість ремісників або псевдоремісників 
села, якщо ми цього не знаємо, можна, судячи з того, цифри 
якого порядку визначають його розміри. У XVIII сторіччі Ер- 
мон, за 17 кілометрів від Понтуаза91, де більшість населення 
становлять селяни — землероби і винороби, більше «землеро- 
бів-виноробів», і «поденники» (ці останні належать до категорії, 
якою позначають слуг або, як іноді кажуть, хатніх робітників), 
надавав можливість прогодуватися поряд із бондарями кова
лю, м'яснику, ковбаснику, бакалійникам, шинкарям, писарям 

£ (родинним нотаріусам), акушерці, вчителю... Такий список го- 
і ворить про селище або майже селище, принаймні велике село 
з п'ятьма сотнями мешканців, своїми торговцями, плюс кілька 

, паризьких буржуа, які мали там власність.
І Так само було і в Сен-Дідьє-сюр-Арру92, у Морвані, стосов- 
}.но чого, однак, у нас залишається більше сумнівів. Логічно,
І що на 3 000 гектарів його площі (від 3 до 4 гектарів на особу)
[ цей населений пункт налічував від 750 до 1 000 мешканців: 950 
близько 1865 року проти лише 353 у 1975 році. Але на почат- 

: ку двадцятого сторіччя він мав близько п'ятдесяти ремісників.
 ̂Це здається забагато. Чи не свідчать такі служби про функції 
' містечка? Справді, навколо Сен-Дідьє було чотири або п'ять ху- 
; торів, які жили в його тіні. Але без сумлінно проведеного дослі
дження хіба можна судити про це? Долина Арру, що глибоко 

| проникає з півночі на південь у твердий шар Морвана, є важли
вим шляхом, але Сен-Дідьє розташоване між Отеном (двадцять 

; кілометрів на північ) і Тулон-сюр-Арру (п'ятнадцять кілометрів 
на південь): велике місто — Отен, і велике селище — Тулон, 
тримають містечко у своїх руках, у межах досяжності. Треба, 
певна річ, змалювати у своїй уяві село, розташоване посеред 
цих країв з розвиненим скотарством, де ярмарки худоби були 
постійними: Отен 1813 року налічував їх тринадцять, один з 
Іяких тривав цілий місяць (починаючи з 31 липня), Тулон-сюр- 
Арру мав їх вісім того самого року, але лише два відбувалися у 
Сен-Дідьє, вочевидь, поза цими гомінкими ярмарками худоби 
тривав звичайний обмін, який сприяв місцевій дрібній торгів
лі. Однак ярмарок свійських тварин розпочав свою торгівлю
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справді пізно (1874 року). Зрештою, можливо, що Сен-Дідьє 
було попри все простим селом, більш ізольованим, ніж інші? 
Змушеним, через обставини, більше, ніж інші, займатися задо
воленням власних потреб?

Необхідне відкриття

Будь-яке село, хай би що воно робило, ніколи не обійдеться 
власними засобами. Йому треба продавати «надлишок» на рин
ку чи ярмарку сусіднього села, хоча б задля того, аби забезпе
чити собі гроші, необхідні для сплати феодальних повинностей 
сеньйору, податків державі, «соляного боргу», який, лише він 
один, за часів Давнього Порядку створював розлад, нав'язаний 
іззовні, в економіці села. Аби «знову викачати гроші за по
датки», як говориться у дослідженні про скотарство Лімузена 
(XVIII сторіччя)93, везли у селище чи місто в базарні дні масло, 
овочі, яйця, птицю, худобу, вовну, деревину... Звідси валки з 
возів і пішоходів. У містечку купували білий хліб у палянични- 
ка, м'ясо, яке м'ясник розрубував на частини: отож, у Валлор- 
сині так само ще у XVIII сторіччі (у теперішньому департаменті 
Альпи Верхньої Савойї) мешканці гір спускалися (і яким спус
ком!) до Мартиньї, у Вале, аби відвідати м'ясника. У містечку 
купували також прянощі, текстиль, знаряддя праці, залізний 
крам; лихвар отримував там свою клієнтуру, хоча все більше і 
більше, у будь-якому разі у XIX сторіччі, вельможні пани або 
сільські трактирники посідали це місце94.

У селах, які виробляли занадто мало, аби займатися цими 
обмінами, велика підтримка була, у десяти випадках до одно
го, у надомній праці за замовленням міських чи сільських під
приємців. Ця промисловість заповнювала село XVIII сторіч
чя, йдеться про ткання, валяння драпу чи, як у Сен-Жюльєн- 
Молен-Молетті у регіоні Форе, про млини, які оживляють кра
євид маленької річки Терней (млин для вироблення олії, обмо
лоту зерна, для того, щоб точити, товкти олив'яну руду, ткати 
шовк)95.

Інша підтримка — перевезення. Коли наставала пауза у по
льових роботах, селянин зі своїми запрягами і возами ставав 
перевізником. Ця діяльність приводила до регулярних перемі
щень і дивних спеціалізацій: Рамберкур-о-Пот, село рухливого 
Барруа (яке належало королю Франції), село — жертва війни
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1914 року, розкішна церква якого свідчила про минуле процві
тання, зі своїми «повозами» від початку XVI сторіччя братиме 
участь у міжнародних перевезеннях, шляхи яких йдуть з Ні
дерландів до Італії96. Так само Оржеле, на плато Юра, колишня 
фортеця, разом зі своєю церквою, оточеною муром, розсилає 
своїх візників, свої вози і запряги по всій Франції. Мешканці 
Сьєюта й Оссена у Верхніх Піренеях спеціалізувалися на пе- 

! ревезенні молочних продуктів від долини Кампан до Тулузи і 
далі. Волопаси Салля, Велена, Сангіне привозили до Бордо сві
жу рибу басейну Аркашона97.

Існували також спеціалізовані перевезення на маленькі від
стані. Такий посередник називався «туртальє» у Нижньому 
Коррезі, який «один раз або двічі на тиждень на ослі або у віз
ку вирушав до міста, аби зробити покупки для своїх клієнтів»98. 
Такими були ці «барлотьє» Савойї, селяни і посередники, які 

Іще вчора відвозили масло, сир, птицю, корів, баранів, аби до
правити їх на тижневий ринок маленького сусіднього містечка; 
після повернення вони брали на себе «доручення» своїх клієн

тів: моток вовняної пряжі обмінювався на вовну, каву, цукор, 
\нафту... Ця діяльність припинилася повністю лише за досить 
недавніх часів, коли щотижнева автобусна служба шляхів спо
лучення починає зв'язувати між собою села в горах99.

Але селянські транспортні перевезення залишаються таки
ми, що ризикують бути мобілізованими за наказом влади, най
частіше для постачання війська. Отже, жодне зауваження, на
рвіть щодо терміновості жнив, не може відкласти на деякий час 
Відданих наказів. Від Вердена до армії Ельзасу 1695 року тисяча 
Чотириста возів перевозили необхідні зерно і овес100. Упродовж 
літа 1709 року саме Північна армія відправила у путь, наражаю
чи на небезпеку101, селянський транспорт, який прямував через 
|Л.андресі*, «незважаючи на погані через майже безперервний 
|дощ дороги. Багато коней загинуло, інші були загнані, знесиле
ні від утоми. Я дізнався, однак, що ми зобов'язані супроводити 

•нвой у Валансьєнн, аби на зворотному шляху ці землероби 
без певного стану вирушили у другий конвой». Для Альпійської 
армії близько 1744 року, чи у Дофіне, чи у Провансі селяни 
І5ули мобілізовані як рознощики102.

Неподалік великих міст, певна річ, села ще легше заявляли 
ІЗЕро свою самодостатність. Вони збагачувалися, спеціалізуючись

* Ландресі -  місто у департаменті Нор, старовинна фортеця.
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на молочній продукції або на вирощуванні овочів і фруктів. У 
XVIII сторіччі ринки Парижа постачалися з раннього ранку бі
дарками городників, які приїздили з навколишніх сіл. Поблизу 
всіх міст селянська власність поділялася на сади: працювали 
заступом і мотикою; плуг (соха) застосовувався лише у великих 
власників. Інші вигідні спеціалізації: камінь, багатство села Ан- 
деларр поблизу Везуля103; Ермон, про який я щойно казав, спе
ціалізувався, як інші села неподалік Парижа, на тому, що брав 
до родин годувальниць дітей зі столиці, бідолашних створінь, 
які занадто часто помирали невдовзі після їхнього приїзду. їх 
ледь встигали охрестити.

Парафії долини Армансон — Аржантеней, Лезинн, Пасі, 
Віро — за дванадцять кілометрів на південний схід від Тон- 
нерра, прямо пов'язані з Парижем з XVI сторіччя, виряджали 
туди годувальниць, садівників, хатніх робітників, челядь, візни
ків, що перевозили вино, дехто з них влаштовувався у столиці 
шинкарем. Хрестини, одруження були приводом зустрітися у 
Парижі або в Тоннерруа104.

Люди переміщуються

Оскільки йдеться також про обмін людьми між селами, се
лищами і містами. Про нескінченні переміщення осіб. У Про
вансі ремісники більше, ніж селяни, чоловіки більше, ніж жін
ки, бідні більше, ніж вельможі, схильні вирушати у подорож, 
втікати, «відлітати, немов перелітні птахи». Трапляється, що 
мандрівники зупиняються на шляху, влаштовуються, одружу
ються на місці: це усередині системи села випадок оновлення, 
подиху свіжого повітря. У маленькому селі між Шампанню і 
Барруа, де я провів своє дитинство і яке я дуже часто зга
дую, близько 1914 року було дев'ять «ремісників» на дві сотні 
мешканців, четверо з них не були уродженцями села: столяр, 
коваль, лимар, пекар; п'ятеро походили з нього: каретник, мі
рошник, трактирник, два бакалійники. Щодо справжнього сіль
ського населення, саме завдяки землеробам воно поновлювало
ся: я знаю принаймні двох, які започаткували рід.

Інше відкриття, у зворотньому напрямі, рух у бік села 
роз'їзних торговців і ремісників: у тому самому селі у депар
таменті Мез між 1914 і 1920 роком два м'ясники (це пізня роз
кіш) обслуговували своїх клієнтів на головній площі, один у
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суботу вранці, інший — у неділю вранці, — єдині дні, правда, 
коли їли м'ясо. Заради цього жалюгідного казанка покупець, 
або радше купувальниця, витрачали свій час, сперечалися, по- 

; казували себе, приносячи тим самим жертву заради соціальної 
гордовитості: хіба купівля — не ознака добробуту? Приїздили 
також торговці ранніми овочами, точильники ножів, лудильни- 

| ки, «коссонньєри» — збирачі молока і яєць, і, більше ніж інші 
прилучені до життя села, балакуни, що розпитували про нови
ни й тих, й інших, — «торговці», насправді збирачі кролячих 
шкурок, які збирали також на початку сторіччя у Ревіньї-сюр- 

, Орнен (департамент Мез) «залізо, старі матраси, пічки і ка- 
струлі, що вже вийшли з ужитку, розрізнені підставки під дро- 

; ва, розламані щипці, діряві сковорідки, розколоті заступи»105.
| Картина всюди та сама у будь-якому регіоні. У Ноньєрі,
і альпійському селі в Діуа, за часів Другої імперії «ложки і ви- 
I делки [як повсюди у сільській Франції] були з луженого заліза 
І і швидко тьмяніли. Час від часу «естамаїр» [лудильник] при- 
[■ їздив, аби розпалити під навісом комунальної пекарні високе 
| вогнище з казанком, повним розплавленого олова, звідки він 
' виймав столові набори, які ставали блискучими на великий по- 

див сільських хлопців, зачарованих цією метаморфозою»106. В 
І одного з моїх друзів, який провів дитинство у селі в Морвані 
„ до 1914 року, лудильник залишився у спогадах «схожим на ве- 
I; личезного Вулкана, чорного і волохатого, немов здоровенний 
І ведмідь... Він носив завжди той самий товстий шар одягу, який 
І не пасував один до одного, латаного, дірявого... радше через 
І зношеність і час, ніж через вогонь його печі... Було відомо, що 
І він п'є мало, ніколи не миється, знімає свій одяг лише коли 
І викидає його, від нього тхне дужче, ніж від козла, але він був 
І абсолютно чесний. «Побачиш, якими вони стануть гарними, — 
і казав він, показуючи мені очищені виделки і ложки. — Вони 
! стануть гарнішими за срібні»107.
* Чи існувала у минулому у Франш-Конте роз'їзна професія,
} поширеніша, ніж чесальники коноплі? «Змочена на луці, потім 
! порубана самим виробником... доправлена на місце до вали
ків», які крутять водні потоки, конопля є останньою інстан
цією, відданою гребенечесальникам, «бідолахам, часто савойя- 
рам, які приїздили до села, викликаючи кпини дітей і недовіру 
мешканців. Бригадами з трьох чоловік працювали вони з коно

їд плею приватників; однієї бригади було достатньо у маленьких 
‘ селах... їм платили скупо: 1812 року п'ятнадцять сантимів за
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кілограм волокна разом із їжею, двадцять сантимів без їжі. За 
кілька днів коноплі у селі були вичесані; зі своїм знаряддям на 
плечах вони діставалися сусіднього села»108. Інші роз'їзні служ
би: звіролов, що виловлює кротів, або збирач гадюк109. Не так 
давно в Альпах і Піренеях, Центральному масиві, а також і 
в інших місцях, «мандрівні» рознощики ще виконували свої 
скромні обов'язки. Хіба цієї картини сьогодні вже зовсім не 
існує? У маленькому селі у Зеленому Перигорі, тобто на півдні 
від Лімузена, у наш час: «...Тривалий сигнал клаксона, щоран
ку, це молочник [збирач молока]. Звук сурми? Сьогодні поне
ділок, 16 година: це бакалійник. Мисливський ріг? Це пекар, 
середа, 15 година»110.

Я не наполягаю на цьому переліку (бо треба відвести йому 
занадто велике місце) тимчасових робітників, яких кликали 
на косовицю, жнива, збирання винограду, зимову молотьбу. 
Отож, «гаво» Верхніх Альп діставалися рівнин Провансу (і 
дуже давно і назавжди полюбили вина). Отож, команда жен
ців із Діуа, «сок», які користувалися зміщенням у часі початку 
збирання урожаїв через різницю у висоті, аби їздити з одного 
регіону до іншого: «Йшли вночі, аби бути на світанку на новій 
роботі», і співали, перетинаючи сплячі села...111 Отож, у Вірі, 
маленькому селі у теперішньому департаменті Верхня Савойя, 
ще 1845 року, за описом місцевого кюре, «банди» поденників 
приїздили під час жнив, кожна «банда» очолювалася чоловіком, 
«який ніс у в'язці всі серпи своїх довірителів», і супроводжува
ли свою працю нав'язливим ритурнелем жнивних пісень. Тоді 
«шинки були відчинені увесь день, попри закони церкви і зако
ни держави». Згубні дні для добрих звичаїв!112 Отже, поденни
ки Центрального масиву увесь час спускаються до Ланґедоку, 
зернового і виноградарського, котрий нетерпляче очікував на 
них. Що робив би Олів'є де Серр (1539— 1615), сеньйор де Пра- 
дель, у Віваре без цих додаткових жниварів? «Бог, найвищий 
господар, — писав він, — завдяки своєму заступництву, допо
міг... змушуючи спуститися з гір і холодних місць [Централь
ного масиву] на рівнини і в теплі краї нескінченну кількість 
людей, аби збирати зернові... Ці бідні люди... заробляють на 
життя і гроші на існування взимку, не маючи у себе вдома удо
сталь праці, аби прожити...»113 Щоб навести останній приклад, 
уявімо, що ми присутні на від'їзді з Морвана у XIX сторіччі 
«гальвашерів» — провідників запрягів биків, які діставалися 
сусідніх країв у березні, аби повернутися, разом зі своїми тва-
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;; РЕҐІОНААЬНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТИМЧАСОВИХ ЕМІГРАНТІВ В ОВЕРНІ 
НАПРИКІНЦІ СТАРОГО ПОРЯДКУ.

За А. Пуатрено: Revue d ’histoire modeme et contemporaine, 1962, IX.

I ринами і возами, лише у листопаді. Традиційні свята сьогодні 
І повертають до життя їхні ритуальні від'їзди минулого разом із 
( «синьою блузою або «біодом», сабо і круглими капелюхами»; 
: старою музикою і доброю нагодою станцювати «бранлі»*, які є 
: традиційними танцями114.
&  Існують ще давніші речі: серед мігрантів Бриансонне, у 
і Верхніх Альпах, учителі, що спускаються «з їхніх гір з пером
н--------------
І * Бранль -  французький танець, який виконували, танцюючи у ланцюж- 
I ку, іноді у колі, й часом супроводжували піснею (XV-XVII сторіччя).
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(аби писати) на капелюсі», — на деякий час або назавжди115. І я 
не кажу вже про переносні табори, про ромів, «бродяг», циган, 
про яких говорять більше, ніж їх бачать.

Отож, усі села мусили відкриватися до зовнішнього світу. У 
1787 і 1788 роках один мандрівник затримався у Нижній Овер 
ні116. Неподалік Тьєра поряд зі звичайними селами він побачив 
дивні хутори, «сформовані різними гілками тієї самої родини». 
Вони одружувалися між собою, жили майновою громадою, 
мали свої закони, свої звичаї. Вони утворювали щось подібне 
до республіки з її керівником. Усі особи були рівними. Хутір 
Пінон, заснований, кажуть, у XII сторіччі, налічував чотири ро
дини і вісімнадцять осіб. Керівник, або хазяїн, обраний гро
мадою, займався усім, продавав, купував, стягував податки... 
Обирали також хазяйку, яка керувала жінками. Вона ніколи не 
належала до тієї ж самої родини, що й хазяїн. Майно ніколи не 
ділилося. Загалом громада мала «три пари биків, тридцять корів 
і двадцять чотири барани». Білизна, меблі, одяг, взуття виро
блялися громадою. Єдині покупки: залізо і сіль. Отже, навіть 
ця громада, чудовий приклад самодостатності, хіба була вона 
повністю автаркічною і хіба не виникало у неї необхідності, 
аби сплачувати податок на сіль та інші податки, хоча б трохи, 
злегка відкриватися до зовнішнього світу? Аби бути в змозі 
купувати сіль і залізо, яких їй не вистачало117.

II
ПОЯСНИТИ СИСТЕМУ: СЕЛИЩЕ

Ведучи своє походження від села, селище (беремо це слово 
у найширшому сенсі, від великого села до маленького містечка) 
є першим переміщенням з одної площини в іншу на шляху до 
справжнього міста. Для сільської громади, лише для неї, воно 
часто відтворює зовнішній світ взагалі: адміністрацію, юсти
цію, комерцію... Певно, що саме «останні маленькі артерії та 
вени великої комерції» проходять крізь нього, доходячи до від
далених територій, але вони «виконують роль пожвавлювачів і 
збудників більш ніж пропорційно до невеличкого обсягу пере
міщених товарів»118.
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І це дуже давня історія: з X сторіччя, як писав Жорж 
Дюбі119, селища і села або підпорядковані їм хутори можна 
було розпізнати: «Нижчий судовий округ [у Массоне] — ві
карія (уісагіа*). Він об'єднує навколо старого уісив** [села або 

; селища], звичайно розташованого поряд з великим шляхом або 
бродом, п'ятнадцять хуторів у радіусі одного льє; і за півдоби 
кожен може дійти до центрального міста округу, взяти участь 

і у суді або захистити свою справу й повернутися додому. Цей 
| кантон є географічною одиницею, оточеною вологими низина

ми, лісовими масивами, дикими вершинами, найвиразнішими 
; перешкодами для селянського товарообігу; це джерело утво

рення одиниці народонаселення — археологічні відкриття по- 
і казують, що його центральне місто є найдавнішим житловим 
і центром — і церковної одиниці, як свідчить про це застарілість 
V літургійного словника його храму». Але ця одиниця немислима 
| без обмінів, ринків, навіть за цих далеких часів, хоч би якою 
І скромною була їхня роль, без монет.

І Селище, модель

Справді, селища не існувало б, якби навколо нього села чи 
І хутори використовували власні ринки, ярмарки, служби, місця 
1 зібрання людей. Повністю невіддільне від сіл, «воно отримує 
І своє багатство [і виправдання свого існування] внаслідок життє- 
I во необхідних зв'язків, процвітає і твориться лише завдяки їм. 
І Воно утворюється звичайно на перехресті, найчастіше на вході 
І або на виході з долини, завжди [або майже завжди] на межі 
І двох країв, які виробляють різну продукцію, мешканці яких об- 
I мінюються плодами їхньої праці. Діяльність селища підсумову- 
г ється на місцевому базарі, спільному «ринку» сіл. Вогнище, яке 
І палає не завжди, воно наполовину згасає у дні між ярмарками і 
І базарами. Його центр — майдан, оточений заїжджими дворами, 
І який сповнює певного дня гомін клієнтів, що прийшли туди, на- 
| товп, де змішалися крамарі й слуги закону»120, шинкарі, лихварі, 
І короткотермінові позичальники, занадто спритні баришники...
І Селище або маленьке місто — також центр свят і урочистих 
|і процесій. У травні 1563 року посуха неподалік містечка Бар-

* Букв. -  заступниця; округ, вікарія (лат.).
** Село, селище (лат.).



138 Простір та історія

сюр-Сен була жахливою, навколишні села організували про
цесії з дорученнями до міста. Насамкінець, як трапляється, до 
цього додався безлад: «Кажу прямо, — розповідає хронікер, — 
що ці білі дівчата [одягнені у біле, які щойно урочисто пройшли 
процесією одна за одною], переважно покоївки, сп'яняють... 
ввечорі й опісля вночі обіймалися й лежали на соломі, займа
ючись розпустою й усіляким розбещенням...»121 Часто так само 
закінчувалися дні ярмарків.

Селище суттєво переважає: воно панує у сільському канто
ні, який потребує його послуг, але завдяки якому воно живе, 
без якого воно саме просто не існувало б. У колі радіусом від 
п'яти до десяти кілометрів чи трохи більше низка сіл також за
лежить від нього, максимальна відстань, так би мовити, визна
чена наперед шляхом, який селянин може здолати пішки (або 
верхи, або бідаркою) в одному напрямку, а потім в іншому, із 
села в селище і з селища в село, упродовж одного дня. Отже, 
1 вантоза Y  року Республіки* (1797 року) щойно утворений де
партамент Луара порахував своїх мешканців. Сен-Симфор'єн, 
маленький центр кантону, прихистив 1936 осіб «віком від два
надцяти років і більше»; навколо нього чотири села: Но (462 
мешканці); Фурно (445); Вандранж (275); Сен-Прієст-ла-Рош 
(323 мешканці)122. Близько 1850 року дуже маленьке містечко 
Шатійон, столиця Верхнього Діуа в Альпах, був центром з 6 600 
мешканцями, розподіленими навколо нього у десяти комунах: 
Бонневаль, Бульк, Шатійон, Крейєр, Ґландаж, Лю-ла-Круа-От, 
Менґлон, Равель-е-Ферр’єр, Сен-Роман, Трешеню. Скромний 
центр зі своєю поштою, збирачем податків, бригадою жандар
мерії, мировим суддею, кількома нотаріусами, лікарем, тиж
невим базаром, численними ярмарками, престольним святом 
(своїм сільським святом), дуже людним, численними крамаря
ми і ремісниками, «не рахуючи бакалійників, пекарів і госпо
дарів кав'ярень, м'ясників, каретників, бондарів і закрійників 
одягу...»123 В Анжу Дюрталь відігравав аналогічну роль щодо 
семи сіл. Цифри сучасного населення (1962 року) позначають 
співвідношення сил: Дюрталь — 3 102 мешканці; Барасе — 420; 
Домерей — 1 106; Етрише — 887; Юйє — 526; Монтиньє — 397; 
Моранн — 1 694; Ле Рері — 810 мешканців124.

* За республіканським календарем, який існував у  Франції від 24 
жовтня 1793 року по 1 січня 1806 року, літочислення починалося від 
дня проголошення Республіки 22 вересня 1792 року.
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Такою є, у тисячі прикладах, модель підпорядкувальних 
зв’язків між селищем і селом. На рівні селища позначаються 
не лише соціальні та економічні переваги; цей рівень репре
зентує також перший ешелон органів охорони громадського 
порядку: за часів Давнього Порядку — це судові органи ниж
чої інстанції, принаймні суди прево, а також підрозділи кінної 
поліції, які постійно реорганізовувалися. У містах цей апарат 
ставав ще складнішим і вагомішим: правники, адвокати, про
курори, особи різних юрисдикцій ставали все численнішими, 
навіть необхідними. Тоді як у селах сеньйоріальна юстиція віді
гравала роль сучасного мирового судді. Іноді численні у тому 
самому кантоні, ці різні рівні юстиції суперечили один одному 
при нагоді, не обходячись без суперечок.

Кожне селище потроху утворює, попри місцеві обстави
ни, які змінюються, свою зону впливу. За часів Середньовіччя 
Танн, центр сеньйорії в ельзаських Воґезах, поширював свою 
юрисдикцію, підпорядковуючи собі 1344 року села Вйо-Танн, 
Ербанейм, Аспаш-ле-Ба і Аспаш-ле-О; 1361 року — села Роде- 
рен, Раммерсматт, Отзенвіллер, Леймбак; 1497 року він приму
сив затвердити право випасання стад на теренах сеньйоріаль- 
ного округу в Сернеї, Стейнбаку, Віттельшеймі, Люттербаку, 
Рейнінґу, Швейґузі, Ервіллері, Мішельбаку, Бітшвіллері; і роз
ширення тривало за рахунок прав Бельфора, Лова, Сентейма, 
Ґевенейма, Севена; Танн усунув зі свого шляху двох ймовірних 
суперників — Сент-Амарен і Даннемарі. Усі ці успіхи завдяки 
динамізму й процвітанню приводили до послідовної розбудо
ви: колегія, нова лікарня 1518 року; ринки — 1519 року; нова 
ратуша — близько 1550 року; до провокуючої розкоші: місто 
запровадило змагання зі стрільби з аркебузи, встановивши чу
дову винагороду переможцеві125. Але хіба не відсунув Танн далі 
невизначені кордони між селищем і селом? Марно казати, що 
відмінності іноді складно знайти, попри твердження наших до
кументів, Отже, Фекам і Ельбеф визначені як селища126. Так 
само і Роанн127.

Найчастіше тексту, натяку, деталі буває достатньо, аби роль 
селища викликала в нашій фантазії уяву про нього. Отже, ми 
бачимо це у Мелані, який контролював міст через Сену, па
ризьке пониззя; отже, так само у Ґреї, збудованому на Соні, 
у місці, де вона починає бути по-справжньому судноплавною; 
отже, в Ореї мальовничому поселенні, за тридцять кілометрів 
від Лор'яна, яке зберегло свій старовинний вигляд і яке було
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колись центральним містом «королівського сенешальства, яке 
простягалося на 19 парафій»; отже, у Бар-сюр-Обі, офіційна 
грамота якого (від 6 березня 1720 року)128 каже нам: «Оскільки 
це місто маловажливе само по собі, однак... воно є центром 
одного з найсильніших фінансово-податних округів, підпоряд
кованих фінансовому округу Шампані, та... усі землероби з на
вколишніх місць приїздять туди, аби продавати своє зерно та 
інші харчі уроздріб» (ось благополучне місто, але, безпереч
но, йому було надто далеко до того давнього блиску ярмарків 
Шампані, частиною якої колись був Бар-сюр-Об). Отже, ще так 
само у Сент-Аффрику (тепер департамент Авейон) і в десятку 
комун, які його оточують, де у XVIII сторіччі, незважаючи на 
від'їзд протестантів — торговців і робітників, зберігалося ви
робництво грубого драпу.

Аби визначити селище, чи не достатньо запитати себе, де 
можна зустріти лікаря або нотаріуса, де розташовуються ри
нок, ярмарки, які часто відвідують селяни? У Руґемоні, що в де
партаменті Юра, на початку двадцятого сторіччя базар був іще 
великою подією. Із самого світанку ярмаркові торговці приїз
дили зі своїми фургонами і встановлювали свої столи на вели
кій площі поряд зі столами ковбасників (лише ті торговці, які 
мали місце, аби облаштувати свої лавки просто неба), тоді як у 
напрямку селища зливалися потоки «різноманітних караванів 
з колясок, тільбері, дерев'яних екіпажів, різних возів, жінок, 
які йшли пішки, несучи важкі кошики». Мешканці сіл, «одяг
нені у  чорне... на голові коль (великий ковпак) або капелюх, 
влаштовувалися під липами, аби продавати продукти з ферми: 
яйця, масло, курей, кроликів, овочі...» На столиках, вкритих 
синьою, червоною, зеленою тканиною, і в крамницях на площі 
у гомінкому натовпі продавалося усе: вила, граблі, коси, хатнє 
начиння, посуд, тканини, білизна, цукерки, прянощі, сосиски 
і шинка... У дні ярмарків з'являлися також продавці аптекар
ських товарів, костоправи і зубодери129.

Ринок, суттєвий атрибут селища, чи виконує він таку роль 
ще досьогодні, коли «планка» для кількості населення селища 
піднята (я повернуся згодом до цієї великої проблеми) до 10 або 
20 тисяч мешканців130 (що за часів Середньовіччя становило 
людську масу великого міста) ? У будь-якому разі, ось Апт, ра
зом зі своїми 11612 мешканцями. По сусідству з двома близьки
ми містами, які увінчують його, Кавайоном (21 530 мешканців, 
за 31 кілометр) і Карпантра (25 463 мешканці, за 48 кілометрів),
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він виконує усі функції селища. Виїжджаючи з великого села 
Пейран у товаристві сучасного історика цього села, ви можете 
вирушити у суботу вранці на ринок, торговля на якому від
бувається в Апті упродовж більш ніж чотирьохсот років: «Усі 
площі міста були зайняті ятками торговців. Вулиці й крамниці 
переповнені народом настільки, що запитуєш себе, чи не захо
пила місто цього дня загальна маса населення околиць... Зали 
очікування лікарів переповнені... аптеки неймовірно збагачу
ються. Аби вас обслужили, треба чекати у черзі з п'ятнадцяти 
або двадцяти осіб. Кабінети адвокатів повнісінькі. Нотаріуси та 
їхні клієнти зустрічаються у кав'ярні, яку відвідують мери, так 
само як і секретарі мерії. Кожна кав'ярня служить місцем зу
стрічі певної категорії фахівців...» Тут і там на місцях «селяни 
продають кроликів, дроздів, ефірну олію або лавандовий мед, 
бджолиний віск» або трюфелі, фрукти і свічі. Поза сумнівом, 
ми і в минулому, і в сьогоденні131.

Ґондрекур (М ез ) та його села 1790 року: 
свідчення про соціопрофесійні категорії

Аби перейти від системи до дійсності, побаченої потроху 
на дозвіллі, я відшукав приклад, який документи дають нам 
можливість дослідити в усіх подробицях. Я мріяв якоїсь миті, 
завдяки чудовому дослідженню Р. Шапіуса про От-Лу, обра
ти надзвичайну долину, розташовану на плато гір департамен
ту Юра, які простягаються за лінією Безансон — Понтарльє 
і немов збираються у гурт навколо гарного маленького міста 
Орнан. Але вино, виробництва, перевезення (особливо солі), 
часті обміни (після 1800 року в Орнані проходять двадцять чо
тири щорічні ярмарки, першого і третього вівторка місяця) пе
ретворюють долину Лу, до якої я згодом повернуся, на особли
вий випадок. Я також зачарований випадком невеликого міста 
Оксона, фортеці на Соні, центром маленького краю, тривалий 
час суверенного, між герцоґством і графством Бургундським, 
що вперто зберігало привілеї, принаймні це стосувалося вимог 
королівської податкової адміністрації, які не накладалися без
посередньо на нього, тому що воно невпинно захищало свої 
пільги та, щоб уникнути зростання податків, посилалося на 
все більше «зубожіння» його території132. Але саме цей випа
док виходить трохи далі за межі норми. Я подумав також про
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край Жекс, але женевці, власники нерухомості, ускладнюють 
там економіку і суспільство. Зрештою, я віддав перевагу при
кладу менш яскравому, банальному і отже такому, який лег
ше узагальнити: кантон Ґондрекур у департаменті Мез, який 
на момент утворення департаменту, 1790 року, пов'язує нас 
із маленькими автентичними краями з невизначеними і однак 
стійкими кордонами: Орнуа, Блуа (або Блезуа), Вуад, Во, Вал- 
лаж, Бассиньї...

Розташований на півдні департаменту Мез, Ґондрекур — 
центр одного з найбідніших кантонів. Край плато (місцевість, 
яка називається Бюїссон д’Аманті, 423 метри, міститься на най
вищій точці департаменту). Край досить холодний: наприкінці 
XVIII сторіччя виноград вирощували лише починаючи з Уделен- 
кура, Сен-Жуара, Треверея (за 16 кілометрів від Ґондрекура). 
Також правда й те, що виноградники розвивалися тільки поза 
північними межами кантону, — там, де ділянки землі опускають
ся вздовж долини Орнена, клімат стає менш суворим. Отже, у 
Ліньї (220 метрів заввишки), ще у Бар-ле-Дюку (184 метри).

Цей пересічний і звичайний кантон розташований на стику 
двох вапнякових плато різної щільності: на сході плато Меза 
(або, якщо бажаєте, схилів Меза); на півночі й на заході — плато 
Барруа (або якщо вам більше подобається, схилу Бара). їхній не
повний стик змінюють низини, середні, глинисті або мергельні: 
саме тут розташовані села, включаючи Ґондрекур, тому що саме 
тут вода, яка проникає у товщу вапняків, знов з'являється, аби 
породити джерела, колодязі, струмки, річки. Перегороджений 
розсудллвим господарем, струмок стає озером і може оживити 
колесо млина — такого, як млин Люмевілль-ан-Орнуа, який іс
нував уже 1261 року133. Вапняк — це також численні кар'єри; 
звідти ці села з каменю, такі дивні ддя тих, хто приїздить із 
близької вологої Шампані, де на початку XVIII сторіччя будинки 
були ще з дерева і глини, з дахами із соломи та очерету134.

Майже повсюди ця вапнякова маса має форму простих 
пагорбів, насправді останців. На вершині ліси з буків, грабів, 
скельних дубів, але без справжнього підліска, до того ж менш 
густі на заході, ніж на сході (на плато Мез, яке підвищується 
поступово у напрямку ріки, ліс займає увесь або майже увесь 
простір; ми ще губимося в ньому, навіть ще сьогодні). Між лі
сами й низинами — часто орні землі на відкритих кам'янистих 
схилах: вони стають буквально білими під час оранки через 
ту величезну кількість каменів, яку плуг виносить на поверх-
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|:НЮ землі. Плут, у який треба упрягти чотири, шість і навіть 
< можна назвати цифру до десяти коней. Марно у будь-якому 
І разі розчищати від каміння цю землю: після наступної оранки 
І з'являться інші камені. Наслідок зрозумілий: тоді як луки роз-
■ ташовані на тому самому рівні, що й село, ниви — на пагор- 
| бах, які височіють над ними. Під час жнив вози на чотирьох 
| колесах, які котилися, навантажені снопами пшениці чи вівса, 
І  спускалися до села під оглушливий гуркіт туго стиснутих «ме- 
I  ханізмів», і корінного коня треба було тримати у вузді.
| Ці землі не особливо багаті. Із 100 гектарів слід лише поло
в и н у  з них зарахувати до орних земель (усі в режимі трирічної 
І  сівозміни), десята частка земель — цілина, третина — ліс, ре- 
| шта — сади і луки. Починаючи з 1730 року, справжнє благо-
■ хловіння: картопля, яка поширилася дуже рано, як у сусідній 
І  Лотарингії.
і; Загалом, життя, певно, не дуже легке, але стерпне. З 6 903 

мешканців 1796 року, 8 263 — 1803 року населення кантону 
| досягло 11 668 мешканців 1851 року; згодом воно зменшилося. 
) Перепис населення 1796 року135 (який визначив мимохідь 253 
І  мобілізованих у військо і вже 133 загиблих) дає також склад 
1 населення (чоловіки — 1605; жінки — 1629; хлопці — 1 589; ді- 
Івчата — 1515) і поголів'я худоби (биків, корів і телят — 3 680;
; коней і кобилиць «нечистокровної» породи — 1 633; баранів —
| 7 181; кіз — 625; ні ослів, ні мулів; свиней — 939). Скотарство 
І не досягло показників високої якості: коні та бики вельми по- 
I середні на зріст, корови запряжені у підводи, барани маленькі, 
і;і але «добрі» (певно, для їжі), свині куплені на ярмарку у торгов- 
| ців. Я порахував, що виробництво зернових може становити 
; приблизно 3 квінтелі на людину.

Як решта департаменту Мез, кантон має своє металургій- 
|не виробництво, отже, своїх шахтарів, свої високі печі (6 — 7 
: метрів заввишки у XVIII сторіччі), свої кузні; свої млини, аби 
дробити руду. Але промисловість не працює безперервно, зва- 

| жаючи на надмірну кількість пального, якої вимагає постійне 
І’ обслуговування печей, зважаючи на те, що влітку робоча сила 
і розсіюється, розтікається, немов вода, що рухає лопаті млина. 
| Якщо спробувати продовжити діяльність у металургійній галу- 
| зі, не обмежуючись зимовим періодом, затримуючи води на за- 
; надто високому рівні, існує навіть ризик затоплення сільсько- 
і господарських культур. Мінералів заліза, «каменю з копальні», 
і було достатньо, і дерево — велика проблема чорної металургії,
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тому що для отримання 100 кілограмів заліза треба 100 кубоме
трів деревини, — на щастя, було у  великій кількості (але треба 
було його перевозити). Його видобували на плато Барруа (на 
заході) і, ще більше, на сході, на плато, які височать у напрямку 
департаменту Мез: Вутон-От, посеред свого лісового краю, мав 
своїх спеціалізованих «лісорубів». Саме там, де сходяться два 
плато, неподалік улоговини, яка їх розділяє, уздовж борозни 
Орнена і маленьких річок, які впадають туди, розташовуються 
домна і кузні, приречені застосовувати потужність млинів

Загалом край переважно лісистий, як сама Лотарингія, де 
панують місцеві говірки, й лотаринґські села, з такими самими 
широкими і важкими прилеглими один до одного будинками 
(клуня, стайня, житлові кімнати), були лише трохи відкритими 
до зовнішнього світу з боку садів, позаду помешкань, тоді як 
з боку їхніх фасадів, що виходили на широкі вулиці, заповне
ні з кожного боку возами, плугами, боронами, купами гною, 
відчинялися великі ворота клунь. Дахи були вкриті круглою 
черепицею, названою римською, хоча ми й не думаємо більше 
сьогодні, що ця лотаринґська спадщина належить Риму.

Ґондрекур налічує 1 139 мешканців 1803 року; 1 692 — 1851 
року. Низка сіл, які становлять сферу його впливу, обмежена 
через вплив, часто дієвіший, ніж його, інших сіл або малень
ких міст: на північному заході Ліньї-ан-Барруа (2 800 і 3 234 
мешканці на ті самі дати); на півночі Вуад, який загалом урів
новажує населення Ґондрекура і служить іноді притулком під 
час незавершеної подорожі й місцем зупинки поблизу Меза; 
Вокулер, так само на річці Мезі; обширом з Ліньї-ан-Барруа; 
Нефшатель (3 380, мешканців близько 1788 року), так само на 
Мезі, так, немов долина річки цілком уникає Ґондрекура, влада 
якого сягає — і досі — лише Вутон-О або Ле Руаза.

На захід і південь слід розташувати Мантьє (1 257 мешканців 
1803 року), на Солксі, маленькій річці, більш затиснутій між кру
тими берегами, ніж Орнен; Жуанвілль на Марні (2 210 мешканців 
до 1788 року); нарешті Андело, на Роньйоні, що впадає в Марну, 
про який ми згадали лише тому, що одна частина кантону Ґон- 
дрекур була наприкінці Давнього Порядку знов прикріплена до 
судового округу Андело і, поза ним, до округу бальї Шомона...

Кантон Ґондрекур водночас найбільший з кантонів департа
менту Мез (341 км2) і, близько 1803 року, найменш густонаселе- 
ний, 24 мешканці на квадратний кілометр. Сусідні кантони — 
Вуад, 274 км2, Монтьє-сюр-Солькс, 199 км2 — мають щільність
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Тг£УЄ5

ГвиавЬоигд

ЕЙ Черепиця 
у формі 
каналів

Е§3Черепиця плоска 
квадратна ва

ЩРІДранка Лава

Черепиця плоска 
лускоподібна

РИМСЬКІ ТА ЛОТАРИНҐСЬКІ ШЛЯХИ І ПЛОЩА ДІЛЯНОК, 
ДЕ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ЧЕРЕПИЦЯ Є ТРАДИЦІЙНИМ 

ПОКРІВЕЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ.
Джерело: Л. И. РІТТЕ.

37 мешканців на квадратний кілометр для першого, 29 — для 
другого. Правило, отож, підтверджується: знаємо, що менше 
населення, яке мешкає на території, то більше простору займає 
система селище — село. Певно, саме великий розмір кантону 
пояснює існування сільських ринків, які у Бонне, Тревереї та 
Деманжі-оз-О додають, якщо я не помиляюся, свої послуги до 
чотирьох щорічних ярмарків Ґондрекура.

Найчіткіша ознака спроможності селища, його здатності 
бути рушійною силою сільської зони — це, по-перше, природ
но, співвідношення між його населенням і населенням кантону, 
центром якого він є. Якщо візьмемо за одиницю показник кан
тону близько 1803 року, він дорівнюватиме як мінімум 1,37 на
вколо Бар-ле-Дюка і як максимум 11,47 для кантону Дамвілльє.
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За цією класифікацією кантон Ґондрекур (6, 95) стоїть позаду 
Дамвілльє, а також і Віньйолля-лез-Аттоншателя (11), Ден-сюр- 
Меза (9,44), Суйї (8,34), Вуода (8,32), Монфокона-ан-Арґонна 
(7,8). Хоча ці цифри ще треба розтлумачити (кантони — зручні 
одиниці поділу, але не ідеальні), вони достатньо промовисто 
говорять те, що хочуть сказати: дуже скромні, вони свідчать 
про вузький зв'язок і розподіл, який відповідає завданням, між 
центром і периферією і вони доводять, що перед нами місто, 
поширення впливу якого виходить за рубежі кантону, якими 
ми обмежилися: це випадок Бар-ле-Дюка (1,3), Вердена (1,45) 
і навіть Сен-Мішеля (2,75). Дуже високі, навпаки, ці співвід
ношення говорять про ілюзорну перевагу селищ, які, самі за
нурені у сільське життя, є лише великими селами, такими як 
Дамвілльє або Віньйолль-лез-Аттоншатель.

Зрештою, з коефіцієнтом 6,95 Ґондрекур не відіграє такої 
занадто жалюгідної ролі, що досить добре встановлюється че
рез соціопрофесійний склад населення цього селища та його 
сіл. Ці відомості надійшли до нас — у майже чудовий спосіб — 
завдяки спискам активних громадян, складеним у травні 1790 
року різними муніципалітетами (чи «громадами», як їх іноді 
називають), згідно з інструкціями Установчих зборів136. Усі чо
ловіки старше 25 років, що мають якусь професію, фігурують 
у цих перетиках, які, у принципі, повинні визнавати активни
ми громадянами, тобто виборцями на первісних виборах, лише 
тих, хто, будучи власником або квартиронаймачем, платить як 
податок суму, що дорівнює платі за три дні праці — приблизно 
три ліври. Але, хоча ці цифри у три ліври низькі, деякі муніци
палітети, здається, зовсім забули ці інструкції, тому що список 
включав навіть імена жебраків і, що найгірше, деяких удів. Тут 
зв'язок загальних цифр здається очевидним: з 8 263 мешкан
ців кантону (цифра за 1803 рік) списки 1790 року дають 1 715 
активних громадян, тобто 20,7 % населення, — цифра, яка на
ближується до звичної пропорції між тими, хто залишається 
біля домашнього вогнища або у домашньому господарстві, й 
загальною кількістю населення (від 1 до 4 або 5),

У такому вигляді ці списки свідчать про багато речей. Чи не 
здивуємося ми, наприклад, тому, що був лише один пекар на 
увесь кантон і мешкав, як мусив, у Ґондрекурі? Сільські меш
канці, отже, самі випікали хліб, кожен будинок після 1789 року 
мав іще або міг мати свою піч, і діжка, схожа на високу скриню, 
в якій замішували тісто, була звичайним предметом інтер'єру.
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Розпод іл  активного населення на первинний, вторинний і тре

тинний сектори.
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Інша дивна річ: немає м'ясників, навіть у Ґондрекурі, за ви
нятком того, про якого дійшли свідчення, у Моважі, великому 
селі, дуже людному; треба дістатися Ліньї-ан-Барруа або Бар- 
ле-Дюка, аби натрапити на налагоджену роздрібну торгівлю 
м'ясом (п'ять м'ясників у Ліньї, чотирнадцять у Бар-ле-Дюку). 
Шинкарі й трактирники (я порахував їх разом) також малочис- 
ленні: загалом вісімнадцять, але лише у семи населених пунк
тах з двадцяти чотирьох, з яких два трактирники у Ґондрекурі, 
один трактирник і два шинкарі у Бонне, три шинкарі у Денвіллі- 
о-Форжі, один трактирник і три шинкарі у Деманжі-оз-О, три 
шинкарі у Роз'єрі-ан-Блуа... Якщо звернутися до карти на сто
рінках 148 — 149, зауважимо, що шинкарі облаштовуються лише 
у селах периферії. Отож, наш регіон ще не відкрився широко 
ані для торгівлі алкоголем чи вином, ані для регулярного вжи
вання м'яса. Нема також жодного бакалійника.

І жодного лікаря. Треба їхати до Ліньї, аби знайти там двох 
(плюс два хірурги), або у Бар, де три лікарі та чотири хірурги. 
Наш кантон мав право лише на перукарів-хірургів, до того ж 
у невеликій кількості: загалом сім, два у Ґондрекурі, два у Мо
важі, один у Шарсеї (сьогодні Шассей), один у Бонне, один у 
Вутон-О. Натомість (але наш список не каже про це, і небез
підставно) повсюди акушерки, про що Майже завжди повідо
мляють списки цивільного стану).

Ще менш обнадійливі висновки стосовно вчителів або ке
рівників шкіл, одинадцять на двадцять чотири міста з перед
містями. їх було б іще менше, якби церковники, ймовірно, не 
відігравали б ролі викладачів. Оскільки у цих регіонах пись
менність існувала здавна: у посередньому селі, такому як Лю- 
мевілль, учитель заявив про себе 1689 року у зв'язку з його 
власним одруженням137. І коли акти цивільного стану вимагали 
у XVIII сторіччі підпису свідків (особливо хресних і хресниць 
дітей, яких хрестили), чоловіки майже завжди вміли підписати
ся, жінки, як належить, ніколи або майже ніколи137.

Ми не розповідаємо про життєву долю «буржуа» з наших 
списків, позначених як рантьє (але якого рівня?): одинадцять 
згадок загалом, п'ять з яких у Ґондрекурі. Так само ми відкри
ваємо імена п'яти кавалерів ордена Людовіка Святого*, четверо 
з яких — з Ґондрекура.

* Королівський орден, упроваджений 1693 року Людовіком XIV, 
скасований 1792 року, відновлений у 1814-30 роках.
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Поділ, який без кінця повторюється, встановлюється між 
численними землеробами (селянами з достатком) і чорнороба
ми, які були, як казали в інших місцях «лямками», володіючи 
іноді кількома клаптиками землі: з 1 715 активних громадян 
кантону 491 землероб, 478 чорноробів. Дві категорії були рів
ними, що, на мою думку, пояснюється скромним становищем 
селян, які мали достаток (на околицях Меца138 було двоє чорно
робів на одного землероба). Однак така скромна соціальна не
рівність існувала. Сільське суспільство було таке саме неспра
ведливе, як і міське. Воно завжди мало своїх «сільських півнів».

Існує інший спосіб визначити наші сільські громади, вста
новивши цифри, які визначають відповідну важливість трьох 
секторів, названих первісним (передусім сільське господар
ство); вторинним (ремісники); третинним ( я відношу туди всіх 
тих, хто не працює руками: адвокатів, торговців, викладачів, 
священиків, рантьє).

У Ґондрекурі первісний сектор представлений 33,18 % насе
лення (отже, селище глибоко поринуло у сільськогосподарську 
діяьність); вторинний сектор — 46,28 %; третинний сектор — 
20,52 %. Ці цифри стають зрозумілими, якщо порівняти їх із 
рівнем сіл кантону, узятих, аби спростити, у їхній сукупнос
ті; первісний сектор — 62,07 %; вторинний сектор — 26,84 %; 
третинний сектор — 11,08 %. Чи не була ця остання цифра 
завищена, оскільки я вирахував у третинному секторі певну 
кількість сумнівних випадків. Суттєве, вочевидь, те, що віднос
но зменшена частка головного міста щодо сіл у галузі сільсько
господарської діяльності й, навпаки, роздувається частка ре
місничої діяльності та відносно великий обсяг його третинного 
сектора. Я дійшов висновку, що організація простору сама по 
собі створює нерівність та ієрархію. Маркс вбачав у конфлікті 
місто — село найдавніший приклад боротьби класів — це на
справді дуже геніальний погляд.

Ця асиметрія лише урівноважується, коли сягає рівня не се
лищ, а міст, маленьких і великих. Я підсумував, для порівняння, 
на графіку, присвяченому кантону Ґондрекур, соціальні облич
чя Ліньї-ан-Барруа і Бар-ле-Дюка: для Ліньї — 19,44 %, 46,61 %, 
33,93 %; для Бар-ле-Дюка — 25,06 %, 46,88 %, 28,05 %. Дивує 
передусім обсяг первісного сектора, вагомішого у Бар-ле-Дюку 
порівняно з Ліньї. Це пояснюється присутністю у Барі 343 ви
ноградарів, яких можна уявити за роботою на схилах, сьогодні 
необроблених, сусідніх з містом.
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Загалом, мене приголомшує саме сила ремісництва, важли
вість діяльності, призначеної для того, щоб задовольнити міс
цеві потреби. У Ґондрекурі, у Ліньї або Барі половина — трохи 
менше — населення зайнята у ремісництві. У селах, ще дивні
ше, один селянин з чотирьох є ремісником (ймовірно, продо
вжуючи обробляти клаптик землі). Я приголомшений широко 
представленими категоріями чоботарів, каретників, каменярів, 
різьбярів по каменю, ткачів полотна чи вовни, візників, лісо
рубів, точильників, цвяхарів, лимарів139, кур'єрів, «вершників», 
навіть сільських поштарів...

Без особливого бажання я залишив осторонь власне істо
рію Ґондрекура, до того ж погано досліджену, яка майже не 
прислуговується моїй темі. Маленьке містечко, що виглядає 
як село, використовує роздоріжжя (Базель — Реймс ; Шо- 
мон — Верден). Його укріплення не стали на перешкоді тому, 
що його взяли двічі, у XIV і XV сторіччях, і щоразу спалювали. 
Воно розташоване, на біду для нього, на стику небезпечних 
кордонів: кордонів Шампані, які з 1285 року були кордона
ми Французького королівства; а також герцоґства Бар (лише 
Барруа, яке перебувало у ленній залежності, не залежало від 
короля Франції з 1302 року); кордонів герцоґства Лотарингія. 
Воно мало багато господарів, які бажали підкорити його, бра
ти з нього данину, обкласти податками. Французькі податкові 
агенти, що облаштовувалися у Ланґрі, були найгрізніші з усіх. 
Однак існувало кілька переваг, які можна було отримати з 
цієї плутанини: наприклад, керувалися правилом, щодо дво
рянства, посилатися у Ґондрекурі на звичай Шампані: звичай 
«ошляхетненого пуза» — бувши сином простолюдина і шля
хетної матері, ви мали право вимагати шляхетного стану, який 
герцог де Бар вам надавав, якщо ваші докази були вагомими, 
навіть не вимагаючи від вас (як це належало за правилами 
судового округу Бар, але щодо цього земля Ґондрекур була 
винятком) третини майна, успадкованого від нешляхетного 
батька140.

Місто укріплене, але нижчого розряду, Ґондрекур складав
ся з верхнього міста, закритого, зі своїми мурами і баштами, 
і нижнього міста, більш жвавого, краще забезпеченого во
дою, населеного торговцями, яке здобувало прибутки зі своїх 
базарів у п'ятницю і своїх ярмарків, виганяло на пасовище 
свою худобу легше, ніж селяни і власники верхнього міста, 
яких пильно контролювали охоронці брами. Укріплені спору-
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І ди не перетворювали Ґондрекур на головне місто, лише на 
пункт спостереження перед лісовим простором, де будь-який 
ворог може зручно, непомітно пересуватися. У 1635 році141, 

І коли Рішельє розпочав боротьбу проти Австрійського дому, 
І герцог Анґулемський, який командував французькою армією, 
і котра охороняла Барруа, що перебував у ленній залежності, 
| потурбувався, щоб у Ґондрекурі розмістили невеличкий загін, 
| «оскільки це місце перетину шляхів». Коли Людовік XIV, аби 
І' спростити охорону кордонів, наказав зруйнувати укріплен- 
| ня (від яких сьогодні нічого не залишилося, хіба що «башта 
І під дахом з крутими схилами»142 і гучна назва Ґондрекур-ле- 
| Шато), це пониження у військовому чині не зупинило ані по- 
| ширення впливу міста, ані розвитку його обслуговування, ані 
І його діяльності. Один документ143 сповіщає, що до його судо- 
I вого округу, очолюваного прево, — юстиції нижнього рівня —
І належало двадцять дев'ять сіл. Так само й церковний округ 
| (який підпорядковувався архідекану Ліньї та, вище, єпископу 
к Туля) простягався на двадцять п'ять парафій144. Від свого дав- 
| нього минулого місто успадкувало церкву (римську і готичну), 
І у якій спочиває кілька славнозвісних осіб, зокрема учасник 

війн Франциска І, який воював у битві при Павії (1525 року)
; і брав Неаполь (1528 року); будинок родини Реколле існував 
| тут ще 1790 року, коли у ньому влаштувалися муніципалітет і 
! керівництво дистрикту (Ґондрекур був якийсь нетривалий час 
і головним містом дистрикту)... Але ці ознаки й деякі інші — 
і занедбаний лепрозорій, лікарня, високоякісна промисловість, 
і яка ще 1700 року виробляла саржу, — не підіймають малень- 
: кого містечка над його посереднім існуванням і до того ж ма- 
; ють сенс лише у бідному краї, де воно домінує без надмірності 
й певним чином пожвавлює його.



III
ПОЯСНИТИ СИСТЕМУ: МІСТА

На останному поверсі міста. Не станемо уявляти собі, що 
разом із ними все стає ясно, так ніби верхівка системи пояс
нює її усю. Чи не існує, насправді, стільки буттів, ролей міста, 
скільки й міст? І найменші, такі численні, ледь відрізняються 
від селищ. Так само як селища, вони поринули у сільське жит
тя, яке залишається більшою частиною діяльності людей як до 
промислової революції, так і тривалий час після неї.

Попередня проблема для прийнятної типології міської сис
теми — відрізнити місто і те, що не є ним. Для французів Вели
кого сторіччя*, починаючи з Фюретьєра** з його «Словником» 
(1690 рік), речі були простими: місто повинно мати право на 
цю назву лише якщо воно оточене фортечними стінами. Воно 
створює своєрідний всесвіт, відмінний від звичайного краю. Це 
ознака його незалежності, доказ його ідентичності. Але існу
ють справжні міста без мурів і, навпаки, — агломерації, оточені 
стінами, які не можна віднести до міст. Мандрівник, який 1672 
року перетинав Нюї, бургундське місто на землі уже знаних 
вин, не був упевнений у придатності критерію. Нюї, писав він, 
«можна назвати містом, оскільки тут є фортечні стіни, рови, 
підйомний міст і судовий округ; оскільки, зрештою, є лише 
одна гарна велика вулиця, на якій живуть лише бондарі, через 
кількість вин, які виробляють на околицях міста»145. До того ж, 
маленьке містечко чекатиме на XIX сторіччя, аби перевищити 
2 000 мешканців, і «Статистика департаменту Кот д'Ор» визна
чає, що воно має розмір лише «400 метрів по колу»!146

З іншого боку, села, оточені стінами, які ніхто не думає 
кваліфікувати як міста, — численні: отже, у Нарбонне села

* Йдеться про часи правління Людовіка XIV.
** Фюретьєр Антуан (1619-1688) -  французький письменник. 

Його «Універсальний словник», виданий 1690 року в Голландії, -  цін
не джерело для вивчення мови XVII сторіччя.
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або селища Кане, Сен-Назер( Сен-Валльє; в останньому ого
рожа навіть подвійна та їй передує широкий рів (cava magna*). 
Так само і у Жинеста, що також у Нарбонне, де давні рови 
насамкінець перетворилися на звичайні ринви для водопою 
коней147. Так само не викликає дискусій Руврей, відомий сво
їм знаменитим дубовим лісом, насправді просте село, яке з 
XVI сторіччя, однак, було оточене фортечними мурами і ро
вами148.

Статистики, зі свого боку, знаходять вихід із цього стано
вища, класифікуючи міські й неміські агломерації за кількістю 
згрупованого населення: більше двох тисяч мешканців — міста; 
менше цієї межі — селища і села. Ось де чіткий критерій, за
надто чіткий, хоча прийнятна верхня межа з часом дуже змі
нюється. Я ще повернуся до цього великого питання149.

Що таке місто?

Більше, ніж стіни або кількість населення, найочевидніша 
характеристика міста — спосіб, у який воно зосереджує свої 
різні види діяльності на площі, якомога більше обмеженій, зби
раючи там людей, — «стільки народу на такій маленькій пло
щі!», як казав уже Анж Ґудар у XVIII сторіччі150, — змушуючи 
їх рухатися вузькими провулками, де не завжди пройде тран
спорт, спонукаючи їхні домівки рости угору, в єдиний простір, 
який може бути вільним, особливо коли стіни захищають і об
межують їхнє зростання.

Звісно, стіни можна перемістити, і їх переміщують, як пере- 
' носять театральні декорації. До того ж місто дихає вільніше. На 
відвойованому просторі розташовувалися навіть сади, фрукто
ві дерева, рілля, і навіть згодом стрільбища. Потім вулиці та 
будинки завойовують площу і потроху займають її усю. Але, 
навіть коли місцева влада указом скасовувала обов'язкове існу
вання міської стіни, ясно і просто, як це відбулося у XVIII сто
річчі у Ліможі (завдяки Тюрґо), у Кані, Ренні та в інших містах, 
міський простір залишився компактним, стисненим. Чи зруч
но, чи бажано занадто віддалятися від центру міста, куди все 
стікається, де все вирішується. Насамкінець, просте стиснення 
усієї міської агломерації, також умова її ефективності, — це її

* Велика заглибина (лат.).
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обмеженість. Треба скупчити, зібрати разом крамниці, ринки, 
будинки ремісників, мешканців...

Але передусім місто — це домінування. І те, що треба вра
хувати, аби його визначити, аби його оцінити, — це його здат
ність керувати, галузь, де воно виявляє себе.

Отже, коли у плювіозі IV року за республіканським кален
дарем Карпантра спробував піднятися до рівня міста, припису
ючи собі наявність цивільного і кримінального судів департа
менту Воклюз на противагу Авіньйону, він поставив на перше 
місце важливість доріг, «які Гарантують упродовж усього року 
зв'язок, зручний і безперервний [курсив автора]: великий шлях 
від Авіньйона до Карпантра, великий шлях від Апта до Кар
пантра, великий шлях від Оранжа до Карпантра, від Вальреа 
до Карпантра...» Потім його розташування посередині депар
таменту, перевага, «якої не можуть запропонувати Авіньйон, 
Апт і Оранж...» Таким чином «завдяки своєму розташуванню, 
своєму щотижневому ринку, завдяки дивовижному припливу 
іноземців [він служить] пунктом зібрання мешканців інших ко
мун департаменту і численних сусідніх департаментів»151.

Непотрібно казати, що географічне положення, лише воно, 
не створило блиску або вищості Карпантра. Бонньєр, на пів
ночі від Парижа, поблизу Мант-ла-Жолі, — всього лише село 
з 600 — 700 мешканцями, тоді як 1738 року його перетинала ко
ролівська дорога, нова, щойно побудована, з Парижа до Руана, 
потім, через кілька років, 1753 року — дорога з Парижа до 
Кана. Ось він, розташований на перетині важливих доріг, від
тоді торговий центр. Але місто? Певно, що ні152. Місто — це 
дороги, дороги, які перекроюються, але потрібні також інші 
складові, аби забезпечити укорінення справжнього міста.

Насправді, кожне місто, що належить до явно міської кате
горії, матиме навколо себе у підпорядкуванні велику чи меншу 
низку селищ, кожне опосередковано пов'язане з маленьким 
всесвітом сіл. Тобто геометрично простий образ, на жаль, не 
завжди відповідний дійсності, особливо це стосується великих 
міських категорій, набагато складніших.

Крім того, кожне місто, маленьке чи велике, було оточене 
близькою зоною, яка забезпечує прожиття й від якої воно зале
жить, якщо йдеться про постачання харчових продуктів, котрі 
швидко псуються. Кожне має свої ринки, схожі на цей «тулон- 
ський ринок, який приймає овочі [кажуть, зелень] і фрукти від 
виробників з усіх сусідніх сіл, котрі приїздять щодня за годину
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або дві ходу з віслюками і мулами»153. У Тарасконі наприкінці 
XIV сторіччя цей харчовий ореол поширювався на територію, 
повністю розбудовану руками людини154. Маленькому містечку 
пощастило розташуватися на березі Рони, але воно уникало 
ризику цих небезпечних вод, шукаючи захисту у насипах, які 
спираються на невеликі гори на півночі й на край Альпіллів 
на півдні. Його територія поділена на дві зони: між греблями 
низинний район, який притулився до стін міста і розділений на 
сади і вузькі смуги фруктових садів; за греблями луки, лани, 
вологі долини; насамкінець, на схилах пагорбів усе щільно зай- 

; няте виноградниками.
Саме на ці найближчі сільські оболонки найлегше насува- 

? ються міста, навіть не надто бажаючи того: вони визначають там 
і напрямок своєї діяльності, навіть служать притулком для насе

лення, якому щось загрожує. І трапляється, що ті, хто знайшов 
І там прихисток, не повертаються більше до своїх помешкань і 
і включаються у міське життя. Навколо ельзаських міст, таких 
| як Кольмар або Ґебвіллер155, пояси мертвих сіл XIV сторіччя 
, начебто включені до складу міста, і такий процес ще зустріча

ється в інших місцях, наприклад навколо Екс-ан-Прованса156. 
Отож, села можуть бути ненавмисно поглинуті містами.

Але сільськогосподарська зона, збережена для городніх чи 
І садових культур, яка приліпилася до стін міста, — лише перше 

коло, перший вінок, який змальовує скромний початок того, 
що є своєрідною колоніальною імперією. Місто, величезне че- 

и рево, має не одну, а кілька послідовних зон прожиття і впливу, 
| в основному — але лише в основному — концентричних: зона 
[ молочна і городня, зона зернова, зона виноградарська, зона 
\ скотарства, лісова зона, також зона зовнішньої торгівлі. На цих 

послідовних колах розміщуються ринки — обмінні пункти, а 
також міста — обмінні пункти. Саме час згадати точно сказані 

| слова Екарта Шреммера: «На міських ринках трапляється об- 
| мін місто — село, але також і обмін місто — місто»157. Давно 
| щодо цього Рудольф Гапке використовував, говорячи про ме- 
{■ режу міст у Нідерландах за часів, коли свого апогею сягнуло 

Брюґґе, у XV сторіччі, образний вираз «архіпелаг міст»158.
Експансія, міське домінування — не лише економічне, але й 

політичне, адміністративне, релігійне, культурне... У Французь
кому королівстві міста боролися проти сеньйорів і проти (або з) 
королем, аби отримати привілеї та свободи. Вони захоплювали 
одну за одною частки влади, сеньйоріальної або королівської, й
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отримали тепер інституції, які пов'язують їх з правлінням лю
дей: з їхнім успіхом, їхньою величчю або їхньою боєвитістю, — 
цивільний і кримінальний суд, окружний суд, парламент... По
думайте також про переваги міст, які отримали релігійні інсти
туції, резиденцію єпископа, капітул, монастирі, університет... 
Хто не насолоджувався мимохідь цими кількома рядками історії 
Романа, маленького міста у провінції Дофіне на берегах Ізера, 
за кілька кілометрів від Валанса: «У  той час як Баланс зі сво
їм університетом, Ґренобль — з парламентом, рахунковою па
латою, інтендантством і загальним урядом провінції [Дофіне], 
В’енна — зі своїм архієпископством і вищим податним судом 
притягають до себе своїх позивачів, прохачів і студентів у вели
кій кількості, Роман [загалом порівняно знедолений] докладає 
зусиль, аби розвинути свою промисловість і торгівлю. Насправ
ді... його адміністратори не раз мріяли про те, аби вимагати пе
ренесення місцезнаходження суду округу Ба-В'єннуа, розміще
ного за наказом Юмбера II у Сен-Марселені, але жодного разу 
вони не змогли успішно відстояти це право»159. У цьому розподі
лі, new deal*, роздавання карт було лише виключним. Бідолашне 
місто Роман! Бо юстиція й адміністрація — галузі, які майже не 
знають безробіття. Це ледь не катастрофа для міста — втратити 
одну із своїх інституцій, здатних допомогти жити. Місто Нансі, 
наприклад, коли воно було позбавлене свого окружного суду за 
часів французької окупації (1670 — 97), якщо вірити його меш
канцям, тоді «дійшло до крайнього зубожіння... Мало кого не 
зачепила його біда і втеча всіх буржуа»160.

Щодо руху, який накреслює кола впливу, найвіддаленіші від 
міста, то передусім хіба це не постачання харчами населення? 
Так, «людський простір — найбільш поглинаючий простір у 
світі»161, завжди найбільш мандрівний. І місто — немов таємни
чий ліхтар браконьєрів, який уночі принаджує до себе диких 
звірів. І причаровує довколишніх селян. Ніщо не говорить про 
це красномовніше, ніж начерк, де позначено місця, звідки по
ходять ті, хто приїхав до міст. Без цього вливання свіжої крові 
вони занепали б, нездатні компенсувати смерті народженнями, 
завжди недостатніми. Оскільки всі міста (великі чи середні) до 
XVIII сторіччя включно були «прихистком для старих і хворих».

Місця, звідки походять нові прибульці, окреслюють навко
ло міста, до якого вони прилягають, вражаюче широкий про-

* Нова роздача (англ.).
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ІММІГРАЦІЯ В ЕКС-АН-ПРОВАНС У XVIII СТОРІЧЧІ.
За «Історією міської Франції» за редакцією Ж. Дюбі, т. 3.

стір. Отже, начерк імміграції в Екс-ан-Прованс у XVIII сторіччі 
(Екс був тоді лише середнім містом) стосується значної части
ни Франції. Найчастіше мігранти були ремісниками, іноді на 
диво спеціалізованими відповідно до місця походження щодо 
встановлення «справжньої монополії на ринку праці»: «Грабарі 
[землекопи] мали всі шанси у Тулузі, так само як у Периґе, 
бути бретонського походження... більше ніж половина річко
вих перевізників [човнярів] міст, розташованих поблизу Рони, 
походила з країв у верхів'ях Рони, тоді як більшість пекарів 
походила з Бресса* і м'ясників — з Оверні»162. До Парижа у

* Бресс -  регіон на сході Франції, між Соною і гірським масивом 
Юра.
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ПОХОДЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ОДРУЖИЛИСЯ У ВЕРСАЛІ 
1682-1689.

Будівлі міста приваблювали робітників здалека, чого вимагала 
амбіційна програма розбудови. За «Історією міської Франції» за 
редакцією Ж. Дюбі, т. 3.

XVIII сторіччі теслі приїздили з Нормандії, каменярі — з Ліму- 
зену, годувальниці — з Бургундії, сажотруси — з Савойї, водо
носи — з Оверні й тому подібне. Будь-яка агломерація, навіть 
скромна, пропонує ті самі відповіді у власному масштабі, варто 
лише запитати: селище чи місто Вонневілль (центральне місто 
округу Фосиньї, сьогодні у департаменті Верхня Савойя) підра
ховує своїх мешканців у XVIII сторіччі: воно дізналося, що його 
лікарі — дижонці; з двох його поліцейських один — з Бурбон- 
не, другий — з Нівера; паляничник — нормандець; чоботар — 
з Дофіне, поденники приїздили туди з Каркассона, Перигора, 
савойських парафій... Чи можна сказати краще?163

Однак краще ніж найм ремісників або людей, ладних ро
бити все, ми знаємо іншу імміграцію — приїзд майбутніх міс
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цевих буржуа, найчастіше торговців, які прибували зі своїм 
майном і власними амбіціями. Отже, ми можемо так само від
творити цю імміграцію, загалом найрозкішнішу, у місті Мец у 
XVIII сторіччі164.

Ще ширші зони, які накреслює торгівля навколо діяльних 
міст, — «усім містам міст», як казав Андре П'ятьє, — оскіль
ки ці зони широко вклинюються у французьку територію і 
тягнуться далі нитками великих шляхів до Близького Сходу, 
Балтики, Африки й Нового Світу і Далекого Сходу, дороги до 
яких проклали наприкінці XV сторіччя великі відкриття. На 
схемах сторінки 162 я зобразив величезні ділянки французької 
території, які зачіпає торгівля Руана і Марселя у XVIII сторіччі. 
Читач помітить, переглядаючи їх, що з цих зон торгівлі, таких 
широких, жодна не охопила усієї французької території. Прав
да, що національний ринок — монолітність, економічна єдність 
цієї території — склався пізніше. Величезна площа цього про
стору — перешкода до будь-якої торгової єдності країни, попри 
прокладання транспортних шляхів, численність ринків, незбаг
ненну кількість ярмарків, які немов замінюють собою міста чи 
селища, або коли вони влаштовуються у містах, вочевидь по
множують їхню активність. Навіть дуже великі ярмарки — на
віть ярмарки Шампані у XIII сторіччі, навіть ярмарки Ґібрея, 
навіть ярмарки Бокера — охоплювали лише частину території. 
Франція — занадто великий шматок навіть для самої Фран
цузької держави і також для капіталізму цих найпередовіших 
міст — цих міст до того ж, як не дивно, на краю королівства, 
як я матиму нагоду визначити згодом.

Якомога простіші приклади

Але замість того, щоб сперечатися про те, що мають спіль
ного міста і що у них різного, чи не краще підкріпити це де
якими прикладами, досвідом? Починаючи з найпростіших ви
падків, у принципі, міст відносно скромних і менш амбітних. 
До того ж я сумніваюся, чи є міські приклади насправді про
стими, які були б зрозумілі з першого погляду. Уся безліч міст 
неминуче живе рівновагою, яка повинна тривати, між тим, що 
вона отримує (або тим, що бере), і тим, що дає (або повертає). 
Рівновагу увесь час відновлюють, ваги ніколи не перебувають 
у спокої. І спосіб, у який місто спирається на його зовнішнє
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РУАН

Приморська Сена 
і Париж

Більше 50

Від 41 до 50

Від 21 до 40

Від 11 до 20

Від 6 до 10

Від 1 до 5

МАРСЕЛЬ І РУАН НЕОДНАКОВО ТА НЕДОСКОНАЛО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ФРАНЦУЗЬКИЙ р и н о к .

Начерк, стосовно Руана, виконаний П’єром Дарделем (в кн.: 
Annales de Normandie, 1954). Підрахунок зроблений за підсумками 
зубожіння з 1740 по 1790 рік. Анахронічне визначення кордонів де
партаментів виправдовується картографічною зручністю. Стосовно 
Марселя (Charles CARRIERE, Les Negociants marseillais, 1973, II, р. 
583), визначалися ціни поставок, які надходили з внутрішньої час
тини країни.
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оточення й змінюється внутрішньо, аби зростися із зовнішнім 
світом і домінувати над ним, — цей спосіб завжди непростий, 
зазвичай він містить таємницю, яку треба відкрити.

Користь прикладів у тому, щоб підтвердити чи спростувати 
нашу теоретичну схему, яка є лише першим начерком аналізу, 
своєрідною моделлю. Оскільки самої по собі моделі недостат
ньо: треба зіставити її з дійсністю, немов кинути у воду. Чи 
плистиме вона, — це важливо дізнатися; якщо вона потоне, все 
треба розпочинати спочатку.

Важливо також, безперечно, не лише визначити те місце, 
яке займає місто поміж селищ, сіл — посеред тих, чим воно не 
є, — а і його місце серед інших міст, висвітлити місцеві, регі
ональні, міжнародні «логіки», які їх вирізняють. Міжнародні: 
історія величезного світу безперестану зачіпає їх, змішує, від
риває у разі необхідності від їхнього середовища; одні виперед
жають інших, тоді як ніщо у їхній власній долі не провіщало 
цього.

Прагнучи підтвердити (і ускладнити) схему, накреслену 
вище, ми, отже, розглянемо міста усередині, іпіга тигоз* мен
шою мірою, ніж у перспективі усього домінування міст, яке 
стосується водночас внутрішнього й зовнішнього, відповідно до 
співвідношення двох сукупностей, які не завжди легко визна
чити, а ще важче оцінити.

Безансон і проблема регіональної першості

Мало міських ландшафтів чіткіші, доброзичливіші, на пер
ший погляд, ніж ландшафт Безансона. У цьому ландшафті все 
залежне, найкраще й найгірше; географічний детермінізм тут, 
певно, не порожнє слово.

Закрут річки, дивний заворот Дуба, немов кільце, охоплює 
місто, захищає його. Це не найкращий захист, оскільки корінь, 
квітконос цього захисту не дозволяє створити острів, захище
ний водою з усіх боків: є вільне місце, шпаринка. Але (див. схе
му на с. 166) ця шпаринка закрита вузькою ділянкою гір (при
близно 360 метрів заввишки), яка здіймається на сотню метрів 
над закрутом річки. На цій висоті, можливо, існувала Галльська 
стіна, потім — фортеця (Вобан перебудував її пізніше від верху

* У стінах (лат.).
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За книгами записів прийому хворих

ІММІГРАЦІЯ В ЛІОН, 1529-1563.
Карта запозичена з кн.: Pierre CHAUNU, Richard GASCON, Histoire 

economique et social de la France, tome 1/1, 1977. Іммігранти в Ліон, 
на той час фінансову столицю Європи, приїздили з усієї Франції, а 
також з Італії аж до самого Неаполя, з Женеви, Берна, Кьольна, Мюн
хена і навіть з Нідерландів та кількох іберійських міст.

до низу), яка зміцнила природну стіну. Це наслідок дуже дав
нього геологічного процесу. За часів пліоцену, насправді, Рейн 
тік теперішньою долиною Дуба, доки середній грабен масиву 
Воґези — Чорний Ліс не змусив його залишити свої камено
ломні департаменту Юра та йти іншою дорогою. Отже, саме 
могутня річка, по-іншому могутня, ніж Дуб, надає форму без-
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ансонському рельєфу, який розчленовує, розрізає, немов пи
лою, виступ гір Юра. Цитадель Безансона — на верхівці одного 
з цих фрагментів, між двома тіснинами — Ривоттом на півночі 
й Тарраньйозом на півдні.

Не дивно, що на цій місцевості, так добре захищеній при-, 
родою, дуже рано розташувалося місто. Безансон був столицею 
секванів, одного з великих народів незалежної Ґаллі'ї, які мали 
зв'язки із сусідами — гельветами, котрі вже облаштувалйся за 
межами Юра, та їхніми ворогами еденами, котрі вже мешкали 
за Дубом і Соною. У своїх «Коментарях» Цезар звертає увагу 
на важливість і силу їхньої позиції.

За часів Римської імперії Везонтіон був важливою столи
цею провінції, розташованою на перехресті двох доріг: перша 
(яка сягає Лозанни і озера Леман) перетинає долину Лу і довге 
міжгір'я Понтальє; друга — відривається від Сони у Шалоні й 
краєм гір Юра торкається Безансона і дістається Монбельяра, 
Бельфора, Рейну і його limes*, аби досягти Майнца. Ця друга 
дорога, яку використовували леґіони165, була найважливішою у 
напрямку Рейну після великої осі Ліон — Шалон — Ланґр — 
Трир. Безперечно, Везонтіон був містом важливих перевезень, 
яке отримувало навіть вина з Кампанії** та Латія***166 — у роз
копках у закруті Дуба, справді, знаходять численні уламки ам
фор... Однак, окрім існування арен, форуму, Чорної Брами, 
Cardo****, що майже відповідає сучасній Великій вулиці, де роз
ташовані одна за одною ті крамниці, які найбільш приваблю
ють покупців, ми багато чого не знаємо про римський Везон
тіон. Ми не знаємо навіть, як християнство починаючи з II 
сторіччя було принесене туди «мандрівним населенням рабів, 
леґіонерів і торговців», як у решту Ґаллії167.

Ми не знаємо також, як місто пережило темні століття на
шестя варварів, а потім часи Меровінґів і Каролінґів. Воно було 
досить багатим, аби дуже здавна облаштувати ринок і вкрити 
свою територію церквами, одними у VII сторіччі (Сент-Етьєнн, 
Сен-Моріс, Сен-Поль, Сен-П'єр), іншими — у XI сторіччі 
(Сент-Андре, Нотр-Дам-де-Жюсса-Мутьє, Сен-Венсан). До

* Межа, кордон (лат.).
** Область на західному узбережжі Італії, поблизу міста Капуї.
*** Область між Тиренським морем, Етрурією та Кампанією з цен

тром у Римі.
**** Вісь, центр (лат.).
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МІСТО БЕЗАНСОН І ЙОГО РОЗТАШУВАННЯ 
За кн.: Claude FOHLEN, Histoire de Besangon.

цього архітектурного багатства додається, підтверджуючи або 
збільшуючи його, піднесення Безансона у ранґ резиденції архі
єпископа, дату якого важко визначити. Однак, подія важлива, 
оскільки 1041 року архієпископ Безансона, релігійний очільник

* Вулиця, провулок, міський квартал (лат.).
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провінції, отримав завдяки імператорській концесії право здій
снювати цивільну владу всередині міста.

Отже, як єпископальне місто під давньою владою імперато
ра Безансон брав участь у загальному русі, завдяки якому За
хід з XI по XIII сторіччя зробив перші кроки від античності до 
сучасності. Тисячі нових міст виникли тоді, величезна кількість 
старовинних міст розквітла. Безперечно, саме через це загаль
не процвітання 1290 року не без боротьби Безансон звільнився 
більш ніж наполовину від влади архієпископа і зміг перетво
ритися на комуну. Хартія, подарована цього року Родольфом І, 
зробила його вільним імператорським містом, яке архієпископ 
усе менше і менше непокоїтиме, своєрідною міською респу
блікою, що мала право стягувати податки, здійснювати право
суддя, Гарантувати громадський порядок, навіть укладати угоди 
про союзи і, правда лише починаючи з 1534 року, карбувати 
монету зі своїм гербом.

Однак ці успіхи обернулися згодом своїм зворотнім боком: 
Безансон, релігійна столиця Франш-Конте, був політично й ад
міністративно відрізаний від провінції, настільки, що став їй 
чужим, обтяжливим, «немов порошинка в оці», за висловом 
голови парламенту Фруассара де Бруассіа, який датується 1574 
роком168. Це залишало Долю, його супернику, рол£‘ і переваги 
столиці Франш-Конте: менш заселений, ніж Безансон, вигід
ніше розташований стосовно шляхів, але трохи віддалений від 
центру, Доль прийняв парламент провінції (1422 року) плюс 
університет. Він розвивався ривками. Як сказав історик XVI 
сторіччя Лої Ґоллю, він «мав найкрасивіший міст і найгарнішу 
вежу... найкрасивішу дзвіницю, найкрасивіші ринки, найкра
щу освічену молодь, найбільшу кількість найкращих вчених у 
краї»169. І ймовірно, що мешканці Франш-Конте більше у Долі, 
ніж в інших містах, мають почуття приналежності до частини 
Бургундії170. Стільки переваг, яких позбавлений Безансон, ім
ператорське місто, що насамкінець опинилося у полоні своїх 
виключних прав.

Безансон, проте,— найбільш населене місто краю Франш- 
Конте. Близько 1300—1350 років воно налічувало 8 — 9 тисяч 
мешканців разом зі своїми «передмістями». Це на той час на
селення досить великого міста. Але звідки ця громада брала 
засоби для існування? Його церковне населення, юрисдикції, 
підпорядковані архієпископству, власність церкви безперечно 
є постійними джерелами прибутків. І його мешканці мали зем
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лі поблизу міста. Усе під знаком якогось паразитизму рантьє, 
який рано з'явився і був приречений тривати.

Ремісники були численні: прядильники, ткачі, теслі, чобо
тарі, лимарі, виробники черепиці, ножів, слюсарі... Але вони 
працювали для місцевої клієнтури, окрім виробників біло
го полотна, яке у XV сторіччі експортувалося до Авіньйона і 
Марселя. Пекарі, м'ясники, трактирники брали участь у місце
вому ринку, і крамнички роздрібних торговців, які найкраще 
приваблювали покупців, вишиковувалися обабіч мосту, котрий 
веде у Баттан, прибудову до Безансона, що виросла на право
му березі Дуба. Однак у XIII сторіччі місто досягло успіхів у 
міжнародній ярмарковій торгівлі відносно близько від Шампа
ні й служило проміжною станцією на шляху між Шампанню 
й Італією через долину Лу і дорожню митницю у Жуні. Воно 
також мало своїх торговців, міняйл, і навіть іноземні торговці 
облаштовувалися у ньому. Але цей спалах активності майже 
не переживе розквіту ярмарків Шампані й згасне у перші де
сятиріччя XIV сторіччя.

Позбавлений цих зовнішніх імпульсів розвитку, вражений 
чорною чумою у серпні й вересні 1349 року, Безансон замкнув
ся у собі. Він знайшов порятунок поряд зі своїми воротами, у 
межах території, яку він охоплює, у справжній широкій по
живній зоні, що перебуває у суворій підлеглості місту, такій 
самій, як у села щодо свого сеньйора. Ці території — вапнякові 
пагорби, про які історик XVI сторіччя сказав, що це «вся ді
лянка... кам'яниста, з'єднана кількома безперервними голими 
скелями, вкритими зверху хіба що трохи землею»171. На цій 
сухій землі вирощується лише виноград. Він дає якісні вина, 
які розрізнялися відповідно до того, чи походять вони «з висо
ких, середніх або низьких схилів». Окрім виноградників, кілька 
полів зернових, отож у Сен-Фаржо і Тійєройї, у північному 
напрямку; нарешті з'являється убоге скотарство і величезний 
ліс Шеллю, за яким наглядала міська влада, де вироблялася де
ревина, що сплавлялася водами Дуба.

Єдине багатство, «справді найкраще, що є в місті»172, — це, 
зрештою, вино. Щороку після оголошення про завершення 
збору винограду, термін якого визначала комуна, подією була 
гучна поява бочок нового вина. Навіть усередині міста в закру
ті Дуба, де на величезних просторах вирощувалися сади, фрук
тові дерева і виноградники, переважали останні. Особливо на 
«виноградних долинах» церковників173 — власників щонаймен
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ше третини земель закруту і, за винятком одного, усіх млинів, 
лопаті яких приводили в рух води Дуба.

Як усі середньовічні міста, Безансон залишався глибоко 
сільським; скотарство панувало там, захоплюючи територію; 
худоба під час ярмарків бігала вулицями й заповнювала їх; не 
було жодного будинку, де б не тримали свою птицю, баранів, 
свиней (однак заборонялося тримати останніх іЩга тигов упро
довж теплих літніх місяців, з червня по вересень: чи, йшли вони 
тоді у ліси Шеллю?). Не менш переконлива ознака: винограда
рі, люди вкрай жваві й відверті в розмовах, становили полови
ну, якщо не три чверті населення.

На своїх околицях, зрештою, місто не знаходило вдосталь ані 
зерна, ані м'яса. Заради цього воно зверталося до невичерпно
го скотарства Верхнього Юра. Щодо зернових — це складніше, 
навіть драматичніше. Коли не вистачало зерна у звичайних по
стачальників у регіоні Ґрей — тому що занадто багато зерна ви
рушало вниз Соною до Ліона чи швейцарські кантони занадто 
багато купували ще до нового врожаю, — треба було шукати 
далі, принаймні до Ельзасу. У 1513 році те, що зберігалося у за
сіках, давало гарантію, зазвичай надійну, проти ризику голоду174.

У будь-якому разі зрозуміло, що близько 1300 року Безан
сон не контролював майже нічого, крім своєї власної території. 
Нехай вона включала лише село і хутори, ми не надто зди
вуємося. Це стосується усіх міст — Тулузи, де виноградники 
немов стоять на варті стін навколо міста, так само як і самого 
Парижа. Чи не нагадують передмістя міст, зберігаючи всі про
порції, ті смуги садів і фруктових дерев, які оточують села? 
Немає потреби у посередниках, проміжних селищах, аби діс
татися цих просторів, розташованих на відстані руки, які часто 
перебувають під безпосереднім наглядом власників.

Що, навпаки, дивує, це те, що немає далі, навколо Безансо- 
на, цих ореолів селищ і маленьких містечок, лише перевалочні 
пункти яких здатні відсунути далі вплив міського центру. На
справді, Безансон має усього тільки досить недосконале спо
лучення з Долем, Ґреєм, Везулем, Саленом, Понтарльє, Лон- 
ле-Саньє. Правда, що серед доріг, які його оточують, дуже 
погані ті, що перетинають хащі в горах Юра, і погані в усіх 
інших місцях, через вибоїни, болота, брак догляду. Ближче 
до півдня сполучення наштовхується на «затор» величезно
го лісу Шо, найбільшого лісового масиву, який простягається 
на сході Франції, з його нескінченними лісопосадками дубів
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і грабів, куди щороку до XIX сторіччя проникало від 50 до 60 
тисяч голів худоби, — ліс, що виріс на ріні, яку викидав ко
лись Рейн, а також на низинах Бресса. Нарешті Дуб, середня 
річка, несудноплавна: лише човни, «навуа», і загублені поліна 
плавають там.

Отже, немає водних шляхів, майже немає добрих доріг на 
суходолі: майже ніщо не спонукає Безансон широко відкри
тися до зовнішнього світу. Тим більше, що він має усередині 
себе — і цього йому вистачає — відносний достаток.

Згодом, хоча справи змінювалися, йшли вгору чи вниз, міс
то залишалося замкненим у своїх малосприятливих структу
рах, залежним від них. У XV сторіччі, насправді замкнене у 
собі, воно переживає складний період. У XVI сторіччі, навпаки, 
настане звільнення, непередбачений підйом. Місто зустрічає 
з розкритими обіймами прогресивне сторіччя. Бургундська 
спадщина 1477 року поділяється на дві частини — герцогство 
і графство: герцогство дістається королю Франції, й графство 
Франш-Конте зрештою входить (1506 року) до спадщини Габ- 
сбурґів. Його мешканці з честю служили своїм новим господа
рям (Карлу V, імператору з 1519 року, і його синові. Філіппу II 
Іспанському з 1555 року), коли Франш-Конте, як казали, непра
вильно вживаючи термін, стало «іспанським». Хіба два меш
канці Франш-Конте — Перрено де Ґранвелль*, а згодом його 
син кардинал Ґранвелль** — хіба не правили вони від імені 
своїх авторитетних господарів, окрім Франш-Конте, імперією, 
над якою «ніколи не заходить сонце»?

Але злет Безансона у XVI сторіччі криє у  собі ще одну не
сподівану обставину: облаштування у його стінах 1535 року 
Генуезьких торговців-банкірів175. Вони щойно пережили серію 
лихих пригод: вигнані з Ліона 1528 року королем Франції, зна
йшли притулок у Савойї, у Шамбері, вигнані знову герцогом 
Савойї, змушені тримати у Лон-ле-Соньє королівський ярма
рок, 1535 року вони нарешті отримали від імператора і міста 
дозвіл улаштуватися у Безансоні. Вони проводили там свої яр
марки упродовж тридцяти років, починаючи з великоднього

* Ґранвелль Нікола Перрено де (1486-1550) -  державний діяч 
Франш-Конте, радник імператора Священної Римської імперії гер
манської надії Карла V.

** Ґранвелль Антуан Перрено де (1517-1586) -  церковний і дер
жавний діяч, архієпископ Безансона (з 1584 року).
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ярмарку 1535 року. їхня перевага? Залишатися по сусідству 
з Ліоном, центром європейської економіки найвищого рівня. 
Ґенуезці з Безансона могли там продовжувати потроху свої 
справи через посередників. У  мене також закрадається думка, 
що поступовий занепад Ліона у  1560 —70-х роках дає їм біль
шу свободу маневру. У  будь-якому разі, коли вони залишили 
Безансон 1568 року, після незрозумілої сварки з владою міста, 
вони відійшли лише ненадовго у Поліньї, потім — у Шамбері 
та з 1579 року їхні ярмарки, які були європейським центром 
фінансів і кредиту, влаштувалися в Італії, у Плезансі, все ще 
називаючись ferie di Bisenzone*.

Завдяки несподівано сприятливим обставинам Безансон, 
отже, на якийсь час надав прихисток наймогутнішим фінан
сам сторіччя. Подарунок не виявився марним: здавалося, що 
міста торкнулася чарівна паличка. Отже, у  ньому звели палац 
Ґранвелль, ратушу, маєтки Монмарен, Бонвало. Приїхали та
кож багаті іммігранти з Монпелльє, Фонтенуа-ан-Вож, Люксея, 
Лон-ле-Соньє...176

Однак у наступному сторіччі, «стражденному» XVII сто
річчі, біда повернулася. Війна, чума, голод нишпорили навко
ло Безансона. Іспанія, на останньому диханні й у безгрошів'ї, 
кинула провінцію й місто, які могли розраховувати лише на 
власні сили чи слабкості. Французьке завоювання спочатку 
проходило тут за сприятливих умов: наразившися на слабкий 
опір 1668 року, воно завершилося того самого року миром, під
писаним у Екс-ла-Шапелі, й французи пішли, кинувши своїх 
прихильників, залишаючи за собою море ненависті й злоби. 
Але через шість років завоювання почалося знову і, хоча й зі 
складнощами, досягло цього разу свого завершення. У трав
ні 1674 року армія герцога Енґієнського, яку супроводжував 
особисто Людовік XIV, зібралася перед Безансоном, і 20 000 
ядер, випущених королівською артилерією, зламали його опір. 
15 травня, щоб уникнути розграбування, місто капітулювало177.

Банальна, але хвилююча драма — те, що це місто, ще віль
не, або майже вільне, впало, захоплене сучасною державою: 
скільки міст Європи було так само винищено! Окупація Страс
бурга через кілька років тим самим Людовіком XIV (29 вересня 
1681 року) — інший приклад. У Безансоні справжня драма — 
це те, що сталося потім: встановлення французького порядку

* Безансонські свята (ітпал.).
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у Франш-Конте. Обережність, початкові поступки були мало
ефективні: розпочалися селянські збройні виступи; громадська 
думка певний час очікувала, з надією або страхом, повернення 
іспанців. Одразу після швидкої окупації Ельзасу солдатами Гер
манської імперії 1675 року пристрасті розпалилися. Небезпека 
минула, французький порядок повернувся на місце із методич
ністю, навіть брутальністю. Монархія Людовіка XIV тоді була 
чітко відрегульованою машиною178.

Що нас тут вочевидь цікавить, — це та нова рівновага, у 
підпорядкуванні якій опинилося місто. Воно, справді, було двічі 
анексоване: безсумнівно, Францією, але також і самим Франш- 
Конте, до якого воно ніколи по-справжньому не інтегрувалося. 
Безперечно, Іспанія 1664 року, у згоді з імператорським уря
дом, приєднала його до провінції й надала йому довколишнє 
додаткове володіння, назване «сто сіл». Але це територіальне 
розширення було відкладене, й цей захід залишився мертвою 
літерою. Воно піде іншим шляхом після анексії Францією, яка 
стала офіційною після мирного договору, підписаного у Німе- 
ґені* 1678 року.

Узявшися до справи, монархічний уряд зробив Безансон 
столицею провінції, він перевів туди парламент, який доти за
сідав у Долі, утворив там серію інституцій: цивільний та кри
мінальний суди, а також низку судових відомств виняткової 
юрисдикції (монети, води і ліси, консульське відомство). Місто 
отримало, крім того, університет, інтендантство, губернатора і, 
насамкінець, сильний військовий гарнізон. Якщо, знов наводя
чи порядок у провінції, монархічна влада зупинила свій вибір 
на Безансоні, — це тому, що він був найбільш населеним міс
том, найбагатшим і особливо тому, що він був найсильнішим, 
найкраще захищеним. Це ще одне підтвердження особливос
тей ландшафту міста.

По-справжньому новим явищем одразу ж після захоплен
ня Францією стане якраз величезний наплив до старого міс
та представників судово-адміністративної, політичної влади і 
службовців міністерств, загалом десь 500 службовців, певно 
2 000 осіб разом із їхніми родинами: «У  місті лише виногра
дарі могли похвалитися, що вони численніші»179. Парламент 
став вищим і бажаним щаблем для класу рантьє, який дбав про

* Німеґен -  місто у Голландії. У 1678 році тут був підписаний мир
ний договір між Францією, Нідерландами та Іспанією.
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свої привілеї, охоче сплутуючи їх з привілеями та інтересами 
провінції, оскільки парламент, вважалося, представляв їх те
пер, коли Генеральні штати провінції Франш-Конте більше не 
скликалися. Усе це зміцнило, вочевидь, традицію спокійного 
паразитизму і трохи приспало місто.

І однак уперше за свою історію Безансон отримав звання 
справжньої регіональної столиці, суть якого полягала в тому, 
аби водночас використовувати і обслуговувати низку розташо
ваних неподалік селищ і маленьких містечок, тісно пов'язаних 
з його власним життям. Ця еволюція до того ж повільна. Кілька 
свідчень підкреслює її. У 1735 році казали, що «Безансон зовсім 
не торгове чи розкішне місто... торгівля надзвичайно обмежена, 
зведена до одягу мешканців та продуктів [їхнього] харчування 
і товарів, яких вони потребують для вживання і застосування 
у їхній родині. Вони купують їх у торговців, які облаштувалися 
у провінції», або ярмаркових рознощиків. У 1747 році та сама 
стара пісня. У 1765 році «Комерційний словник» Саварі на
зиває Ґрей, де починається навігація Соною, торговим місцем, 
найактивнішим у Франш-Конте. Але 1785 року все, здавалося, 
змінюється: одне дослідження повідомляє, що тоді комерцією у 
Безансоні займалася «досить велика кількість осіб: можна на
звати двадцять п'ять домів», плюс два чи три інші спеціалізува
лися на оптовій торгівлі, «яка полягала в тому, щоб продавати 
роздрібним торговцям менших міст те, що отримували у вели
кій кількості від королівства». Ось нарешті Безансон — центр 
перерозподілу для навколишніх містечок і селищ. Додатковий 
доказ: він також трансформувався в активний центр переказ- 
них векселів, «які майже вся провінція спрямовувала безпосе
редньо або опосередковано на всі свої потреби»180 і які, нехай і 
скромні у європейському масштабі, були банківським зв'язком 
із Страсбургом, Базелем, Франкфуртом, Голландією і навіть 
Англією. Насамкінець, Безансон випробовує свої сили у про
мисловості, зокрема там з успіхом упроваджується трикотажне 
виробництво.

Як пояснити цей прогрес? Економічний підйом і загальне 
збагаченя у XVIII сторіччі. Плюс поліпшення шляхового сполу
чення провінції — безперечно, найкращий подарунок Франш- 
Конте, зроблений монархією. Офіційний лист від 8 серпня 1740 
року інформує нас, що у провінції «75 000 туазів відмінних 
доріг, [так] що можна тепер [курсив автора] перетнути риссю 
й в усіх напрямках гори й болота, які до цих робіт переходили
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лише здригаючись від страху й тільки упродовж кількох міся
ців року»181. Ближче до середини сторіччя регулярна служба 
поштових карет щоденно зв'язувала Безансон із Дижоном з 
пересадкою на Париж; і щотижня з Нансі, Бельфором, Страс
бургом і Базелем.

Треба врахувати також дуже особливі обставини, знаючи, 
що Франш-Конте, «яке вважається закордоном», формує те
риторію, оточену безперервною лінією митниць, на межі як з 
рештою королівства, так і з швейцарськими кантонами. У під
сумку повна децентралізація. З цього випливає певна незруч
ність, навіть комерційна інертність для провінції загалом, «але 
навпаки, поляризація навколо Безансона»182, центру своєрідно
го національного ринку без великого розмаху.

Ринок, зрештою, дуже посередній: на 15 000 км2 він налічу
вав близько 1710 року лише 340 720 мешканців, з яких 11 520 — 
у Безансоні^>Ш53 — у Салені; 4 115 — у Долі; 3 982 — у Ґреї; 
З 340 — у  А$юуа; 3 320 — у Поліньї; 2 540 — у Монбельярі; 
2 664 — у Црнтарльє; 2 225 — у Везулі; 1 992 — у Лон-ле-Соньє; 
1 7 4 5 у'Сен-Клоді; 1 632 — у Орнані; 990 — у Бом-ле-Дамі; 
532^-г у Оржеле; 470 — у Кінжеї183. Із кількістю міського на- 
дзденізія понад 2 000 мешканців, Франш-Конте мало особливо 
низьїЬш процент урбанізації, усього лише 11,5 %. Словом, еко
номічний простір провінції потребував свіжої крові. Однак на
прикінці сторіччя його населення зросло до 450 000 мешканців, 
тобто на 32 %, і Безансон своєю чергою зріс на 75,6 % (20 228 
мешканців 1788 року). Тоді ж міста Франш-Конте налічували: 
Сален — 6 630 мешканців; Доль — 7 774; Ґрей — 4 784; Ар- 
буа — 5 902; Понтарльє — 3 042; Лон-ле-Соньє — 6 500; Сен- 
Клод — 3 640; Везуль — 5 200; Бом-ле-Дам — 2 080; Оржеле — 
1 274; Кінжей — 1846 мешканців184. Не вистачає у документах 
даних про населення Монбельяра, Поліньї та Орнана... Воно 
також зросло. Тим більше, що Безансон, попри свою еволюцію, 
не домінував над ними усіма однаково: як завжди, його вплив 
укоренився у  центральній частині Юра більше, ніж на півно
чі, — його парламентарі й торговці мали там власні землі, кузні, 
домни, паперові фабрики... Що ж до південної частини Юра, 
розташованої південніше лінії Сален —Понтарльє, то майже 
вся вона змогла зовсім його уникнути

Певно існує все ж таки у пізньому розвитку регіонально
го впливу Безансона наприкінці XVIII сторіччя щось якщо не 
штучне, то принаймні трохи спонтанне, утворене й принесене
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ззовні; можна зробити такий висновок, констатуючи, наскіль
ки недовго тривало це панування. Тому що Революція була фа
тальною для Безансона, який втратив одразу ж своїх парламен
тарів, свого інтенданта, свої релігійні громади.

Незважаючи на упровадження виробництва годинників за
вдяки швейцарським робітникам 1793 року (спочатку опинив
шись у скруті, воно розквітло лише значно пізніше), незважа
ючи на ті чи інші періоди підйому активності, після 1810 року, 
потім під час Липневої монархії, незважаючи на нові дороги та 
канал від Рони до Рейну, який знов активізував комерцію (але 
потроху вбивав виноробство, впускаючи на ринок вина з пів
дня), незважаючи на пожвавлення, штучне чи справжнє, яке
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приніс із собою важливий військовий гарнізон, Безансон дрі
мав, занепадав порівняно з рештою Франції. З вісімнадцятого 
ранґу французьких міст 1801 року він опустився до двадцять 
п'ятого 1851 року. «Огидний, повний чиновників», за словами 
Сен-Бева185; Бальзак намагався «пояснити його кількома слова
ми: жодне місто не пропонує настільки глухого і сліпого опору 
прогресу»186.

Справді, він був жертвою постійних невдач. Його основний 
недолік — непрохідні дороги — вдалося усунути завдяки за
лізниці. З 1840 року Безансон дбав, щоб отримати цей козир. 
Однак його багаторазові зусилля виявилися марними. Він був 
відсторонений Дижоном і Долем, і мережа, спрямована по 
осі великої лінії з Валлорба і Симплона, яка зв'язує Париж із 
Швейцарією, Італією й Балканами, виключила його з усіх хо
дових залізничних комунікацій, які йшли назовні. Навіть ще 
1960 року всьощ^лише один прямий потяг на день сполучав 
Безансон і Париж.

Ця гірко сприйнята невдача відіграла важливу роль у за
стої міста. Хоча Безансон після Другої світової війни зазнав 
стрімкс^го й небаченого злету (рокова цифра в 100 000 меш- 
каніщ була досягнута 1960 року), він не зміг перетворитися на 
могутній1 комерційний центр. Опинившись у несприятливому 
становищі через незадовільні залізничні лінії та звивисті до
роги, їзда якими не може бути швидкою — досі нема автомагі
стралі, — він ще більше відчуває здавна утверджуваний вплив 
великих близьких міст: Нансі, Мюлуза, Дижона, Ліона. Навіть 
за простір, над яким він панує адміністративно, з ним спере
чаються його суперники, що можна побачити завдяки досить 
цікавій карті телефонного зв'язку регіону, створеній у 1956 — 58 
роках187. Незважаючи на відстані й адміністративні зв'язки «Бе
зансон здається не дуже близьким, як Дижон від Доля чи Ґрея, 
як Ліон від Сен-Клода, як Нансі від Люксея тощо» Поставши 
на чудовому ландшафті, який захищає його, отримавши вигідні 
ринки завдяки низці випадків, підтримуваний тривалий час за
вдяки багатству своїх виноградників, він майже постійно був 
змушений задовольнятися середнім достатком і утримуватися 
від занадто великих амбіцій.

Зрештою, чи показова історія Безансона? Чи цінна вона як 
«дороговказ»? Вона вчить нас елементарній, простій правді, 
знанню того, що місто може жити або бути приреченим жити 
само по собі й на своїй власній території, немов своєрідне дуже
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велике селище. І тим паче, що Безансон вийшов зі свого зам
кненого життя лише завдяки зовнішнім обставинам, у спосіб 
трохи штучний і зовсім не остаточний.

і Роанне\  перехрестя доріг

Виїхавши з Безансона, якщо ми перетнемо край Сони, по
тім Ліон, достатньо буде, залишивши величезне місто, здолати 
ще 86 кілометрів через Тарар**, аби дістатися Роанна уже все
редині Центрального масиву, в оточенні, яке за всіма пунктами 
відрізняється від країв Дуба і Юра. Маленьке містечко прави
тиме для нас другим прикладом, мальовничим, живим, досить 
складним, щоб поставити більш ніж одне запитання, простішим 
усе ж таки, ніж попередній. Роанн насправді став містом, гід
ним цієї назви, лише наприкінці XV сторіччя, отже пізно, і доля 
міста особливим чином пов'язана з навігацією Луарою. Тут та
кож головним було зовнішнє, екзогенне.

Роанне — північна частина малої батьківщини, яких сотні у 
Франції: Форе. Край, який підносять до небес ті, хто народився 
або обрав цю землю, як Оноре д’Юрфе***: він помістив туди 
дію свого роману «Астрея» (1610 — 27), немов у своєрідний рай 
на землі. Насправді то було перебільшення у  пориві надмірного 
захоплення, екстазу. Це так само, як стверджувати, що лосось, 
королівська риба, яка іноді піднімається Луарою і Ліньйоном 

І до їхніх далеких берегів, ловиться там щодня, 
с Роанне постає як маленька рівнина, ЗО кілометрів з 50 якої 
'■ були колись болотяні, нездорові, «водяні», вкриті «величез
ні. ними масами води»188, як казав сам Оноре д'Юрфе, де тисячі 

гектарів займають природні чи штучні озера189, усі багаті на 
рибу, разом зі своїми власниками, буркотливими і пильними, 
та активними браконьєрами, які при нагоді «випускають воду» 
з озера, спустошують його, аби виловити величезну кількість 
риби чи просто помститися власникам190. Додайте прудкі річки, 
струмки і швидку, непокірливу, мандрівну воду Луари, «яку

* Роанне, Роаннська рівнина -  місцевість неподалік міста Роанн у 
французькому департаменті Луара.

** Тарар -  гори на північ від однойменного міста (за 43 км від 
Ліона).

*** Юрфе Оноре д’ (1567-1625) -  французький письменник.
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майже повсюди можна перейти убрід» під час літньої спеки191, 
але яка згодом готова затопити свої береги з приростом у 2 — З 
метри вище мілководдя, іноді 5 і навіть 7 метрів 12 листопада 
1790 року192. Величезний прорив крізь рівнину, річище «при
токи» під час повені, разом з її піщаними обмілинами, острова
ми, рукавами, які при нагоді зміщуються, воно ніколи не буває 
меншим за півтора кілометри завширшки — п'ять кілометрів 
у Десизі, місті, збудованому на річковому острові...193 І людина 
додає ще свого до цих природних умов: вона наполегливо на
магається вирити ями для дренажу після збору врожаю, відки
нути неплодючий ґрунт за межі полів, і оскільки плуг нагортає 
також землю на краю борозни, отже, знову на межі зораного 
поля, клаптики землі перетворюються на кювети чи басейни, 
де вода збирається і застоюється194.

Роанн, тривалий час село, «скупчене навколо своєї церкви» 
і свого замїіі^блаштувалося на лівому березі річки, там, де за
вдяки старому річковому земляному насипу місто здіймається 
на 10 чи 15 метрів вище рівня небезпечної води. Настільки не
безпечної, що її течія на диво легко зносить мости «теслярської 
роботи», які один за одним падають у річку: Роанн лише 1854 

„Лрку195 матиме міцний кам'яний міст — привілей, який раніше 
отримали Десиз і Невер196. Однак 1687 року щодо двох мостів 
Десиза, «двох найкрасивіших мостів, які існували у Франції», 
один, зруйнований, був замінений небезпечним паромом, ін
ший втратив одну зі своїх арок197. Отже, ця вода підступна, тим 
паче, що річку мусили часто переходити убрід. Офіційні доку
менти, складені службовцями окружного суду герцоґства міста 
Роанн, регулярно і одноманітно свідчать про утоплені тіла лю
дей, яких знесла з берега хвиля, скинувши у річку, і лише одне 
з них було опізнане — то був провідник, захоплений зненацька 
тоді, коли він проводив через Луару своє стадо, — багато тіл 
залишилося неіндентифікованими198.

Звісно, наземні шляхи сполучення були важкопрохідними 
на рівнині, яку розрізали води: рідко траплялися вози із запря
гами волів, як в Оверні, в'ючна худоба, люди, які прямували 
міжгір'ям.

Оскільки вирощених зернових (пшениці, жита, ячменю, 
вівса) недостатньо навіть для місцевого споживання, Роаннська 
земля постійно відчуває дисбаланс199. На рівнині, неподалік ма
леньких містечок, облаштувалися великі маєтки, за допомогою 
незаможних орендарів і на шкоду їм200, але результати були
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посередні через бідність земель201. За винятком деяких намив
них земель — «шамбонів», рівнина сформована з піщаних і 
глинистих земель, які часто не викликали до себе жодного ін
шого інтересу, окрім постачання сировиною цегельних заводів. 
Лише трава буяла там, та ще й як! Старе прислів'я радить бути 
обережним: «Якщо трава, яка росте на твоїй землі, може тебе 
прогодувати, не будь особливо невдячним, переорюючи її»202.

Ця рівнина, крім того, небезпечна для здоров'я, звідки вели
ка смертність. Низька густонаселеність — величезний недолік 
цих сіл, що знемагають з квітня до осені від «переміжних про- 
пасниць, від яких мало селян можуть убезпечити себе»203. Чи 
можна інкримінувати їм, як це робили наприкінці XVIII сторіч
чя, «зіпсування повітря», яке стало наслідком звички регулярно 
«випускати воду» з озер, щоб обробляти їхню землю, а потім, 
через три роки, затоплювати її знов? У будь-якому разі там 
лютувала малярія, й упродовж спекотних літніх місяців багаті 
знаходили прихисток у сусідніх горах.

Справді, з трьох боків земля Роанне оточена, досить висо
кими місцевостями: на сході гори Божоле з найвищою точкою 
1 012 метрів; на захід — гори Мадлен заввишки 1 165 метрів; 
на південь — плато, або «поріг» Неліз (від 500 до 600 метрів), 
перетинаючи який, Луара заглиблюється у довгу «виїмку ґрун
ту» через вузькі проходи, які сягають 200 метрів завглибшки

* (недавно вирішили встановити там греблю, впорядкувати при
плив води, завжди несвоєчасний)204. Цей поріг відділяє землі

' Роанне й Форе, власне кажучи, від земель Фера і Монбризона. 
і-Коли ви автомобілем перетинаєте Фер, їдучи на північ, неспо
дівано з'являється різка зміна рівня, й оголошення радять вам

* (багатьма мовами) подбати про себе, натиснувши на гальма. З 
‘ північного боку земля Роанне торкається лише «пагорбів Ша-
ролле-Брионне поблизу Іґеранда і Сен-Бонне де Крея»205 і без 
великих перешкод зростається з краєм Бурбонне.

Дві гірські зони на сході й заході становлять своєрідність Ро- 
«аннської землі. В їхньому населенні тривалий час переважали 
^поденники (прийшовши взимку, вони допомагали слугам орен
дарів рити ями), пастухи, виноградарі та різноманітні мігранти, 
які дозволяли змінити у долині баланс економіки, постійно по
збавленої робочої сили. Але у їхніх горах ці грубі люди, дрібні 
^незалежні власники, жили поза суспільством, зі своїми влас
ними пристрастями — отже, «фанатично» прив'язані до своїх 
священиків упродовж революційних років і рішуче ворожі до
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призову на військову службу за часів Імперії. Хто наважиться 
поїхати до них, аби виганяти непокірних священиків або се- 
лян-дезертирів, яким ці гірські краї запропонували прихисток 
у «неприступних відлюдних місцях»?206

Чи слід також шукати відмінності між горами Мадлен і Бо- 
жоле? Ці останні не мають жодних виноградників з боку Роан- 
на. Виноградні лози Божоле зростають на східному схилі, до
сить крутому, який нависає над Соною, тоді як на роаннсько- 
му схилі, який спускається плавно, полого, — ледь помічаємо 
хребти Роанна, особливо якщо там збираються хмари, — ліс 
значно переважає, разом із луками, оточеними живоплотом 
розкішного буяння глоду. Цей схил, де скотарство розвиваєть
ся краще, ніж землеробство, тривалий час виглядає як лісистий 
край, загалом досить малоплодючий. Чи не тому текстильна 
промисловість успішно укорінилася тут у XIX сторіччі, від Кура 
до Амплеіщ^та Паніссьєра? Чи через легкі зв'язки з ліонським 
центром?.., .

Крутий схил гір Мадлен, добре помітний на західному обрії, 
зовсім інший. Ці досить великі пагорби скидають на рівнину 
невеличкі потоки бурхливої води; працелюбні, майже шале
вії, вони приносять намули, які певно відсувають Луару до гір 
%о5коле: рівнина Роанна, отже, трохи асиметрична з одного й 
другого берега річки, й місто обрало західний бік, кращий, до 
якого схиляються шальки терезів. Ці короткі річки дістаються 
крізь гори Мадлен до вузьких міжгір'їв, де важко прокласти 
дороги. Колись «бандольєри»207, дорожні злодії, знаходили там 
природне місце для своїх подвигів.

Однак до висоти 400 метрів цей схил, обпалений променя
ми сонця, що сходить, і благодатний завдяки досить добрим 
землям, розгортає густу облямівку виноградників, посадже
них щільними рядами: це сенс існування великих сіл, продук
ція яких має вельми добру репутацію, така як вина Ренезона, 
Сен-Ромен-ла-Мотта, Сен-Жермен-Лепінасса, Сен-Форжо, або 
вина Ноайї, які називають « гарамбо», «гарного малинового ко
льору», або ще біле вино Пуйї-ле-Ноанне, «солодке і з фрукто
вим ароматом»... Я беру ці деталі з уявного диспуту про вино, 
який вигадав священик XVII сторіччя208. Якщо йдеться про те, 
аби вибрати краще: «Нумо, — каже наш автор, — покладемося 
на третейське рішення гінців і листонош, які їздять великим 
шляхом від Парижа до Ліона [який, вочевидь, проходить через 
Роанн], тонких знавців вина, у будь-якому разі людей, які по
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стійно відчувають спрагу» і не вимагатиме* о чогось кращого, 
ніж судження, висловленого стосовно вина у бочках.

У XVIII сторіччі велике селище Ренезон стало основним 
ринком роаннських вин, які у великій кількості експортували 
до Парижа, «де вони відомі під назвою вина Армезона... Дуже 
яскравого кольору, говорить офіційний звіт, воно вишукане, 
аби відтінити білі вина Анжу та інші. Якість посередня, але 
воно вважалося добрим звичайним вином, коли його старанно 
виготовляли»209. Щоправда, у Парижі роаннські вина були ски
нуті з престолу божоле, яке з'явилося у широкому продажу з 
1720 року210. Експорт вина майже не змінив торгового балансу 
Роаннської землі, та виноградарство продовжувало розвивати
ся до середини XIX сторіччя: 1809 року виробництво зросло до 
130 000 подвійних гекталітрів211. Як у Безансоні й інших місцях, 
саме «поява залізниць спровокувала занепад» через неможли
вість опиратися конкуренції вин з Півдня212. Однак ще сьогодні 
виноградники хоча й зменшилися, але не зникли.

Виноградники з «роаннського схилу» не виходять за межі 
певної висоти. Вище неї ліс немов виставляє перед нами на
показ свої високі дерева — дуби, буки, каштани — породи, 
які сьогодні все більше конкурують з посадками хвойних, ко
трі вважаються найвигіднішими. Ще вище ліс, сврєю чергою, 
поступається місцем оголеним вершинам, схожим на «шоми» 
Воґезів, величезним лукам, «де багато очерету, де застоюють
ся води», утворюючи «тут чи там «вогкі левади», вологі, забо
лочені ділянки, «неводи», де корови... загрузають по коліно в 
болоті»213.

Сьогодні відмова від сабо з деревини бука, вихід з ужитку 
деревного вугілля, напівзанепад місцевого виноградника, за
гальне зменшення сільського населення важко вдарили по схи
лу і горі, які все більше збезлюднюють. І рівнина забирає звід
ти людей, лише сучасне сільське господарство і активна про
мисловість збільшують її цінність. Перед тим, хто перетинає її 
сьогодні, ця рівнина постає як «кормовий гай», оздоровлений 
дренажними ямами, всіяний деревами, великими будинками з 
їхніми чотирисхилими дахами, валькованими стінами будівель і 
рамами дверей та вікон з місцевого жовтого каменю...

Зайве казати, що про землю Роанне, учора так само, як 
і сьогодні, можна судити не лише по ній самій, а також і по 
загальному руху у французькому просторі — руху, який визна
чив особливу долю Роанна. Тому що саме з одного і з іншого
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боку луарського стику розміщуються поряд два всесвіти, які 
доповнюють один одного: Північна Франція, Південна Фран
ція. Земля Роанне — саме на їхньому стику, настільки точно, 
що діалекти мови «ойль» займають її північну частину (включ
но з Роанном), а діалекти мови «ок» — південну частину!

Ці дві Франції обмінюються товарами, людьми, культур
ними цінностями... Дві великі дороги були прокладені там до
сить рано: одна використала лінію Рона — Сона через Арль, 
Авіньйон, Оранж, перетинаючи Рону у Ліоні, мостом Ґійотьєр, 
збудованим до 1190 року, продовжувалася долиною Сони у на
прямку рейнських країв, Шампані й Парижа; друга використа
ла дорогу Алльє — торговці, виїхавши з Еґ-Морта чи Монпелье, 
діставалися Німа, Але, Ле Пюї, Монферрана і прямували далі 
на північ.

Згодом, у XIV сторіччі, відкрився додатковий шлях з верхів'їв 
Луари, щщпя дорога, яка починалася також у Пюї, діставала
ся Форе,, проходила через Сен-Жермен-Лаваль (ухиляючись, 
отже, від Роанна) і нарешті сягала Невера...

-Із цими меридіональними напрямками з'єднується серія по
перечних шляхів, які на заході сягають Оверні та на сході — 
олини Сони.

■ Дороги і міста — це те саме. Відтоді як дороги ожили, у XIV 
сторіччі, виникли міста на просторі Роаннської землі, до якої 
доля була малоприхильна, поряд із замком, іноді з монастирем. 
І без великих труднощів вони отримали свої привілеї: ось вони, 
оточені чи не оточені стінами, вони утворюють ринки, зосеред
жують у собі чимале для того часу населення, від 1 000 до 3 000 
мешканців — отже, Віллере, Сен-Аон-ле-Шатель, Сен-Жермен- 
Лаваль, вузол доріг, Серв'єр, Сен-Жюст-ан-Шевале, Ле Крозе, 
Неронд, нарешті й особливо Шарльє, усі агломерації, найра- 
ніше розвинуті й найактивніші на правому березі Луари, на 
перетині «Великого французького шляху», який веде з Ліона до 
Парижа, і поперечини, що зв'язує Луару і Сону на одній лінії 
з Белльвіллем. Маленька агломерація на кр§ю Брионне, усіяна 
церквами в романському стилі, ще сьогодні зберігає докази ко
лишньої розкоші, навіть якщо це лише нартекс*, датований XII 
сторіччям, що залишився від монастирської церкви, давно вже 
зруйнованої.

* Нартекс -  притвор, передня частина храму; розмішується пере
важно під хорами.



Монолітність населення: села, селища і міста 183

Роанн, або тріумф перевезень

[. Серед цих маленьких містечок Роанн ще у XIV сторіччі був 
І лише селом, яке населяли, певно, менше 400 мешканців. Лише 
І наприкінці наступного сторіччя, напередодні Столітньої війни, 
|; він розпочав свій перший підйом. Чи не мав він якогось важ- 
ІЛ И В О Г О  козиря? У ньому, виходячи з міжгір'я Вілльєре, пере- 
| тнувши високе плато Неліз, Луара стає судноплавною, починає 
; «гнати кораблі»214. Це козир, який Жак Кер (1395—1456), осо- 
і бистий секретар Карла VII, зумів розпізнати: зацікавившися 
І копальнями, де видобували залізо, мідь та оливо, руди, що міс

тять срібло, розташованими на Роаннській землі, — сеньйором 
якої він став, — хіба міг він не звабитися місцезнаходженням 
Роанна, на Луарі, оскільки призначав ці мінерали для своїх пла

вилень у Беррі, Орлеане і Турені? Його турботами були послані 
Ідо Роанна теслі з беррійських кораблів і річковики — люди, 
‘яких дехто хотів би вважати предками тієї громади невгамов- 
|них моряків, сварливих до люті, які посіли таке важливе місце 
[ в історії Роанна215. Але чи слід перебільшувати епізодичне втру
чання Жака Кера?

Зліт Роанна, який, справді, трапиться пізніше, матиме дві 
дуже чіткі причини.

Перша, головна, — поступовий і дуже повільний розвиток 
Сполучення на довгі відстані між Ліоном і Парижем, тобто між 
‘ Роною, Луарою і Сеною. Роанн зростав у ритмі саме цього 
^зв'язку між двома головними полюсами французького еконо
мічного життя: Парижем, упродовж століть полюсом влади і 
Центром, до якого постійно звертаються; Ліоном, який досяг 
своєї сучасної величі того дня, коли Людовік XI 1463 року надав 
йому привілеї його ярмарків. Звісно, зв'язок буде удосконалено 
^відносно) лише тоді, коли відкриється канал Бриар (1642 року), 
тобто приблизно через два сторіччя: цей канал знищить роз
орив між завантаженням і засобами перевезення між Луарою і 
Сеною.
І Друга причина — захоплення на користь Роанна (з причин, 
гЯкі до того ж ніяк не залежали від його волі) шляху сполучень 
‘Сона — Луара, через гори Божоле. До XV сторіччя той ви
водив з Белльвілля (річковий порт Боже на Соні), прямуючи 
Міжгір'ями, які ведуть до Шарльйо (ми казали про роль, яку
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дуже рано стало відігравати це перехрестя доріг). Але у XV 
сторіччі Вілльфранш* затьмарив Боже як центр Божоле, і, став
ши плацдармом між Соною і Луарою, він поступився першіс
тю новій дорозі міжгір'ями, яка так само веде до Роанна. Не
вдовзі вантажообіг Ліона замість того, щоб прямувати старим 
Великим французьким шляхом, який веде прямо до Невера і 
Парижа, вирушив до порту навантаження Роанна, облаштував- 
ши дорогу, яка проходила через Тарар. Це сталося 1449 року216 
(див. карту на с. 184— 185).

Це була дорога, колишні перешкоди на шляху якої нам важ
ко уявити, мандруючи сьогодні магістраллю Національної до
роги №7, яка тепер, йдучи майже тим самим шляхом, прямує 
долинами Рейну і Тюрдина, міжгір'я Соваж позначає при зу
стрічі цих доріг вододіл між Луарою і Роною217. Дорога, колись 
«жалюгідна, правду кажучи, не через її висоту, а через її не
рівний і спадидаш шлях, який то опускається, то піднімаєть
ся», — розповідає Елі Бракенгоффер, цей страсбурзький ман
дрівник XVII сторіччя, подорожній щоденник якого ми маємо. 
Маркіз'де Фонтен, посол Франції в Римі, який мандрував тоді 
ж, коіш й він, «у  кареті із заскленими вікнами», яку тягнули 
шіщь білих коней, що невдовзі вкрилися плямами жовтуватого 
бруду, мусив після Тарара «впрягти у свою карету вісім волів, 
аби зручніше виїхати». Це відбувалося 1644 року. Але ще напе
редодні Революції, незважаючи на увесь прогрес доріг у XVIII 
сторіччі, запрягали волів у диліжанси, аби проїхати «гору» Та
рар!218 Уявімо тоді перешкоди для торгового транспорту між 
Роною і Луарою. Тут уже йдеться про майже подвиг.

Але чи було те саме з навігацією Луари? Бачачи сьогодні її 
береги, заспокоєні численними греблями, захаращені піщаними 
мілинами, уламками, що плавають, різноманітними намулами, 
сумніваємося, що вона була вчора дикою рікою, і однак по ній 
плавали човни. Луара «ніколи не була по-справжньому судноплав
ною», — дійшов до такої думки натхненний історик219. «Життєз
датність човнярства на Луарі, підсумовує у свою чергу Франсуа 
Біллакуа, — тримається набагато менше на тому, що пропонує 
природа, ніж на людській волі». Чи можна сказати краще?

Для верхньої Луари важливою була мета — не більше не 
менше як забезпечити велику частину обмінів північ — пів-

*Вілльфранш-сюр-Сон -  місто у департаменті Сона, колишня сто
лиця Божоле.
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день, наземних і водних. Долиною Рони надходили'-залізний 
крам, зброя, тканини (полотна, драпи і шовки), ґалантерея і 
тисяча й один продукт Півдня — миґдаль, лісові горіхи, олія, 
фіґи, оливки, лимони, виноград, дерев'яні пробки — плюс тон
ни і тонни сирів... Плюс вироби з Близького Сходу, включаючи 
бавовну, або італійські вироби. І навіть, усе можливо у такому 
центрі транзиту як Ліон, чи не бачимо ми при нагоді драпи з 
Амьєна, що прибули Соною і дісталися Луари в Роанні, аби по
тім перерозподілитися навмання, як інші товари, доправлювані 
навігацією Луарою?220 До чого додаються усі вироби Оверні, 
які прибувають річкою Алльє: камінь з Апремона або Вольві- 
ка, жорна для млинів, цегла, черепиця, папір з Тьєра і Амбе- 
ра, який у XVII сторіччі експортували через Нант до Іспанії, 
солома, вино, будівельна деревина, фрукти, деревне вугілля, 
кам'яне вугілля з копалень Бурбонне і навіть вода Віші, яку 
дуже цінували парижани з XVII сторіччя221.

В іншому напрямку, до верхів'їв, перевезення менш інтен
сивні, товари частіше легкі: барвник марена, деревне вугілля, 
барила оселедців, тканини, цукор і кава з Америки... Сіль з Ат
лантики, однак, піднімалася рікою, і навіть частиною річки Ал
льє. І зерно, ваговитий товар, також було присутнє обов'язково,
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щоразу коли через неврожай його запаси потребували значно
го поповнення тут чи там. Роаннській землі щороку не вистача
ло зерна, траплялося, що його треба було постачати, доправля
ючи водними шляхами річки Луари, які дістаються Пуату, Боса, 
Оверні. І навіть портів Атлантики. Отже, 1652 року врожаї були 
погані, але «відразу як скресла крига на річці Луарі, у січні 1653 
року, прибуло стільки кораблів, навантажених зерном, житом, 
пшеницею, горохом, бобами, грушами, варенням... аби году
вати народ, в усі порти Луари, від Орлеана до Роанна, воно 
надходило [звісно, зерно, не кораблі], як кажуть, з Польського 
королівства...»222 У 1529, 1531, 1543 роках, коли Ліон страждав 
від голоду, зерно з провінції Бос доправлялося кораблями до 
Роанна, потім — возами223. У 1709 році нестача була загальною: 
ми бачимо на тих самих дорогах зерно, яке вивозилося з Орле
ана караванами човнів, аби постачати армію в Дофіне224.

В іншому напря м у , траплялося, що зерно з Близького Схо
ду, розвантажене'в' Марселі, діставалося Роанна, звідти його 
спрямовували до Парижа. Так сталося 1710 року. І це для нас 
нагода визначити обсяг наземних перевезень між Ліоном і Ро- 
анном225. Найкраще навести тут цитату, що відбиває суть до- 
кумент^$як£ій надає нам точні відомості, але треба простежити 
уважно за тим, як початкова освіта спрадавна зберегла в умо
вах елементарних арифметичних задач пастки для своїх юних 
учнів. Я вставлю попутно кілька необхідних коментарів, пода
них у квадратних дужках і курсивом.

«Парафії [маються на увазі села] навколо Ліона, з боку гір 
[тобто із заходу] надають звичайно 600 погоничів волів, які 
можуть завантажуватися, кожен лише один раз на тиждень, 
для дороги в Тарар [тобто для третини шляху], тому що вони 
використовують шість днів як для їхнього завантаження до 
Ліона і шляху від Ліона до Тарара, так і для їхнього розван
таження [як бачимо, йдеться про перевантаження] в Тарарі 
й повернення до Ліона, і на сьомий день, у неділю, вони не 
працюють зовсім. Отже, навантажують у Ліоні щодня 100 по
гоничів волів [тобто 100 возів], які везуть кожен один за од
ним 8 квинталів вагою в марку226. Отож, 100 погоничів волів 
везуть 800 квинталів, які становлять 374 сетьє зерна, тому що 
230 ліврів важать сетьє. Така кількість у 600 погоничів волів 
служить щоденно для того, щоб робити перевезення так само, 
як з Тарара до Сен-Сифор'єна (так!), так і з Сен-Сифор'єна до 
Роанна. Отже, везуть щотижня з Ліона до Роанна 2 244 сетьє,
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ЛУАРСЬКА ШАЛАНДА

ВЕЛИКА ЛУАРСЬКА ШАЛАНДА 
З вітрилом: ії нерухоме кермо («піотр»), «арронсуари» (шматки де

рева, схожі на зубці пили з кожного боку корабля спереду і ззаду, які 
дозволяють закріпити велику палицю, аби швидко управляти кора
блем); «ґінда» (шпиль), яка дозволяє повертати штат мачти. Затсн.: 
G. BITON, Bateaux de Loire, 1972-1976.

які становлять десь 187 мюїдів. І дорогою з Белльвіл\я до Пуллі- 
сюр-Луар (так!) везуть за день, один за одним, 150 сетьє зерна. 
Це за тиждень 900 сетьє, які становлять приблизно 75 мюїдів. 
Загалом [187+75] 262. Але оскільки трапляються іноді свята, під 
час яких дехто з погоничів не працює, плюс неділі, це зводить 
за підрахунком кількість цих мюїдів до 250».

Якщо читачеві вистачило терпіння прочитати цей документ 
від слова до слова, він зрозуміє, що тут йдеться про сільські 
перевезення, регулярні, надмірні: 1 800 запрягів волів, які по
вільно прямують низкою (звичайно 14 кілометрів за день), пе
репрягаються через 7 кілометрів, тобто щокілометра більше 20 
возів, як на підйомі, так і на спуску, один на кожні 50 метрів! 
Ми, автомобілісти так бідкаємося, коли маємо обганяти або зу
стрічаємо занадто багато ваговозів! Що думав мандрівник у ка
реті або візник диліжанса за тих часів?

Щодо кількості зерна, яке перевозилося, документ на
зиває цифру 187 мюїдів за тиждень, за паризькими мірками,
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між Ліоном і Роанном. Запам'ятаємо цифру 180, аби врахувати 
зменшення, як радять; ми прийдемо до цифри 9 360 мюїдів за 
рік, тобто, рахуючи мюїд за 18 гекталітрів, 168 480 гекталітрів, 
приблизно 140 400 квинталів, або 14 000 тонн. І тут йдеться 
про максимальні перевезення, які дозволяє дорога, використа
на повністю. Перші рядки документа уточнюють, справді, що 
2 000 мюїдів, за паризькою міркою, лежать на складі на Пів
дні, але вони через кілька місяців прибудуть до столиці, де на 
них нетерпляче чекають цього неврожайного року. Оскільки, 
на жаль, наземне перевезення з Ліона до Луари «складніше, 
саме воно регулює кількість зерна, яке щотижня прибуває у 
Париж»227, лише 250 мюїдів, незважаючи на використання двох 
паралельних доріг.

Цифра 14 000 тонн на рік залишається, вочевидь, простим 
завданням збільшення, оскільки товари, які перевозили, не 
мали всі такої яадієамої ваги, як зерно, однакового обсягу; з 
іншого боку, давряд чи дорога постійно використовувалася по
вністю. Але це тим більш малоймовірно, оскільки ми знаємо, 
що вона була, так би мовити, вузьким місцем. Не дивуйтеся 
особлиц<& помірності цифри, це еквівалент 6 — 7 морських ко
раблі^ звичайної тоннажності. І це на дорозі зі складним ре
льєфом і до того, як відбувся технічний прогрес доріг у XVIII 
сторіччі. Чи дозволяла вона збільшити перевезення? Можемо 
це припустити, бо у XVIII сторіччі у разі війни Прованс і Лан- 
ґедок віддавали перевагу використанню дороги з Роанна до Па
рижа228 радше, ніж морським шляхам, щоб не ризикувати на 
морі опинитися у полоні англійців. Але чи випадково те, що 
перші лінії залізниці, побудованої у Франції з ініціативи при
ватного промисловця (у 1823 — 28 роках), навіть до застосуван
ня парового локомотива (з 1831 року), зв'язали Сент-Етьєнн з 
Ліоном і Сент-Етьєнн з Роанном через Андрезьйо? Чи не так, 
як пояснювали акціонерам цієї першої залізниці 1826 року, «це 
найпевніший засіб... здійснити нарешті цю добру справу, якої 
так давно бажали, — з'єднати Луару і Рону»?229

Що ми уявляємо набагато краще, немов бачимо у ретро- 
спективі, — це саме перевезення «притоками» Луари. Тисячі 
човнів плавали там, усі з плоским дном, аби уникнути того, що є 
постійним клопотом усіх човнярів: «не сісти на мілину», не сто
яти на небезпечних піщаних обмілинах, не наразитися на удар 
об скелю чи дерево, що загрузло в річищі. Навіть встановлення 
буїв не гарантувало безпеку: вони без кінця перевстановлюва-



Монолітність населення: села, селища і міста 191

лися, щоразу як паводок перевертав ґрунт. На певних напрям
ках, де Луара розширялася і ділилася на рукави, на острови, 
«що створювало враження, ніби вона присутня трохи повсюди 

р  водночас її нема ніде»230, човен, плоскодонка йшли попереду 
суден, спрямовуючи їх у разі необхідності, розставляючи одну 
за одною довгі жердини з горіхового дерева чи бузини.

Виготовлені з ялиці, більшість човнів Луари (названі ялиці, 
ялицівки, або саламбари, від перекрученої назви Сен-Рамбар, 
центру їх виготовлення у департаменті Верхня Луара, або ще 
овернські, коли вони приходили з Алльє) служили лише для 
спуску: їхні екіпажі висаджувалися (вони поверталися у Роанн 
пішки), їх найчастіше «розбивали» у місці прибуття і продавали 
як дрова для опалювання, або іще, як каже «Статистичний що
річник Луари 1809 року», «продавали, аби їх розрубали й вони 
служили для великих і середніх теслярських робіт». Підняти їх 
рікою коштувало від 400 до 500 ліврів за човен, тоді як кожен, 
куплений за 300 — 500 ліврів у місці відправлення, продавали 
за 100 ліврів у Парижі. До того ж вони були маломіцними, по
будованими поспіхом, «продавалися часто дюжинами, складені 
один в одний». Вони не витримували кількох мандрівок231. На
впаки, кораблі, здатні підійматися так само, як спускатися, зро
блені, аби служити десяток років, були дбайливо виготовлені 
1̂3 дуба. Це дуже старі баржі, які називали також габари, кир- 
ди або дубовики, але назва шаланди переважатиме наприкінці 
XVIII сторіччя. Ці вузькі човни, довжиною від 9 до 15 метрів, 
Ь великим вітрилом, піднімалися рікою переважно низкою з 
утрьох, п'ятьох або шістьох кораблів, прив'язаних один до одно
го. Перший — «матір» — єдиний використовував своє кермо, 
піднімав високо своє вітрило, інші поступово опускали, аби по
легшити дію вітру. Зв'язка ліхтерів*, плоскодонки завдовжки 

\ п'яти до шести метрів, йшли услід на буксирі. Всі вони ра- 
м утворювали величезну низку232. Але раптовий порив вітру 

І 4 вересня 1709 року — і два останні судна низки «пробили 
юрму третього, що спричинило протікання»233.

Ця навігація, сповнена ризику, випадковостей, небезпечна 
имку під час повені, неможлива влітку через занадто низьку 

іоду, вимагала тижнів навіть при спуску і на Луарі, так само як 
на Алльє, пропонувала людям, змушеним без кінця мандрува- 

каторжне життя, де не можна розраховувати навіть на те,

Ліхтер -  вантажне несамохідне судно типу баржі.
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щоб мати змогу прилягти у тісному човні капітана234, хоча б на 
соломі. Єдині моменти перепочинку — зупинки і висадка на 
землю перед настанням ночі. Більше того, коли мандрівка за
вершувалася, поверталися пішки, це було радістю, відпочинком 
і скорочувало божевільні витрати.

Отже, найважливіше, плавальні засоби спускалися Луа
рою. Однак були сотні, які знову піднімалися. І можливо, десь 
п'ятдесят щороку до Роанна, проти багатьох тисяч тих, що спус
калися з верхів'їв Луари і Алльє. У  1789 році Ж.А. Дюлор235, 
сумлінний географ, сповіщав з порту Роанна про кораблі з «ве
личезними» розгорнутими вітрилами, «навантажені товарами, 
які надійшли з Нанта чи інших міст на березі Луари і які везуть 
згодом наземними шляхами до Ліона». Але ця навігація, що 
крім вітрил додатково застосовувала тягу волоком вручну, була 
надзвичайно повільною, часто навіть переривалася в очікуван
ні ходового вщ?у. До такої міри, що часто колоніальні замор
ські продукти, «підіймалися, долаючи 100 льє на цих відкритих 
кораблях, триваліший час, аніж знадобився їм, аби дістатися 
з Америки до Франції», і вони дуже ризикували зіпсуватися, 
стверджував якийсь Сенсон з Орлеана, який висловлювався на 
кщрсть того, аби тваринна тяга замінила на Луарі й Роні люд- 
сьКу~ 1ягу волоком. Ніяк неможливо, пояснює довга записка у 
відповідь на записку Сенсона. Серйозні перешкоди заважають 
коням йти уздовж берегів Луари: майже всюди на річці пере
важають насипи, іноді заввишки 5 — 6 метрів. І дороги на під
йомах ані досить численні, ані досить широкі: люди можуть там 
ризикувати, але не коні236.

Саме селян з берегів Луари наймали, коли наставала зима, 
як бурлаків. Деякі з них служили також додатковими човня
рами, але справжні човнярі становили закритий світ, майже 
замкнений у самому собі, як це часто траплялося у маленьких 
громадах за часів Давнього Порядку. Чи зберегли вони цей град 
лайок на всі заставки на адресу своїх односельців: ці «гноївко- 
вози», ці «сороки-злодійки», ці «землезаді»... Ображені давали 
відсіч цим «страхопудам», цим «бридким поганцям», цим «ну
дотним типам, що були мов курчата у воду опущені»237. Треба 
назвати це боротьбою класів чи боротьбою горлянок?

У будь-якому разі, світ човнярів був лютим, і зростання 
кількості скарг, поданих до суду округу Роанна238, досить чітко 
ілюструє це. Набір, звісно, дрібних справ (побої та рани, об
рази), але у них «річкові люди» посідали занадто велике місце.



І . У середньовічному лісі: збирання жолудів. Свині також знаходять 
( іюю їжу під наглядом свинарів.
І Іоль де Лімбур. Найбагатші часи герцоґа де Беррі. Музей Конде, Шантійї. Клі- 
ше Теларді — Жірадона.





2. Польові роботи мало змінювалися упродовж сторіч.
П'єр де Крессенс. «Рустікан» — Календар. Музей Конде, Шантійї. Кліше 
Лоро — Жіродона.



Вирішальна роль рік.

3. Ліворуч угорі: Роною прибувають товари, призначені для ярмар
ку в Бокері. Картина Ж. Верне.

4. У центрі вгорі: на Сені вище мосту Севр перед Сен-Клу, перевг 
зення мандрівників. Картина Ш.-Е. Ґревенброка.



5. Праворуч угорі: Луара в Турі, нею піднімаються кораблі до 
Орлеана. Картина П'єра-Антуана Демаші.

(і. Унизу: У Женеві, води Арва прибувають, аби поповнити води 
І’они. Ф. Салентр за Ж. Дюбуа. Кліше Лоро — Жіродона і Ґаранже — 
Жіродона для № 4.



Село і місто у  тісному зв'язку.

7. У Парижі, город Отців Християнської Доктрини й абатства 
Сен-Віктор. Картина невідомого художника.



•’ г .

8. Біля воріт столиці, «охоронець 
ланів» з Віллер-Коттре. Картина 
Кармонтелля. Шантійї, Музей Конде. 
Кліше Лоро — Жіродона.

.



9. У шинках Парижа та його околиць розважалися й смакували 
місцеве вино. Вивіска одного з виноторговців «За добру пляшку». 
Париж, Музей «Карнавале». Кліше Лоро — Жіродона.

-------



10. Ринок з продажу тварин в Онфлері, 1823 року, накопичення то
варів з боку селян краю Ож і Верхньої Нормандії.
Картина А. К. Лепрінса (деталь). Дувр, Париж. Кліше Лоро — Жіродона.



11. Будівництво дороги.
Картина Жозефа Верне (деталь). Дувр. 
Париж. Кліше Лоро — Жіродона.





12. Місто процвітаюче й активне: Руан у XVIII сторіччі.
К<11пина П'єра-Дені Мартена, Музей красних мистецтв, Руан. Кліше Лоро — 
/Кіродона.





ШШтя

Аби зміцнити королівську владу, військові експедиції та офіційні 
поїздки.

ІЗ. Угорі: підкорення Монтобана 1629 року — судді й гільдії міста 
щойно підпорядкувалися Рішельє. Замок Версаль, деталь, картина невідо
мого художника.

I I. Ліворуч, намальований Жаном-Мішелем, вхід герцога Бурґунд- 
і і.кого і герцоґа де Беррі до Тулузи 1701 року. Деталь, Тулуза, музей 
• М'юстен. Кліше Лоро — Жіродона.

-



15. Облога Безансона армією Людовіка Хіу.
Картина Ж. Б. Мартена де Батайя. Кліше Лоро — Жіродона.
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Вони були здатні також збунтуватися проти публічної влади і, 
як говорить пізніший текст239, «дати відсіч силі за допомогою 
сили». Можливо, вони були «брехливі, не дотримувалися свого 
слова, ошуканці й малосумлінні». Страсбурґця Елі Бракенгоф- 
фера мусили попередити: вони нападають на мандрівника, об
дурюють його навзаводи, хто краще; з ними радше варто про 
все домовитися наперед: харчі, вино, зупинки упродовж ман
дрівки річкою, присутність на облавку хазяїна. Золоте правило: 
платити лише наприкінці мандрівки... Але згодом Елі Бракен- 
гоффер, який найняв за порадою одного з торгових домів Ро- 
анна човняра, котрий попереднього року перевозив Людовіка 
XIII, насамкінець визнає: «Ми не мали змоги помітити [їхніх 
недоліків] у наших човнярів, оскільки вони поводилися корек
тно І ЛОЯЛЬНО»240.

А  втім, мандрівники поспішали до Роанна, певно, радше не 
для того, аби швидше дістатися Парижа (це було проблематич
но: 1737 року, у той час, коли потрібно було п'ять днів, щоб по
штовою каретою доїхати з Ліона до Парижа, поїздка у «халупі» 
лише з Роанна до Орлеана у гарну погоду займала три дні)241, а 
для того, щоб не втомлюватися, мандруючи верхи чи в екіпажі. 
Вони знаходили відносний конфорт на легких кораблях, скон
струйованих для їхнього використання, названих «халупами», 
тому що ми називаємо «халупами» те, що споруджено нами 
у скрутному становищі. У будь-якому разі можні світу цього 
не нехтували цим транспортом. У 1447 році «у  довжелезній 
низці човнів, прикрашеній драпуваннями, прапорами, заповне
ній принцами, придворними, де перевозилися килими, посуд, 
скрині», король Рене242 піднімався Луарою з Анже до Роанна, 
аби дістатися свого графства Провансу. У  1481 році «його прах 
здійснить інкогніто свою останню мандрівку у зворотному на
прямку, з Роанна до Понт-де-Се, аби знов дістатися свого до
брого міста Анже»243. Інші славетні мандрівники: Людовік XI у 
1476 році, який приїхав у Пюї; Франсуа де Поль* у  1482 році; 
Карл VIII у  1490 році; Людовік XII у 1498 році244; маркіз де Са
мое у 1539 році, який узяв із собою, аби прикрасити поїздку, 
к ватагу скрипалів»245; Генріх II і Катерина Медічі упродовж літа 
1584 року, Шарль-Емманюель Савойський у 1599 році246; Генріх

* Франсуа де Поль (1416-1507) -  італійський релігійний діяч. У 
І 1482 році Людовік XI запросив його у  Турень, сподіваючись, що його 
дар робити дива врятує йому життя.
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IV, який, облишивши у січні 1601 року військові операції проти 
Савойї, знов дістався Парижа. І Людовік XIII, і Рішельє, і пані 
де Севіньє...

Пасажирські перевезення, торгові перевезення — усе це 
прогресувало у XVIII сторіччі. З одного боку, спрага Парижа 
досягала своїм попитом «пагорбів» Роанна і Божоле, які за рік 
експортували відповідно до ЗО і 50 тис. гекталітрів вина. Ці боч
ки не всі проходили через Роанн: вина Божоле і Бургундії ви
рушали також у путь з Пуйї-су-Шарльйо, з Десиза, з Диґуана, і 
навіть про села і селища на березі Луари, які всі були портами, 
чули як про звичайні пункти навантаження. Але Роанн час від 
часу привласнював собі найбільшу частину цих перевезень.

Друге прискорення, цього разу вирішальне, — це зростання 
навігації з Роанна до Сен-Рамбера від 1728 року, тобто з почат
ку експлуатації ущелин, крізь які Луара тече по плато Неліз. Це 
завершення давніх проектів, перший з яких бере початок 1572 
року, і тривалої праці якогось П'єра де Лаґардетта, за яким, 
здається, стояло товариство, що дозволяло йому заплатити на
перед значні кошти, необхідні для робіт з виправлення напрям
ку течії річки: викупити млин, який дуже щільно перекривав 
ущелину, домовитися з дюжиною інших власників, аби вони 
залишили проходи, які можна використати, видалити небез
печні скелі й дерева, що, затонувши, застрягли на дні річки під 
водою... Загалом, важка праця, тривала, ризикована. Постанова 
Ради, яка дозволяла захід, була ухвалена 2 травня 1702 року, і 
«лише 1725 року [роботи] були прийняті як добре і належно 
зроблені й виконані»247. У принципі, той, хто отримав підряд, 
мав би продовжити освоєння річки у верхів'ї, від Сен-Рамбера 
до Моністроля. Але П'єр де Лаґардетт, через добрі чи погані об
ставини, ніколи не виконає свого зобов'язання, яке він оголо
сить нездійсненним. Звідси численні заперечення, пропозиції 
послуг, навіть наступальні дії ділових людей. Мені подобається, 
що теслі кораблів Сен-Рамбера, охоплені праведним гнівом, ви
рішили побудувати у Моністролі два кораблі, один з яких був 
забраний величезною повінню, але інший прибув у порт Сен- 
Рамбер 14 травня 1706 року, аби засвідчити — до того ж мар
но, — що ця річ насправді дуже можлива.

Але повернемося до нашого питання. Продовження навіга
ції до верхів'я від Роанна до Сен-Рамбера мало принаймні дві 
мети. Передусім експлуатація ще недоторканих лісів навколо 
Сен-Рамбера і, отже, можливість сконцентрувати у цьому ма
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ленькому порту діяльність корабельних теслярів, які невдовзі 
отримали майже монополію на спорудження човнів, котрі усі 
були призначені для навігації по Луарі. Щонайменше тисяча 
кораблів на рік і більше згодом: 1 500 напередодні Револю
ції, якщо мої підрахунки не занадто сміливі; можливо 2 800 
близько 1822 року, якщо прийняти думку молодого історика 
Дані Люйя248. Ці судна діставалися порту Роанна то порожні
ми, то навантаженими деревиною або, все частіше й частіше, 
кам'яним вугіллям. Його привозять з басейну Сент-Етьєнна на 
возах або спинах в'ючної худоби до Сен-Жюста, маленького 
порту вище пристані Сен-Рамбера, місця відправлення пере
везень. Порожні чи навантажені, ці судна платили 40 ліврів 
дорожнього мита при в'їзді до Роанна, де компанія підрядників 
подбала про лінію кілків, забитих уздовж ріки, плюс ланцюг, 
який перекривав прохід, залишений для човнів.

«Ялицівки», які везли щонайбільше 15 тонн вугілля, підси
лювалися після їхнього прибуття, щоб отримати додатковий 
вантаж до 20 тонн. Ці довантажування визначили долю Роанна. 
Йдеться, за вимірами того часу, про величезні перевезення — 
від вина до кам'яного вугілля, більш ніж 2 000 кораблів, можли
во 40 000 тонн249: кам'яне вугілля, якого особливо потребувала 
Севрська мануфактура, діставалося Парижа каналом Бриар.

Капіталізм і феодалізм

Однак, марно малювати в уяві картину приголомшливого 
розквіту Роанна у XVIII або на початку XIX сторіччя. Він за
лишався маленьким містечком (6 992 мешканці 1800 року плюс 
прилегла комуна з 810 мешканцями, Париньї)250. Він не був ото
чений фортечними стінами — і це красномовна ознака, навіть 
якщо не треба приймати, з огляду на це, вирішального рішення 
у своїх судженнях про нього, — отже, він не мав «назви міс
та, — занотовує Ж.А.Дюлор 1789 року251, — його називали ще 
селищем, додаючи [це правда], що це наймальовничіше селище 
Франції».

Можна впевнено стверджувати лише те, що домінуючи на 
головній лінії національних перевезень, Роанн не був, проте, 
великим діловим центром. Як у будь-якому місті, його меш
канці володіли широкою гамою професій. Він мав і адвокатів, 
і лікарів, і торговців різної кваліфікації. Він мав і негоціантів
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люди вільних професій

ІНШІ буржуа, рантьє, власники
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фахівці харчової галузі

ткачі й фарбувальники

3 0 0  фахівці шкіряної справи 
І - 1 інші професії

СОЦІОПРОФЕСІЙНА ЕВОЛЮЦІЯ В РОАННІ 
Зауважимо, у загальному контексті зростання: велике зростання 

третинного сектору і буржуазії; помітне падіння сільськогосподар
ських професій; відносне зниження (яке відповідає легкому гальму
ванню) кількості моряків, регулярне зростання наземних перевезень; 
відчутне збільшення кількості ремісників (професією яких є будів
ництво); нарешті, велике зростання кількості поденників, найважли
вішої соціальної групи 1810 року, ознака пролетаризації народного 
прошарку поряд із збільшенням багатства

ґ// а ь  правники, професії, пов’язані 
М п  з навігацією Луарою

■ В  бондарі
сільськогосподарські професії

П пп
А А  будівельні професії 

^  текстильники, серед яких професії, 
пов’язані з наземним транспортом 
поденники
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(описи майна, зроблені після їхньої смерті, дозволяють оціни
ти їхні статки), і близько 1700 року десяток посередників, які 
задовольнялися, правда, тим, що отримували товари, надісла
ні ліонською фірмою, що переважно доставлялися у Париж252. 
Нарешті, він мав кількох поважних осіб, наділених почесними 
посадами, які, однак, трималися трохи осторонь його життя. 
Посада ешевена, створена і продана королем поряд з посадами 
консулів на місцях (1657 рік) не викликала у багатих жодного 
захоплення. Чи не тому місто так погано управлялося або й не 
управлялося зовсім, засмічене, з погано брукованими вулиця
ми, які увесь час треба ремонтувати? Або радше чи не нагаду
вало воно цим більшість тогочасних міст?

Саме до транспортного сектора природно спрямовується 
ретроспективна цікавість історика. У принципі, чи не мусить 
саме він сконцентрувати багатство та капіталістичні інновації 
роаннського центру? Оскільки навіть у цьому центрі діяльності 
місто не досягло блискучих успіхів. Підйом спричинив зміни 
у середовищі корабельних теслярів і човнярів. Елементарний 
капіталізм повільно, не кваплячись, іде своїм шляхом. Отже, 
торговці, які возять товари на возах, відрізняються від госпо- 
дарів-перевізників, тих, що працюють на своїх кораблях поряд 
зі своїми компаньйонами, тих, хто володіє кількома корабля
ми, якими управляють комісіонери та річковики. Із загальним 
піднесенням у XVIII сторіччі, транспортні підприємства утво
рювалися так-сяк, з гріхом пополам, в інтересах дрібних капі
талістів: показовий у цьому сенсі приклад родини, яка досягла 
успіху, — це Беррі-Лабарр. Вона володіла кораблями і будівель
ними майстернями. П'єр Беррі-Лабарр і кілька другорядних 
осіб 1765 року були «негоціантами, які самостійно робили май
же всю комерцію, що могла відбуватися» між Сен-Рамбером і 
Роанном253. Чи йдеться про комерцію-закупівлю, чи лише про 
транспортування кам'яного вугілля, яке було найсуттєвішим 
перевезенням у цій частині річки?

У першому випадку, так само як і в другому, монополія не 
отримувалася без впливу. Зовсім не випадково, якщо вексель 
на значну суму в офіційних паперах надходив саме з ділових 
кіл впливової родини. Але влада і успіх породжують ненависть, 
опір. 25 вересня 1752 року візники захопили кораблі фірми, на
вантажені вугіллям. І висунули вимогу відвезти їх самотужки 
у Париж. Інцидент дрібний, але показовий254. У Беррі-Лабаррів 
не були розв'язані руки, і вони зіткнулися із сильним супротив
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ником. І потім, навіть за відсутності цифр, не зникає вражен
ня, що капіталіст, який несподівано випірнув зі світу човнярів, 
залишався досить скромним. Справді, транспортна діяльність 
за часів Давнього Порядку ніколи не була дуже прибутковою 
галуззю255. Якщо й утворювалися виняткові багатства, їх треба 
шукати в інших прошарках.

П'єр де Лаґардетт, якого ми знаємо не дуже добре, — біль
шою мірою справжній капіталіст, ніж наші човнярські під
приємці. Від самого початку його підприємство базувалося на 
великих капіталах, порядку 500 000 ліврів, наданих великою 
групою позичальників (сорокома, за даними 1792 року, коли 
настав час ліквідації й претензій). Крім того, щороку витрати 
на догляд за річкою (серед яких необхідне встановлення буїв) 
перевищували 4 000 ліврів, і був потрібний досить численний 
персонал, аби стягувати гроші за дорожнє мито. Ці суми коли
валися навколо цифри 50 000 ліврів за рік: скромний прибуток, 
як видається, відносно залученого непродуктивного капіталу 
упродовж кількох років праці. Прибуток, який, якщо вдатися 
до швидких і дуже приблизних підрахунків, не перевищить 8%. 
Але ми не знаємо «таємниці» справи, яка, здається, мала певне 
відгалуження. Випадково з кількох документів ми дізнаємося, 
наприклад, що пан Вернон, «який отримав повноваження ін
тенданта Ліона» у листопаді 1765 року, — один з власників «но
вої навігації», отже, щось на кшталт одного з її акціонерів. Або 
ще цінніша подробиця, яка красномовно свідчить про те, що 
Лаґардетт не був простим рантьє, який стягував дорожнє мито: 
він купує кам'яне вугілля біля воріт Сент-Етьєнна і перевозить 
його до Роанна, порушуючи цим до того ж регламентацію, яка 
залишає за Сент-Етьєнном усе вугілля, видобуте у радіусі двох 
льє навколо його стін256.

Словом, підприємство, назване «новою навігацією», ширше, 
ніж здавалося на перший погляд, було справою процвітаючою, 
розгалуженою, і ми розуміємо, що Лаґардетт і його компань
йони були трохи стурбовані тим, як зрушити її, дорогу й ризи
ковану, з ділянки Моністроль — Сен-Ромбер. Кращим доказом 
їхньої могуті є, можливо, їхня перемога у двобої, в якому саме 
з цього приводу їм протистояв персонаж, який не був сам по 
собі другорядним, П'єр де Ріва257. Цей колишній акціонер шахт 
у Бретані (прибутковість яких дуже знизилася) влаштувався у 
Фірміні й хотів перевозити вугілля зі своїх шахт у Моністроль. 
Звідси конфлікт із товариством нової навігації, який Ріва виклав
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перед Королівською радою. Він звинуватив товариство у тому, 
що воно висуває лише неіснуючі причини, щоб ухилитися від 
своїх зобов'язань. Експерти і доповідні записки одні за одними 
з усією пристрастною очевидністю свідчать на користь Лаґар- 
детта. Ріва не вдалося нав'язати своїх поглядів, незважаючи на 
подвійний аргумент — зростання експлуатації вугільних шахт і 
важливих лісових ресурсів, а також ще неексплуатовані околи
ці Моністроля, здатні запропонувати королівському морському 
відомству великі дерева, які воно шукає і які діставатимуться 
Нанта сплавом. Ріва зазнав невдачі, незважаючи на свою напо
легливість і чудовий дух підприємництва: хіба не встановив він 
у своїй затопленій шахті у Фірміні машину, якою дуже пишав
ся, справжній паровий насос моделі англійця Ньюкомена*258, 
хоча й спрощеної. Це сталося 1759 року: чудовий подвиг!

Чи слід казати про велике підприємство, коли йдеться про 
вантажопасажирське судно, яке ходило з Роанна у Нант і Па
риж та було збудовано для герцога де ла Фейяда 1679 року259 і 
майже одразу віддане в оренду? Це судно не відігравало ролі 
жодної монополії, але довід сильнішого завжди кращий, воно 
безсоромно привласнює, забирає собі, щоразу як виїздить із 
Роанна, двічі на тиждень, велику кількість мандрівників і то
варів: кілька безсоромних прийомів усунули конкуренцію зви
чайних перевізників. Однак злоба потерпілих, їхня ворожість 
були такими, що корабель мусив відступити 1697 року. Але 1736 
року оренда була відновлена Александром Івоном, який був до 
того ж власником каналу Бриар і конкурував із власниками 
суден Монтаржиса і Немура. Ця війна каналів Бриара, Орлеана 
і Луаня нам зовсім не цікава, але вона відкриває обшир справ 
Александра Івона, який, зауважимо, не був роаннцем.

Загалом, це не означає, що Роанн і Роаннська земля у XVIII 
сторіччі зазнали перетворень завдяки сучасному капіталізму, 
який тоді робив лише перші кроки. Аби переконатися, що ро- 
аннці залишаються загрузлими у своєму минулому, достатньо 
поспостерігати за вчинками герцога де ла Фейяда, який став 
герцогом Роаннським 1666 року. Цей титул об'єднав у його ру
ках низку володінь, прав, привілеїв, які він повною мірою ви
користовуватиме для задоволення своїх прагнень та інтересів. 
Те, що він не лише з успіхом зберіг їх, але й зміцнив, повернув

* Ньюкомен Томас (1663-1729) -  англійський механік; 1712 року 
сконструював парову машину.
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до життя у колишній силі певні прерогативи, які на тривалий 
час вийшли з ужитку, також показово для нього. Отже, у само
му Роанні він мав права на порт і прохід річкою Луарою (орен
довані за 5 350 ліврів), «право насіння» — стягувати податки з 
будь-якої торгівлі зерном на ринках міста, право судової кан
целярії у судовому окрузі, навіть право в'язниці, чверть подат
ку десятини у парафії, право продавати своє вино у місті на 
місяць раніше за інших, зобов'язання для мешканців здавати 
на обмолот зерно на його млини... За льє від Роанна він мав за
мок Буазі, свої землі, свої ферми, сім або вісім озер з рибою... 
Плюс громадські давильні, де сільські виноградарі мусили чави
ти його виноград. Це лише стислий виклад нескінченного пере
ліку, подробиці якого виявлялися, коли герцог чи його агенти 
діяли, сперечалися, вимагали. Так було і в 1705 — 06 роках, коли 
вони діяли проти міських комісіонерів або коли, аби знову за
провадити привілей на громадський млин, вони будували і ку
пували кілька млинів. Ця тріумфуюча агресивність проливає 
яскраве світло на становище Роаннської землі. Хіба не жив там 
феодалізм у злагоді з капіталізмом?260

Місто усередині самого себе

Слушне дослідження261 надає нам, разом із нарисом со- 
ціопрофесійного обліку маленького містечка наприкінці епохи 
Давнього Порядку (див. малюнок на с. 224) багатий матеріал 
для роздумів. Якщо розділити це населення на три сектори 
(третинний, вторинний, первинний), ми отримаємо у загальних 
рисах цифри: 13,5%, 54%, 20,5%; загальна сума не досягає 100%, 
з чого випливає неможливість досягти повного обліку. Але ці 
цифри виявляють цікаву структуру:

1. Присутність у «третинному» класі службовців і правників, 
які займали привілейоване становище, торговці й трактир
ники становили лише 7% від цієї загальної цифри.

2. Переважна більшість ремісників 54% (19% з яких річкови
ки).

3. Первинний сектор, який збільшився завдяки вторгненню 
поденників (поставлений нами на це місце) включає лише 
7 % селян і виноградарів. Ось що, здавалося, доводить, що 
Роанн трохи або навіть дуже віддалений від сільськогос
подарського життя, яке його оточує. Величезне питання.
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Чи не через пізній розвиток міста? Чи через нескінченний 
призов робочої сили на користь професій робітників річ
кового транспорту або навіть шляховиків? Привілейовані, 
власники маєтків все ж таки користувалися великими пе
ревагами на більшості земель навколо міста. Роанн не з 
таких міст, як Мюлуз, які відмовилися інвестувати у свої 
найближчі села.

4. Останній пункт, напередодні Революції він мав очевидну 
спеціалізацію кварталів: ремісники і поденники мешкали 
в основному на півночі, у кварталі Казерн, і на південній 
та західній периферії нижньої частини міста і у портових 
кварталах; привілейовані жили між верхньою і нижньою 
частинами міста; торговці, комісіонери і річковики — на 
острові Роанн. То було пристосування міста до його цілей262.

\ У  X IX  і X X  сторіччях

У нашому короткому дослідженні не вистачає, звісно, роз
повіді про давні різновиди діяльності Роанна та Роаннської 
землі, особливо про те, що стосується рівноваги між сільськи
ми й міськими різновидами. Численні публікації вчених, до
кументація, яку залишається використати, дозволили б, пев
но, піти набагато далі. Але чи необхідно це у масштабах цього 

\ роз'яснення?
Можливо, аби завершити визначення місця особливого 

внеску Роанна, краще буде кинути побіжний погляд на те, що 
|, сталося з містом і регіоном після зникнення колишнього чов- 
I нярства263, тобто чи з 1838 року, з часу завершення обвідного 
каналу Луари, який тривалий період добре служитиме Роанну 

і (сьогодні його діяльність постійно і катастрофічно занепадає), 
чи з 1858 року, коли залізничний міст дозволив національній 
залізничній мережі дістатися міста264.

< Ці події не зашкодили загальному процвітанню Роанна. Він 
залишився важливим вузлом комунікацій, яким він був після 

^відкриття каналу Живор, що зв'язав басейн Сент-Етьєнна з 
іРоною (1761 року) і з Центральним каналом (у 1784 — 90 роках), 
який проходить від Дигуана до Сони. Населення міста до того 
Ж швидко зросло. Сьогодні, у дуже збільшених межах своєї 
■агломерації, Роанн об'єднує 100 000 мешканців чи понад цю 
цифру, тобто населення, яке у десятки разів більше ніж те, що
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було у 1800 році. Крім того, у XIX сторіччі він закріпив свій 
вплив на своїй території. Правда, територія залишилася тією, 
якою йому поступилися інші міста — сусіди й суперники, що 
оточують його зусібіч на відстані шістдесяти кілометрів: Сент- 
Етьєнн, Ліон, Макон, Мулен, Віші, Клермон-Ферран, — стільки 
дамб, меж, які важко зрушити. Обмежена, ця територія, крім 
того, була бідною, але у XIX сторіччі сільська промисловість 
збільшила кількість своїх майстерень. Робоча сила, справді, 
там була дешевою — це задовольняло ліонських капіталістів, 
виробників тканин з бавовни і шовку, або дрібних підприєм
ців Роаннського краю. Більше того, це була досвідчена робоча 
сила: хіба упродовж століть, як і в багатьох селах Франції, селя
ни не виготовляли прядива? Наставало літо, «найсморідніший 
запах» сповнював рівнину, «тоді, коли мочили коноплі, й тоді, 
коли їх сушили»265. Перехід від прядива з коноплі до прядива з 
бавовни, з «котону», який розпочався у XVIII сторіччі й дуже 
швидко відбувався у наступному сторіччі, не буде справжнім 
розривом з минулим: йому передувала вправність пальців.

Вочевидь, тут йдеться про архаїчну форму промисловості, 
не занадто далеку від тієї, що існувала на суконних фабриках 
Флоренції й Тоскани у XIII сторіччі266. Але ця прото- чи пе- 
редпромисловість матиме тривале життя. Близькість ринків ви
робників харчів і сільських майстерень створюють сприятливі 
умови, здорову атмосферу, принаймні рівновагу. «Підприємці», 
стурбовані, навіть ошаленілі від факту робітничих заворушень 
у фабричних містах, не спонукають до концентрації, тим біль
ше до механізації. І електрика прийде їм на допомогу, що до
зволить розпорошувати енергію та розсіювати у просторі ате
льє. Отже, модернізація пізно займе своє місце. Тим більше, що 
сприятливий збіг обставин дасть поштовх розвитку роаннської 
промисловості. Адже анексія Мюлуза Німеччиною 1871 року 
зробила наше місто першим центром виробництва полотна з 
бавовни, тканини «віші» живих кольорів. Так що з 1870 року 
по 1890 рік роаннський текстиль сягнув свого промислового 
апогею. Потім він опиратиметься раптовій депресії 1929 року. 
Трикотажне виробництво, «сітка», з'явившись у Роанні, швид
ко зайняло друге місце у Франції позаду Труа.

Дуже дивним чином структурні кризи вимальовувалися у 
Роанні лише від 1955 року. Загальні грані старої економіки тоді 
розвалилися. Це було несподіванкою, розладом. І однак, здобу
ваючи переваги зі своїх адміністративних ролей, з третинного
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сектора, що перебував на підйомі, з металургійної промисловос
ті, розташованої в місті або поряд з ним, що підтримується через 
ейфорію від прогресу, який здійснився учора, Роанн ще досить 
добре опирався. Сьогодні загальна криза, яка спустошує світ і 
Францію, заявляє про себе в місті, економічна криза, соціальна 
криза, політична криза, а також криза менталітету. Що станеть
ся в майбутньому, ніхто не знає. Але проблеми вже відчутні.

Отже, між іншим, вічна проблема функцій переходів, які 
відігравали свою роль ще у XIV сторіччі, зберігалася. Усе по
вторюється: конкуренція трьох доріг з півночі на південь — до
роги з Алльє через Клермон-Ферран, дороги з Бурбонне через 
Роанн і Тарар до Ліона (тобто дороги Луарою), нарешті дороги 
Соною і Роною, яка перевершила дві інші та з XX сторіччя 
безперестану збільшує своє випередження. До чого додається 
ще непевна доля поперечних доріг Нант — Ліон, Бордо — Ліон 
через Клермон-Ферран і конкуренція міст вищого ранґу. Ми 
не знаємо, нам складно передбачити продовження цієї історії. 
Але чи не слід довіритися ще раз життєздатності Роанна і Ро- 
аннського краю?

Лаваль, або подвійний тріумф торгівлі 
з далекими країнами

Я мав намір, залишивши Роанн на ласку його долі, по
ступитися місцем місту з іншого боку Центрального масиву, 
Брив-ла-Ґайярду. Я мав би, з того самого приводу, поговорити 
про Тюлль, згодом про Юссель: Брив — це перший поверх, 
Тюлль — другий, «лісистий», Юссель, неподалік плато Мілль- 
ваш, — верхівка. Зрештою я від цього відмовився. Безперечно, 
аби скоротити свою розповідь. Але також тому, що Брив-ла- 
Ґайярд, як свідчить про це його назва*, — місто солідне, майже 
спокійне, я хочу сказати непроблемне, тобто занадто впевнене 
у собі, захищене подвійними фортечними стінами, місто, що 
без зусиль отримує зиск, користуючись своїми дорогами і сла
вою своїх ярмарків, здатних у XVIII сторіччі прийняти до 5 000 
голів худоби одразу; занадто впевнене також у родючості своєї 
землі — земельних прибутках своїх дворян і буржуа, нарешті в 
минулому занадто скуте в рухах своїми гільдіями.

* Ґайярд (Саіііагсі) -  франц. -  сміливий, веселий, бравий.
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Отже, я швидше, ніж передбачав, опинився у Лавалі, у  важ- 
копрохідному краї Нижньої Мени, на правому дуже високому 
березі «гарної й похмурої»267 та глибокої річки Майєнн, на ви
ході до Старого моста, який перетинає її, перед старовинним 
замком і новим замком. У старому місті, з заплутаним скуп
ченням пам'ятників, ніби воно, розважаючись, змусило істо
рика, який розглядає їх, пригадати всі знання, якими він во
лодіє чи не володіє, про середньовічне й сучасне мистецтво. У 
будь-якому разі Лаваль — дуже наше місто. Міста Італії часто 
гарніші: якщо вони цього хочуть, вони засліплюють. Але наші 
занурюють кожне, стрімголов, у село з його характерними по
дробицями, яке оточує місто, тримає його в руках і частково 
пояснює. Особливо у Франції минулих часів місто у першу чер
гу було селом.

Лаваль, який у XVII сторіччі міг об'єднати майже 10 000 
мешканців268, виріс у центрі вузького басейну, багатшого, або 
радше біднішого, ніж краї, які його оточують, з перевагою кіль
кох вапнякових земель, де, дуже здавна, встановлювалися печі 
для випалювання вапна.

Він розташований на кордонах Бретані, колишньої країни 
салічних франків (вільної від податків на сіль), — так що контра
банда солі процвітала упродовж століть на підступах до нього, 
перетинаючи «землі, вкриті хащами, де чергуються ліси й озе
ра», перегороджені «лісостепами, де ростуть падуби і дрок, які 
ховають людину за кілька кроків і [де] земля вкрита ковдрою 
моху... притлумлює будь-який шум». Це королівство « уявних 
солеварів», тобто контрабандистів, за часів вандейської війни 
воно стане королівством шуанів. Але, як стверджував кюре 
маленької парафії Ландиві269, хіба може не знати контрабан
ди цей край, який утворює «майже півострів між Нормандією 
і Бретанню, провінцією, яка вважалася закордонною»? Певна 
річ, Лаваль не підтримував регулярних зв'язків з цими людь
ми, що перебували поза законом270, якими були торговці контр
абандною сіллю, за винятком лише того, що як прикордонне 
місто він дуже часто з власної волі давав притулок військам і 
гарнізонам, які (війська і гарнізони), майже всі, без винятку, 
допомогами контрабандистам. Чи не було звичкою у солдат, 
навіть у поважних офіцерів, спробувати отримати прибутки від 
контрабандного продажу солі? Незважаючи на ордонанси ко
роля, що не раз приймалися й передбачали суворі покарання 
(наприклад ордонанс 1682 року, де передбачалося засудження
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до ґалер)271, вони займалися цим майже відкрито. У 1693 році 
дванадцять протоколів сповіщають про вилазку маленьких за
гонів від 20 до 70 озброєних вершників, таких собі «вершників 
з полку Местра з Головного табору, які, захопивши силою ко
ней у  землеробів, аби піти за контрабандною сіллю до Бретані, 
ображали збирачів податків., і [навіть] подорожніх, під приво
дом того, що вони нібито нагадують податківців»272.

Навіть коли обходилося без інцидентів, ця військова при
сутність була жахом через проблеми з розквартируванням і 
постачанням. Прибуття у травні 1693 року шістьох рот верш
ників стривожило Лаваль і навколишні кантони. Як постачати 
хліб, корм, овес цьому війську, цій масі людей і коней-пожи- 
рачів? Інтендант Міроменіль побоювався реакції народу і про
сив короля оплатити частину внеску, який вимагали парафії, 
що постачали фураж для коней, і навіть, у разі труднощів, мав 
намір наказати привезти овес «зі схилів ріки Луари». Стосов
но зерна, нестачі якого мешканці завжди побоювалися, «жах» 
був тим більшим, що ще дев'ять батальйонів розташувалося на 
околицях — тобто споживало 1 000 мішків борошна за місяць. 
Треба однак, міркував інтендант, «відкрити хлібні комори міста 
і села. Намагатимемося попередити будь-які нещасні випадки 
усіма дійовими засобами». Але через кілька днів трапилися ін
циденти, й інтендант мусив дозволити реквізиції»273.

Хвилі занепокоєння народу, які здіймалися через пробле
ми постачання, були природні: цю величезну країну, яку пе
ретинали швидкі річки, де траплялися нерівності, невеличкі 
підгірки, становили землі з холодними, неродючими самі по 
собі ґрунтами. «Багато земель ледь давали чотири або п'ять 
урожаїв за дванадцять років: їм потрібні були сім років поспіль 
згубного відпочинку, упродовж яких на них зростав дрок, аби, 
як гадалося, зробити їх знов плодючими. Пшениця приносила 
дуже мало прибутку; землі, підготовлені з великими витратами, 
давали врожай лише від 3 до 5 зерен на одне зерно — причина, 
з якої вирощували переважно гречку, що давала ЗО, 60 і навіть 
100; це зерно було їжею людей, які не могли забезпечити себе 
ані пшеницею, ані навіть житом [якого вирощували більше, 
ніж її], котрі завжди мали набагато більшу ціну»274. «Ми може
мо засівати, — говорить також доповідь Комітету громадського 
порятунку, — лише від чверті до третини наших земель за рік 
у звичайні часи, і сьогодні часто менше чверті через нестачу 
робочих рук»275. Вочевидь був запас каштанів, але чи завжди
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він був там? Існувала ще й можливість наказати привезти зер
но з Нанта Луарою, Меном і Майєнном. Не кажемо про вино
градники: у лавальському краї їхня поява мізерна. Щоправда, 
яблуні з XV сторіччя служили для виробництва сидру, який тут 
призначався не лише для бідних. Але поганий урожай, як 1741 
року276, змусив його майже наздогнати ціни на вино, так що у 
центральній лікарні віддавали перевагу тому, щоб пропонува
ти бідним вино, щедро, так би мовити, «приправлене» водою, 
радше ніж сидр. Звісно, справжнє вино надходило до Лаваля 
з близького Анжу, Орлеане, загалом за рік 2 000 бочок (кожна 
від 4 до 5 гекталітрів), тобто загальне споживання 8—10 тисяч 
гекталітрів, які становили цілком по місту досить високе серед
нє споживання: 10 000 мешканців, 10 000 гекталітрів — для 
міста, яке п'є сидр чи воду, це не так і погано.

Що ж до скотарства, майже немає баранів, але багато ро
гатої худоби і маленьких місцевих коней — чотири воли або 
четверо маленьких коней на один плуг. І величезна кількість 
дичини: зайці, кролики, червоні куріпки, дикі голуби, пастуш
ки, перепели, бекаси...

Таке становище у селах майже не покращувалося упродовж 
XVIII сторіччя. Близько III року Республіки картопля була «ще у 
своїй колисці, — говорить звіт, — тому що вона мала успіх лише 
у солдатів і на кращих землях, або у стеркорованих [тобто угно
єних] місцях з великими витратами. Вона була ще досить рідкіс
ною для того, щоб вживатися у їжу людьми». Луки, засаджені 
кормовими травами, також лише почали з'являтися, однак вони 
потроїли свою площу упродовж останніх двадцяти років, але за 
відсутності добрив розташовувалися лише на добрих землях і 
тоді «оброблялися за допомогою лопати». У великій кількості 
були лише льон і деревина. І висновок з міркувань: «Яблука [для 
сидру] і груші — наш головний допоміжний засіб»277.

Загалом, підсумковий баланс сільського господарства посе
редній. Селянин був, міг бути лише здольщиком: «Велика час
тина наших земель частково колонізована, тобто землероби бе
руть половину своєї продукції для своїх потреб і віддають другу 
власнику»278, власнику, який майже завжди мешкав у місті.

Отже, не завдяки своїй землі Лаваль міг розквітнути. Чи не 
зобов'язаний він цим своїм дорогам, які перетинаються у ньому, 
не маючи на це, здавалося, жодної підстави, — дорогам до Ренна, 
Анже, Ле Мана (і далі — до Парижа чи Орлеана), до Майєнна і 
Кана, до Алансона через гірський і важкопрохідний край Перш?
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Ні, тому що серед його доріг немає жодної доброї. Велика до
рога Де Ман — Лаваль — Ренн буде урочисто відкрита лише 
1772 року. І місцеві дороги препогані, навіть від ферми до сусід
ньої ферми: «Ніде на Заході ізоляція не була такою повною, як у 
Нижньому Мені»279. До 1772 року мандрівники, й серед них уже 
пані де Севіньє, віддавали перевагу поїздкам через Анже і Нант. 
«Транспортні перевезення здійснювалися верхи на коні, часом 
на спинах людей»280. І безсумнівно, існувала річка Майєнн, при
датна для навігації до Лаваля і навіть далі. Та однак на річці ниж
че міста ставали на заваді двадцять два шлюзи і численні млини: 
це були стійкі перешкоди, як усюди, і шлюзи псувалися281.

Додамо, що тут, як у Роанні, якщо накреслити коло раді
усом у 70 кілометрів із центром у місті, ми дістанемося міст- 
полюсів, які суперничають з ним, протистоять йому: Анже (за 
73 кілометри, 143 000 мешканців за останнім гґереписом); Ле 
Ман (за 75 кілометрів, 155 000 мешканців); Ренн (за 72 кіломе
три, 205 000 мешканців), тоді як Лаваль сьогодні налічує лише 
54 500 мешканців.

Зробивши всі підрахунки, хто з нас не здивується не сучас
ній важливості Лаваля, який сьогодні використовує козирі, що 
дають йому префектура, різні види промисловості, удобрена 
земля, яка перетворила його на гарний реґіон скотарства, — а 
чудовим досягненням міста з XVII сторіччя?

Чому можуть завдячувати ці відносно ранні успіхи? Переду
сім тому, що бідний покірний край, який його оточував, Лаваль 
немов притягував до себе завдяки трьом базарам, щовівторка, 
щочетверга і щосуботи, а також п'ятьом щорічним ярмаркам. 
До цього додаються, у межах його фінансово-податного окру
гу, пов'язані з ним двадцять один ярмарок282 (чотири у «селищі 
Балле, два у Ґрез-ан-Буарі, три у Суже, вісім у Монтезюрі й 
чотири у Коссе»). Округ Лаваля на початку XIX сторіччя зовсім 
не відповідав своєму колишньому фінансово-податному округу, 
але він налічував, на диво, шістдесят сім ярмарків283. Вочевидь, 
це «щедрі ярмарки», на яких лавальський край продавав сусід
нім краям рогату худобу і коней, вирощених у себе. Ця торгова 
діяльність сприяла доброму веденню господарства й активності 
ділового життя у Лавалі, який розширив до того ж у саме ці 
часи свою сферу ярмарків, додаючи до неї після дозволу мі
ністерства284 землі та будівлі «монастиря, раніше бенедиктин
ського». Словом, Лаваль не міг не домінувати над територією, 
яка його оточує. Отже, цифри такі: 1831 року місто налічува
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ло 15 830 меіпканців, його кантон — 24 669 мешканців, його 
округ — 114 577 (тобто місто — лише 13,8% населення округу).

Однак процвітання Лаваля — це понад усе промисловість, 
пов'язана з торгівлею з далекими країнами, яка будується на 
злиднях навколишніх сіл. За словами істориків285: «Саме ці злид
ні підтримували мануфактури: нестатки змушували бідолаху 
знижувати ціну за працю, якої він потребував». Ми в одному 
з численних регіонів, де сільська промислова праця вдало ком- 
пенсовувала незадовільні прибутки від сільського господарства.

Усе випливало з дуже раннього облаштування (за переказа
ми, воно датується, з уточненням, яке є трохи сумнівним, 1298 
роком) полотняної мануфактури, заснованої у місті фламанд
ськими робітниками, які приїхали услід за Беатрікс де Гавр, 
дружиною Ґі де Лаваля, дев'ятою за ім'ям286. Упровадження 
справді доречне: завжди Нижній Мен вирощував льон і коно
плі, тоді як негуста і занадто жорстка вовна його баранів до
зволяла виробляти лише цупке сукно.

Насправді ткацтво розквітло у Лавалі лише у XVII сторіч
чі. Початок видався жвавим, тисячі ткачів стали до роботи, і 
торговці швидко збагачувалися. Розвиток ткацтва, безсумнів
но, прискорився після відкриття для промислової Європи рин
ків Латинської Америки й Антильських островів. Навіть суворі 
полотна, які Лаваль продавав у Труа, Бове, Кан, Ліон, Руан, 
аби вибілити їх, переважно призначалися для Нового Світу. 
Негоціанти Лаваля для своїх власних посилок до Америки ко
ристувалися послугами торговців урозніс і візників, які достав
ляли штуки полотна до Сен-Мало або Нанта, в основному у 
напрямку Кадиса, місця відправки великих флотів для поста
чання Америки. По поверненні ці візники привозили до Лаваля 
деревину, дошки, бруски, залізо: Нижній Мен був справді усія
ний кузнями і домнами. Полотно також зробило свій внесок у 
перетворення Лаваля на ринок заліза.

Ближче до середини XVIII сторіччя «продавали щороку за 
готівку на ринках Лаваля від 20 до 25 тисяч штук полотна, ви
робленого з льону. Кожна штука становила якнайменше 100 
ліктів [лавальських] як суворого полотна, придатного для вибі
лювання, так і сірого полотна, яке годиться для пошиття курток 
і підкладок. Продавали ці полотна необробленими за ціною від 
26 солів за лікоть... до 100 солів... Продавали сірі полотна від 20 
солів за лікоть до 50 солів. У Лавалі було приблизно двадцять 
п'ять будинків, які займалися цією торгівлею. Виробляли також
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віднедавна хустки з волокна і бавовни, як у Шоле, але хустки 
з Лаваля були кращої якості»287. Переведемо на сучасні мірки: 
продукція Лаваля — від двох до двох з половиною мільйонів 
метрів за середньою ціною приблизно три ліври, тобто тор
говий обіг від шести до семи мільйонів ліврів. І, на противагу 
виробництву інших видів французького текстилю, наприклад 
вовняного серпанку у Мані, виробництво полотна у Лавалі по
стійно зростало до часів Французької революції288.

Картина, що змальовує це активне життя, яке підняло все 
місто й сусідні селища і села, — це зображення нового ринку, 
побудованого на Ґасі 1732 року. Ткачі приїздили туди щосу
боти, приносили свою штуку полотна на плечі; клієнт, сівши 
на лавку, розгортав її, розглядав зблизька; згодом він довіряв 
свою покупку відбілювачам. Багато хто з них були пралями з 
околиць міста, розташованих на лівому березі Майєнни або 
уздовж Жуанни, неподалік лук, які надавали полотнам «чудової 
білизни»289. їхні власники були часто, крім того, торговцями, 
негоціантами, вони купували за власний рахунок, відбілювали, 
перепродували. Вони практикували також укладання з торгов
цями французьких міст комерційних угод, які передбачали ко
місійний відсоток від б до 8 %290.

Узяття на себе операцій з остаточної обробки (тут відбілю
вання полотна, в інших містах валяння і фарбування сукна і 
вовни) — для торговців засіб контролювати увесь ринок, збері
гаючи найвигідніші операції, привласнюючи до останку додат
кову вартість і суттєвий прибуток з перепродажу. Лавальські 
негоціанти мали зв'язки з негоціантами великих французьких 
міст; вони погоджувалися також на всі ризики, сподіваючись 
на звичні високі прибутки від заморської торгівлі. Вони не ва
галися посилати як зв'язкових своїх братів, синів або кузенів 
до Байонни, Кадиса, Порт-Сент-Марі, Лісабона (землетрус, 
який зруйнував це місто 1775 року, завдав їм 300 000 ліврів 
збитків)291, до Канади, Мартиніки, Санто-Домінго, навіть до Гві
неї292. Вони не раз об'єднувалися, аби ризикнути відправкою 
товарів і грошей готівкою на кораблях, які з Сен-Мало виру
шали на американські острови чи на моря Півдня за часів ві
йни за Іспанську спадщину, або на кораблях Дюґея-Труена*

* Дюґей-Труен Рене (1673-1736) -  французький корсар. Брав участь 
у війні Людовіка XIV проти португальського флоту (1707 року), захопив 
Рио-де-Жанейро (у 1711 році), був командувачем ескадри (у 1715 році).
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ТЕРИТОРІЯ КАНА 
Між Ла-Маншем, Селлем і Дивом. Переважно зернові зем

лі; на північному заході гай; ліси на півдні й на сході від Орна 
(J.-C. PERROT, Genese d ’une mile modeme. Caen au XVIII siecle)

під час його каральної експедиції проти Рио-де-Жанейро 1711 
року293. Або вони купували акції Французької Індської компа
нії*, беручи участь, коли настав час, у божевільних спекуляціях 
над компанією Міссисипі. Час від часу вони розорялися, однак 
відносно рідко, бо ці ризики, якщо можна так сказати, залиша
лися обережними.

Але чи варто надовго затримуватися біля цих негоціантів, 
які нагадують багатьох інших негоціантів Франції та Європи, 
що влаштувалися на верхівці капіталістичного і навіть соціаль-

* Французькі Індські компанії (1664-1793) -  монопольні торгові 
компанії французьких купців в Ост-Індії, організовані з метою моно
полізації торгівлі з Індією, керівництво ними здійснював уряд.
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\ ного життя? Ось вони, обов'язково на видноті, і нам не важко 
увійти в їхні будинки, в їхні справи, прогулюючись верхи у 
товаристві їхніх жінок, аби дістатися їхніх сільських будинків, 
або очікувати у базарний день їхніх здольників, які прибувають 
у їхнє розпорядження і постачають міський будинок: у  комо- 

! рах і льохах зберігаються пшениця, жито, гречка, солонина,
1 фрукти, дрова... Вони також дуже рано стали купувати посади 

і ще більше панські землі за будь-яку ціну294. Гроші відкривали 
всі двері, хлопці й дівчата з їхніх родин проникали до лав дво- 

I рянства.
Усе ж таки у Лавалі, на противагу тому, що відбувалося в ін

ших містах, ці превілейовані, ставши дворянами чи ні, залиша
лися вірними торгівлі своїм товаром. Родини Де Клерів, Маре, 
Ґітте, Берсе, Делапортів, Бюссонів, Дюшеманів, Ренюссонів, 

\ Пюшо, відомі й ті, й інші за іменами, що походять від назв 
їхніх маєтків (Пішо де ла Гравері, Ґітте де ла Улльєрі, Берсе де 

)■ ла Купелльєр...), жили досить скромно. Ці ще патріархальні ро
дини трималися пліч-о-пліч (і не лише у разі банкрутства, коли 
вони виступали Гарантом, аби врятувати фамільну честь). Вони 

І мешкали у центрі міста, їхні будинки прикрашалися й перебу
довувалися «по-сучасному» у XVIII сторіччі, аби стати комфор- 
табельнішими, але вони одягалися незугарно, у них було мало 

; слуг295, і лікар, який приїхав, аби влаштуватися у Лавалі напри- 
j кінці XVIII сторіччя, занотував, що багаті й бідні їли скромно:
. суп, багато супу, з капустою і цибулею-пореєм, мало м'яса; ро

бітники пили воду, «зрідка сидр», багаті — зазвичай сидр. Вино 
і банкети були лише «під час урочистих обідів»296.

Однак маленька група негоціантів зайняла всі домінуючі по
зиції. Та хіба могло трапитися інакше, якщо організація роботи 
в місті й навколишніх селах була для них наріжним каменем і 
створювала на їхню користь величезну соціальну нерівність? 
Комерція Лаваля, пояснює спостерігач наприкінці XVII сто
річчя297, «тримається на трьох типах осіб»: тридцяти оптових 

j торговцях, керівниках торгівлі; п'ятистах майстрах-ткачах, які 
і купують волокно і наймають на роботу інших; і на більше ніж 
п'ятьох тисячах робітників, «найбагатші з яких не мали на 100 
ліврів усього рухомого майна». Справді, така класифікація при- 

* стосована до будь-якої ситуативної гами. Загалом, жодне кор
поративне правило не обмежувало у Лавалі кількості майстрів 

|:.і робітників: не важливо, хто може принести свою працю на 
[ ринок і продати її цілком вільно. Але система залежностей іс
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нувала, починаючи з розкішного хазяїна і керівника ткачів, 
який володів багатьма верстатами, іноді пральнею, який купу
вав за готівку сировину і продавав продукцію своїх робітників,, 
закінчуючи тими, хто сам працював у своїй майстерні разом із 
одним чи двома компаньйонами, дбаючи про продаж, оскіль
ки був змушений купувати сировину, дуже часто перебуваючи 
у залежності від цих торговців-чесальників, «яких називають 
раками, тому що вони з'їдають і висмоктують тих хазяїв-тка- 
чів, які опинилися у скруті»; починаючи з робітників, досить 
щасливих з того, що мають свій інвентар і працюють разом із 
жінкою й дітьми в умовах, майже таких самих, як і у дрібних 
власників, закінчуючи тими, хто віддає у найми свої руки за за
робітну плату або, частіше, працює у себе вдома половину ро
бочого часу, тому що він також і селянин. Усі села департамен
ту Мен, усі ферми практикували надомну працю. За цих умов 
хіба не будуть приреченими завчасно вимоги ткачів, які 1732 
року намагалися змінити традиційні умови продажу на нових 
ринках, побудованих цього року? Те, що відбувалося у Лавалі, 
відбувалося й в інших місцях, повсюди, де ремісники доінду- 
стріальних часів, у переважній більшості селяни, що мешкали 
на околицях міста (у Лавалі у кварталі Коконньєр), становили 
розпорошений стан міського населення, поряд із обмеженою 
групою міських торгівців. Це випадок Реймса, як і Руана, Амьє- 
на, де виробництво серпанку, легкої вовняної тканини, розміс
тилося наприкінці XVII сторіччя.

Лаваль посеред бідних сіл — добрий приклад діючої органі
зованої структури пільг, що сприяють торгівлі з далекими кра
їнами, пільг токож вагомих. Хто надасть необхідні гроші ткачу 
для купівлі льону на ринку Краона (де продається волокно най
кращої якості)?298 Хто надасть потрібні кредити на тривалий 
час, упродовж якого треба очікувати на їхнє повернення, чого 
вимагає торгівля з далекими країнами? Хто інвестує капітал, 
якого потребують пральні? І припустимо, що доведеться тор
гувати у збиток (це іноді трапляється), система потрапляє у 
безвихідь, але саме безробітні ткачі найчастіше опиняються у 
скрутному становищі.

Лавальська промисловість процвітатиме до кінця XVIII сто
річчя. Конкуренція здалека почала тоді серйозно заважати, 
конкуренція полотен із Силезії, тканих з відмінного польського 
льону і вироблених робочою силою так само скромною, так 
само експлуатованою, ще гірше оплачуваною, ніж робоча сила
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Нижнього Мена. Ще гірше буде за часів Фі анцузької револю
ції й після майже повного закриття зовнішніх ринків Нового 
Світу, не враховуючи катастрофічних бід Вандейської війни... 
Прийшовши до міста разом із прибульцями здалеку, зникнув
ши за обріями через далекі мандрівки, найкраща доля Лаваля 
залишила його тоді на деякий час.

Кан*, міська модель або радше довідка

Велике місто Кан, однак, — це лише другорядне місто. 
Париж, Руан, Нант, Бордо, Марсель, Ліон, Лілль, Страсбург, 
Тулуза і кілька інших давно перевершили його. Воно налічує 
не менше 26 500 мешканців, цифра більш ніж пристойна 1695 
року; 32 000 — 1753 року (за три роки до цього йому довело
ся, аби воно провітрювалося, знести фортечні стіни); 40 858 — 
1775 року; але 34 996 — 1793 року, з регресом за часів перших 
революційних років299.

У будь-якому разі посеред плодючих сіл Кан давав життя 
високорозвинутому ремісництву плюс кільком уславленим ви
дам промисловості; він мав порт: на річці Орн, за п'ятнадцять 
кілометрів від гирла невеличкої річки, по якій здійснюється 
прибережне плавання, точно у тому місці, де ще відчуваєть
ся морський приплив, де вона зливається зі скромною річкою 
Одон. Але Орн замулюється, і у XVII сторіччі морське життя 
Кана майже завмерло, місто відвідували лише каботажні судна 
водотоннажністю у 200 тонн і тільки під час припливів у дні 
рівнодення. Звичайно, його порт приймав лише шаланди міст
кістю від ЗО до 50 тонно**, які при нагоді доходили до Нижньої 
Сени300. Місто відновить морську активність лише з відкриттям 
обвідного каналу на Орні, інавґурованого 1857 року301.

Незважаючи на ще відносно скромні розміри або через 
них, Кан, такий, яким нам його детально описує грубий том 
Жан-Клода Перро302, відкриває найкорисніші перспективи 
міської історії взагалі. Обрана епоха — XVIII сторіччя — також 
має перевагу, бо у нас з'являється можливість спрямувати наші

* Кан -  центральне місто регіону Нижня Нормандія і департамен
ту Кальвадос.

** Тонно -  старовинна одиниця об’єму місткості судна, дорівню
вала 2,83 м3.
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спостереження уздовж лінії поділу вод, тому що місто ще не 
було вочевидь позбавлене спадщини попередніх століть, тоді як 
воно вже підкорялося вимогам нового вибору. Те, що згадане 
місто розвивалося повільно, — інша перевага: така повільність 
спрощує спостереження сучасників, так само як і наші. Саме 
з цієї причини я назвав цей параграф « Кап, міська модель або 
радше довідка».

Ми констатуємо, не дивуючись, що Кан розвивається навко
ло себе, дуже класично, колами, про які писав’ Тюнен, маючи 
на думці економічні зони, які послідовно, мов ореол, оточують 
його. Ці поділи навколишнього простору пояснюються спожи
ванням міста, чому відповідають наступні регіони постачання, 
які всі за тих часів мусили обов'язково залишатися близькими 
через складнощі перевезень і повільність транспорту. Звісно, 
шлунок Кана — це не величезне черево Парижа. Але зрештою 
лише ним пояснюються в основному ореоли, що ліпляться на
вколо столиці Нижньої Нормандії303.

Перший, «подих городництва», починається з садів, навіть 
лук Шга тигоє*; він поширюється на територію міста потойбіч 
забудованих ділянок і простягається на дюжину комун, роз
ташованих принаймні на відстані півтора льє від агломерації, 
охоплюючи 5 000 гектарів. Ця зона, цінна завдяки близькості 
міських ринків, поділяється на міні-володіння, власники яких 
живуть неподалік. Нічого нормальнішого, ніж цей перший оре
ол, який становить велику площу зернових. Справді, щоденне 
вживання овочів посереднє: 5 000 кілограмів; так само і молока:
2 000 літрів, молоко — лише необхідна харчова підтримка чи 
початок шляху до аптеки для виготовлення ліків. Зерно, король 
харчування, проникає, отже, до цієї зони, переважно городньої 
та молочної, за словами Тюнена.

Другий ореол, порівняно обширний (66 700 гектарів), від
повідає багатим землям, часто мулистим, величезного кансько- 
го лану, який відрізняється майже монокультурністю пшениці 
між Соллем на заході, Дивом на сході, Ла Маншем на півночі та 
лісом Синґле на півдні. Ця зона зернових базується на триріч
ній сівозміні та на запрягах коней; лише на південному заході
3 появою гаїв ячмінь, жито і гречка переважають — також у 
Домфронте — над пшеницею.

Ще далі починається ширша сфера скотарства й обрідні ліси.

* У стінах, усередині (лат.).
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Отже, стосовно зерна постачання Кане було повністю за
безпечене, майже завжди з надлишком. Можна сказати, що 
ніколи не було нестачі, навіть у посередні роки, настільки, що 
місто ніколи не турбувалося про те, щоб будувати громадські 
хлібні комори, які майже всі міські адміністрації постійно три
мали повними по всій тогочасній Європі. У 1771 році споживан
ня становило приблизно 535 грамів на особу на день, що було 
добрим раціоном, тобто загалом по місту річна маса — 81 00.0 
квінталів. Одинадцять сільських тижневих ринків змінювали 
один одного у сільських округах (які загалом об'єднували 131 
комуну) і забезпечували щоденний рух возів і бідарок у на
прямку міста. Постачання304 рідко призупинялося; це було лише 
у 1725, 1752, 1789, 1790 роках305. Але коли тут не вистачало чо
гось, влада купувала в інших місцях; достатньо було звернутися 
до Гавра; і завжди до узбережжя Ла Маншу були готові при
чалити кораблі з голландським чи англійським зерном. Отже, 
велика забезпеченість, отже, рівновага, яка до того ж може 
лише зростати, тому що у XVIII сторіччі якість зерна загалом 
поліпшувалася, питома вага зерна зросла у Кані до 10% між 
1740 і 1775 роками; того самого часу помел став якісніше за
вдяки використанню економічних жорен, котрі застосовували 
на семи млинах міста, які всі разом постачали місту половину 
того, що воно споживало. Оскільки хліб забезпечував — воче
видь, не білий хліб для усіх, а зерновий хліб — життя кожного, 
бувши основним продуктом.

І навіть стосовно решти, того, що ми називаємо надлиш
ком. Справді, потреби у м'ясі та рибі (понад 30 кілограмів м'яса 
на рік на особу) більше за беспосередню пропозицію кансько- 
го «села», майже повністю зернового (окрім вологих берегів 
Дива*), але неподалік трапляється пропозиція додаткового по
стачання з лісистих країв, які звикли експортувати биків і ба
ранів, а також свиней, хоча й у невеликій кількості. Крім того, 
близько море разом із рибою, і Орн кишіє лососем, алозами та 
міногою.

І якщо виноградників не було (чи можна називати так «ма
леньку ділянку, ризиковану і стражденну» на пагорбах Аржан- 
са?)306, то сидру вистачало. Він замінив вино і також витісняв 
упродовж попередніх сторіч пиво, ячмінне пиво, грушівку... У 
1773 році міські шинкарі замовили 1 005 глеків звичайного вина

* Див -  ріка у департаменті Кальвадос.
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проти 42 916 глеків сидру, тобто у сорок разів більше, ніж вина307. 
Таке споживання вимагало нескінченних поїздок дорогами міс
та возів на чотирьох чи двох колесах, навантажених бочками 
з сидром, — важкі, часті перевезення, які псують погані доро
ги, — крім цього обтяжливі настільки, що край Ож дійшов до 
того, що дистилював свій сидр і відправляв його у вигляді спир
ту. Кальвадос, певно, винайдений 1713 року308, зважаючи на його 
ціну, ніс на собі витрати на перевезення, хоча він мандрував 
на спині в'ючної худоби, дорожчому транспортному засобі, ніж 
перевезення возами. Він безумовно винний у розвитку у Кані 
алкоголізму, який досить швидко став загрозливим явищем.

Як вино і зерно в інших місцях, тут сидр і зерно зазнавали 
коливання цін у зворотньому напрямку. У 1772 році поганий 
урожай яблук, за словами інтенданта Кана, «неминуче вплинув 
на вживання зерна, оскільки народ їсть більше, коли п'є мен
ше». Так само 1778 року «нестача напою зробила свій внесок у 
підтримку ціни на зерно»309. У 1779 і 1781 роках механізм спра
цював у зворотному напрямку.

Безперечно, марно продовжувати далі список їжі та напо
їв. Порівняно з багатьма іншими містами, такими як Роанн чи 
Лаваль, Кан мав принадну забезпеченість.

Звісно, як і будь-яке місто, Кан забезпечував життя і що
денні потреби великої кількості ремісників і крамарів. Серед 
цих ремісників, як усюди, дехто належав до корпорацій за сво
єю професією, інші були вільними; дехто виконував найпрості
ші роботи; інші, становище яких було менш тривким, служили 
«пишноті й розкоші» багатих клієнтів: коли мода змінювалася, 
вони опинялися на межі зубожіння.

Але, і це найцікавіше, промисловість (якщо хочете, мож
на назвати її перед- або лро/поіндустрією) укорінилася у міс
ті. У XVIII сторіччі чотири промислові хвилі йшли одна вслід 
за одною: виготовлення сукна, розкішного і звичайної якості, 
трикотажу, полотна і, насамкінець, мережива. Я вживаю слово 
хвилі, це очевидне перебільшення, аби сказати коротко, що ці 
промисловості змінювали, а не доповнювали одна одну. Кожна, 
своєю чергою, піднімалася, занепадала, потім гинула, що могло 
відновити за збігом обставин звичайну промисловість. Але хіба 
у  Кані не відігравали роль особливі випадки, які стримували в 
усьому обширі розвиток мануфактур?

Утвердження промисловості у минулому відповідало двом 
можливим ситуаціям. Перший випадок: вона йшла до регіонів,
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які мали надлишок харчових продуктів, що з майже неперебор
ною силою притягувало робітників. «До певної міри, — писав 
Жан-Клод Перро310, — локалізація давньої індустрії у «продук
тових басейнах» відповідає тим самим потребам, що й концен
трація у рудникових басейнах індустріальної доби». Другий ви
падок майже протилежний: промисловість розвивається у регіо
нах, де надлишок населення щодо до ресурсів харчових продук
тів породжує дешеву робочу силу. Приклади: індустрія Роанна, 
Лаваля чи Бокажа з Нормандії, особливо гідний подиву центр 
Вілледьйо-ле-Поель, зі своїми робітниками-мідярниками311.

Кан можна віднести до першої категорії. Але чи це сприят
ливіше для промисловості? У будь-якому разі вона погано уко
рінюється. Однак не через державу і задушливий тиск важкого 
податкового тягаря (як іноді трапляється в інших місцях). І не 
через відсутність гнучкості, несприйняття утворення цехових 
організацій. Ані через нестачу капіталів на місці. Гальмування, 
оскільки гальмування було, сталося, мабуть, саме через багат
ство близьких сіл і соціальні, так само як і економічні наслід
ки цього. У будь-якому разі, як писав Жан-Клод Перро, саме 
«багатство землі Кана зовсім відвернуло нормандське сільське 
господарство від служіння промисловості»312 .

Спочатку вона відмовила місту в надмірному постачанні 
й дешевизні сировини. Льону і конопель вирощувалося дуже 
мало і були вони посередньої якості (нитка для мережива ім
портуватиметься з Голландії або Пікардії). Посередність, а та
кож дорожнеча вовни, через що відповідно використовувалася 
англійська вовна. Це передусім недолік Нижньої Нормандії, 
тоді як, навпаки, села Верхньої Нормандії з менш родючою 
землею охоче відгукувалися на промислові потреби Руана та 
інших сусідніх центрів.

З іншого боку, якщо регіон навколо Кана був густо заселе
ний (від 70 до 80 мешканців на квадратний кілометр, іноді 100), 
якщо він підтримував певну еміграцію до міста, все ж таки це 
сільське населення, яке досить добре харчувалося, переважно 
працювало, мало тенденцію залишатися у себе в селі. Через 
це міський ринок праці залишався вузьким, він мало розши
рювався, принаймні з кінця правління Людовіка XIV. Скільки 
усяких справ ми зробили б, — вигукнув інспектор мануфактур 
1764 року, — «якби могли мати надмір цієї робочої сили стіль
ки часу, скільки бажаємо!»313 Щодо додаткової надомної праці, 
селяни без усякого сорому не занадто клопотали про її пошуки
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або погоджувалися на неї лише за високу ціну. З 1715 до 1724 
року три чверті посад на королівській мануфактурі припинили 
своє існування, крім прядильниць. У 1766 році селяни ухиляли
ся від прядіння, «хоча їм- платили за це набагато більше, ніж у 
минулому»314.

Інший наслідок багатства сільського господарства: воно 
привласнює міські інвестиції. Капітал вкладається передусім у 
землю (приблизно 40%), у нерухомість, у ренти (переважно зе
мельні); він дуже мало інвестується у послуги, майже не інвес
тується у командитні товариства чи комерційні позики. Про
мисловці та комерсанти самі вводили у свій професійний обіг у 
середньому лише 40% земель своїх родових маєтків, решту — у 
фондах, у рентах. І якщо хтось із них опиниться у скруті, він 
пожертвує передусім своїми паперами на ренту і ніколи, якщо 
це можливо, своїми землями й маєтками315.

Усе це з причин, які були лише частково економічними. 
Звісно, земля, земельна рента — добрий прибуток у  селах з ро
дючою землею, й промисловість не була у ці передіндустріаль- 
ні часи дуже прибутковим сектором. Промисловець отримував 
великі статки лише якщо він був також і негоціантом, як у Ла- 
валі, й запускав свої вироби у вигідний, але ризикований обіг 
торгівлі з далекими країнами. Отже, треба спокійно жити на 
землі, думка про це визначила усталену ментальну поведінку, 
ворожу до будь-яких авантюр, недовірливу перед непевностя- 
ми і клопотами авантюрного розміщення капіталу.

Це випадок Кана, де поземельний податок поширився, опа
нував, приспав місто. Жан-Клод Перро дійшов навіть до того, 
що назвав це «регіональною зимовою сплячкою»316, — форму
лювання занадто емоційне, але вочевидь виразне. Кан погано 
відкривався для нових потреб і спокус. У ньому кілька спеку
лянтів зробили ставку на копальні. Кілька адвокатів, кілька ко
ролівських службовців цікавилися новими економічними ідея
ми. Але без великого резонансу. Навіть у текстильному секторі, 
продукція якого безпосередньо викликала зацікавленість, Кан 
приділяв мало уваги технічним інвестиціям, які після 1750 року 
офіційно заохочувалися по всій Франції. Порівняно з Руаном, 
завжди охочим до революційних методів близької Англії, який, 
не вагаючись, вдавався до промислового шпіонажу, Кан завжди 
відставав десь на п'ятнадцять років. Його торговці спілкувалися 
з іноземцями лише за посередництвом великих ярмарків Кана 
і Ґібрея. Навіть у Франції радіус їхньої дії лише спорадично
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перетинав зону Бретань — Нормандія — Паризький басейн; 
вони ігнорують схід і південь країни. Лише поодинокі особи, 
немов випадково, вкладають якісь кошти у морське командит- 
не товариство: лихоманка торгівлі з далекими країнами, яка 
охопила Францію, торкнулася Кана лише наприкінці сторіччя. 
У пасквілі про «переваги морської торгівлі», опублікованому 
1781 року, Ле Ваньє, буржуа з Кана, проте колишній капітан 
судна, яке перевозило невільників, коментував банкрутство 
1775 року банку Ґолтьє, єдиного ділового банку Кана. Чому не 
скористався він розумно позиками і внесками, які принесли б 
йому винагороду в 4%? «Зізнаюся, що я не можу зрозуміти та
кої бездіяльності», — обурюється капітан. Хіба не вистачило б 
цього для того, щоб озброїти десять чи дванадцять кораблів?317

Так, але як розворушити місто, так спокійно і розсудли
во прив'язане до своїх звичаїв, підштовхнути його до переваг 
справжньої «ситуативної ренти»?318 Хіба не може воно похва
литися мудрістю фізіократів, коли задовольняється добрим 
життям на своїй землі, не занадто перетинаючи обрії, які по
мічає над баштами Вйо-Сент-Етьєнна* або чудових чоловічого 
й жіночого абатств? Певно, воно мало переймалося тим, що 
сфера його впливу на сході майже не перетинала річки Див. За 

І цим невеличким водним потоком переважає саме притягальна 
І сила Руана. Місто Руан, справжня метрополія, перевантажена 
[ пам'ятниками, багатством, обернена до зовнішнього світу й до 

відкритого моря. 
ї Отже, горе вам, якщо ви занадто добре почуваєтеся вдома; 
І біда, якщо вас анітрохи не переслідують труднощі, якщо ви не 

бачите, як постає перед вами виклик.

Дорогу великим містам

Виписка з анкет інтендантів319 1787 — 89 років дає цифри 
міського населення королівства. Ось порядок класифікації 
для дванадцяти перших: 1) Париж — 524 186 мешканців (циф
ра,, безперечно, применшена); 2) Ліон — 138 684; 3) Бордо — 
82 602; 4) Марсель — 76 222; 5) Нант — 64 994; 6) Руан — 
64 922; 7) Лілль — 62 818; 8) Тулуза — 55 068; 9) Нім — 48 360;

* Йдеться про собор Сент-Етьєнн (1063-1073), побудований у ро
манському стилі.
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10) Мец — 46 332; 11) Версаль — 44 200; 12) Страсбург — 41 502. 
Серед міст, більших за ЗО 000 мешканців: Орлеан — 35 594; 
Брест — 33 852, Монпелье — 33 202; Тур — 31 772; Труа — 
ЗО 706; Реймс — ЗО 602... Читач помітить, мимохідь, успіх Бор
до, яке булр тоді на вершині розквіту й обійшло Марсель. Але 
це лише деталь.

Якщо співвіднести цю картину із загальним населенням 
Франції (близько 29 мільйонів мешканців), кількість міського 
населення країни здається посередньою порівняно з кількістю 
населення міст Англії чи Голландії. Париж займає місце між 
п'ятдесятою і шістдесятою частиною усього населення. Зага
лом дванадцять перших міст об'єднують 1 249 890 осіб, тобто 
двадцять третю частину французького населення. Сьогодні Па
риж та його околиці об'єднують приблизно п'яту частину на
селення нашої країни.

Відповідно, ці великі міста залишили у минулому велике 
місце швидкій появі сотень і сотень другорядних міст і селищ, 
помітний доказ незавершеності розвитку міст давньої Франції.

Але як ці дванадцять виняткових міст, цих «усім містам 
міст», як казав Андре П'ятьє, цих суперміст, якщо хочете, роз
міщуються у вузькому, на наш погляд, просторі нашої країни? 
Чотири з них — порти: Руан, Нант, Бордо, Марсель. Чотири 
інші розташованів на континентальних кордонах: Ліон, Страс
бург, Мец і Лілль. Поставимо окремо Нім, близький до моря, 
але не занадто до нього прив'язаний. Залишаються три вну
трішні міста: Париж, Тулуза і Версаль. Цей останній виклю
чається: ми маємо право поєднати його з Парижем. Звернений 
обличям до столиці, — хіба це не філія, де усе прив'язане до 
«міста», навіть продовжений маршрут найманих «скажених» 
екіпажів, які щодуху мчали дорогою у Версаль?

Підрахувавши усе, виявляємо перевагу міст, розташова
них на периферії (неподалік узбережжя морів і наземних 
кордонів): 9 з 12, які становлять половину (626 436 мешкан
ців) населення дванадцяти перших міст. Ці міста, розміщені 
на обхідному шляху, водночас у Франції та поза Францією: 
Руан, Нант і Бордо, пов'язані з Балтикою, Північним морем, 
Ла-Маншем, Атлантикою, Америкою (Канадою, Антилами, 
Америкою португальською та іспанською), з Далеким Схо
дом; Нім на кордоні Ланґедока, який сам виходить за свої 
межі, мов річка, що виходить з берегів; Марсель, варварське 
і близькосхідне місто, скажемо точніше, місто Внутрішнього
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моря*; Ліон, який захопив ринок, спрямувавши у свій бік 
перевезення з Німеччини і швейцарських кантонів, і був три
валий час, за суттю своєї долі, італійським містом, своєрідним 
зарубіжним «Міланом»; Лілль пов'язаний з Фландрією, Гол
ландією, Англією, тобто найперспективнішим всесвітом Євро
пи, починаючи з XIX сторіччя. І якщо Страсбург, що опинився 
наприкінці списку, має жалюгідний вигляд, то це тому, що 
міжнародне місто, коли Людовік XIV силою анексував його 
1681 року, перетворилося на регіональний центр і всмокта
лося в Ельзас, який став французьким раніше за нього. Ця 
думка, крім того, може з'явитися ще й тому, що Німеччина 

.і поверталася до Амстердама, пропонувала товарообміни Ліо
ну й Італії радше, ніж гордовитому Страсбургу. Так само як 

; вона зраджувала Базель. Залишилося розташувати Мец (але 
я дійду до цього)320, обернений обличчям до Німеччини і Ні
дерландів, але передусім велику «військову столицю», завдяки 

|якій Франція наглядає за рейнським краєм — відкритим по
їдем битви, яке безперестану її непокоїло.
| Єдине велике внутрішнє місто крім Парижа — Тулуза. 
^Незважаючи на колосальну різницю у важливості двох міст 
\ (учора й сьогодні), це порівняння, якщо поміркувати, має свою 
Ілогіку. Чи не йдеться про центри тяжіння двох найбільших 
^осадових басейнів Франції, паризького і аквітанського? Тулуза 
Має переваги свого географічного розташування — неподалік 
^Центрального масиву, Середземного моря, Піренеїв, Іспанії й 
•Атлантики. Близький і багатий зерновий регіон урівноважує 
Її життя. Гаронну можна порівняти із Сеною, навіть якщо це 
порівняння не на її користь. Місто також упродовж сторіч до
мінувало над різношерстним і обдарованим культурними багат
ствами світом Ланґедока. Історія сприяла йому, його мова, як 
Мова Іль-де-Франса, змогла завоювати широкі простори як за 
Роною, так і у напрямку океану. Тулуза — це Париж, якому не 
вдалося досягти успіху? Чи не візьме сьогодні вона реванш зі 
Івоєю промисловістю й 600 000 мешканців своєї агломерації?
%. Ці думки, безперечно, здаватимуться дивними. І однак чи 
%е повертаються вони, по суті, я хочу наголосити ще раз, до 
Співіснування двох Францій, країни мови «ойль» і мови «ок»? 
Іи  саме не Париж принизив, убив на відстані місто фіалок, 
Іодібно до того як воно само тримало у своєму затінку Орлеан
-̂-------------

І * Йдеться, певно, про Середземне море.
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або Реймс, цих суперників з Півночі, де історія Франції змогла 
б знайти свій центр тяжіння?

Але хіба не існує, крім Півночі та Півдня, двох інших Фран
цій — центральної та окраїнної, які постійно у конфлікті, при
наймні у протиріччі? Франція — не винятковий приклад цього 
повторюваного протиріччя між містом на внутрішніх землях 
і містом на околиці, менш нескінченного, яке часто підкоря
ється волі власної долі й всесвіту? Москва і Санкт-Петербург; 
Мадрид і Севілья або Кадис; Берлін і Гамбург; Відень і Трієст...

У Франції морське узбережжя охоче вдавалося до розколь
ництва. У Марселі це надзвичайно помітно, ніхто не може по
милитися з цього приводу, тим більше, що Марсель — дуже 
старе місто, в яке вдихнуло життя власне процвітання, місто, 
яке створило власні свободи і сталі угруповання й пізно уві
йшло до механізму французької держави. Настільки, що трива
лий час відмовлялося навіть називати себе французьким. Руан, 
Нант, навіть Бордо (крім часів Фронди і епізоду, пов'язаного з 
жирондистами) — покірніші міста, турботи, інтереси, пам'ятки, 
життєвий простір яких не були, якщо можна так сказати, ніко
ли такими, як у столиці й глибинці центральної Франції.

Єдиний конкурент Парижа на окраїні, який лише рідко це 
усвідомлював, — це місто Ліон, «друге... і, можливо, найважли
віше у королівстві», — говорив, однак, його ешевен (10 лютого 
1706 року)321, — місто ярмарків, монет, що мають повну вагу, 
кредитів, ділових людей, які приїхали з країв, розташованих 
за горами, за Рейном, з Швейцарії. Тут — місце, де зосеред
жуються комерційні установи, і тривалий час фінансовий і ка
піталістичний полюс королівства, досить далекий від Парижа, 
аби той не занадто пильно стежив за ним, перебуваючи через 
це у поганому гуморі. Але наприкінці XVIII сторіччя Париж з 
процвітаючою Біржею, зростаючим божевіллям «справ», менш 
очевидним чи більш безперервним, ніж за часів Лоу*, знов узяв 
або, краще знову візьме під контроль французькі гроші. Ліон 
проти Парижа — це, попри все, земля проти землі. Яке горе 
для країни (або для історика, ретроспективного глядача з див
ними вимогами), що не було між Парижем і Руаном або Нан
том справжньої дуелі землі та моря! Історія чомусь відмовила 
у цьому Франції.

* Тобто наприкінці XVII -  на початку XVIII сторіччя. Аоу Джон 
(1671-1729) -  шотландський фінансист.
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Париж — таке саме місто, як інші?

Незважаючи на те, що кажуть або прогнозують економісти, 
Географи та есеїсти, я не думаю, що «усім містам місто» уникає, 
Навіть сьогодні, впливу свого простору і, тим більше, правил 
розвитку і долі звичайних міст. Лише здається, що воно вихо
дить за межі звичайного контексту — місто, містечко, село, — 
ІХоча воно втягнуте більше, ніж інші, й усе більше і більше 
в узгоджені стосунки великого міста з іншими містами. Нині 
Чожне з них безпосередньо звертається до світу, дослухається 
до нього, йде услід за ним, але ще сьогодні вони мають свої ко
лені й не можуть від них відірватися, аби жити на свій манір.

можливо ми краще розпізнаємо цю істину, розглядаючи, як 
.Париж минулих часів, місто, завжди надзвичайно величезних 

озмірів для сучасників, підкорювався все ж таки загальним 
равилам давньої урбанізації. Те, що Париж розташовував- 
я на перетині доріг, що географія річок була сприятлива для 
ього, — ці прості істини помітні на найелементарнішій карті: 
*онна, її сплавний ліс, її кораблі, навантажені будівельною де- 
евиною, Марна, така примхлива, з драматичним прискорен
им течії (чи проходитимуть кораблі без перешкод між опо- 
ами моста?), Уаза, яка відповідає усім правилам, і Сена, мов 
мія, покручена й лінива, яка все ж таки повзе до моря... Не 
наю, чи Ліон, як про це кажуть, опинився у настільки сприят- 
дівому становищі завдяки використанню додатково отриманих 
ереваг від Рони і Сони.

Як і будь-яке місто, Париж починав розбудовуватися з пе- 
ехрестя доріг: вісь північ — південь (колись вулиця Сен-Жак 
люс вулиця Сен-Мартен) і напрямок схід — захід, в інтересах 
•правобережжя», втілений у вулиці Сент-Оноре. Пізніше дві 
ові осі подвоїли перші: бульвар Сен-Мішель і бульвар Севас- 
поль, з одного боку, а з іншого — довжелезна вулиця Ріволі, 
а розрізає їх у правому куті й яку почали прокладати 1800 

^ку. Саме на цих старих і нових осях, по сусідству з місцем 
ього перетину, навіть ще сьогодні височіють великі архітек- 
ні свідки паризького минулого. Вони розповідають про ран- 
могуть Парижа.
Держава була ремісником, що уважно ставиться до цієї долі,

; єю-благодійницею, яка прискорює її щасливу ходу, дозволяє
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усе. До Парижа, виняткового, привілейованого міста, гроші сті- 
калися, зосереджувалися там, коли з'являлася можливість, знов 
опинялися у вільному обігу, витрачалися на предмети розкоші 
й задоволення. Саме всі гроші королівства — особливо політич
ні — живили його досягнення і його паразитизм. Європейські 
міняйли знали, до того ж, що переказуючи гроші до Парижа, 
отримають безпосередньо платню готівкою, як у Венеції за тих 
самих часів Просвітництва322.

Ця надзвичайна кількість грошей, цей надлишок паразитиз
му були, за масштабами Франції, надмірними. Але зрештою усі 
міста жили, використовуючи перевагу грошей, життя завжди 
там було дорожче, ніж в інших місцях. Навіть Шатору, яке було 
близько 1800 року дуже жалюгідним містом, встановило порів
няно з сусіднім регіоном рекорд дорожнечі життя323.

Як інші міста, і навіть більше за них, Париж — також міс
це, де сходяться потоки іммігрантів: трапляється, що жебра
ки, волоцюги й злидарі беруть місто майже в облогу. Ніщо не 
зупиняє їх, навіть нечувана грубість паризьких поліцейських, 
занадто малочисленних, оскаженілих через своє безсилля пе
ред жебрацтвом, яке поширюється, умить зісковзуючи у пра
вопорушення. Це було пеклом в історії Парижа і навіть усієї 
Франції324.

Париж безперестану, як усі міста, бореться із самим со
бою, — це зрозумілий кожному наслідок спеціалізації квар
талів. Існує встановлена ієрархія простору, відсунення до пе
редмість Сен-Марсель і Сент-Антуан ремісництва, поселення 
бідних і більш ніж бідних (Сент-Антуанське передмістя до кін
ця періоду Першої Імперії надало прихисток архаїчній реміс
ничій промисловості під контролем торгового капіталу старо
го зразка)325. І оскільки у той самий час місто було приречене 
зростати темпами, що перевищували нормальні, у ритмах самої 
держави, оскільки воно ставало у ХУІІІ сторіччі жертвою «роз
будови», внаслідок цього відбувалися величезні перетворення. 
Центр тяжіння повільно пересувався на захід, і водночас як 
на лівому березі, так і на південь від Сени для багатих буду
валися нові квартали, «провітрювані й складної архітектури. 
Після 1737 —40-х років покриття великої стічної канави, яка 
отруювала Сену, дозволило урбанізувати північний захід непо
далік Руля і Монсо. Фінансисти вкладали гроші в будівництво 
поза бульварами; будувалися вулиці Прованс, Артуа, Шоша, 
Тетбу, Лаборд. Лівий берег, набережні, Будинок інвалідів, Вій
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ськова школа допомагали експансії у бік вулиць Ґрос-Кайю і 
Ґренелль»326.

Поряд з аристократичним заходом-завойовником бідний 
схід також зростав, приймаючи, наскільки міг, вторгнення не
скінченних потоків іммігрантів. За своїм провінційним похо
дженням ці нові прибульці згуртовувалися, утворювали власні 
товариства: «У  передмісті Сен-Марсель [наприклад] бурґундці 
влаштовувалися на вулиці Сен-Віктор, вулиці Орлеан, на набе
режних. Там можна було зустріти лотаринґців, вихідців з Шам
пані, а також нормандців. Вихідці з Лімузена віддавали перевагу 
вулиці Сен-Жак, площі Мобер, овернці отаборилися на вулицях 
Муффтар і Аурсін, де вони жили поряд із пікардійцями, фла
мандцями, вихідцями з Дофіне...»327 Квартали — також немов 
села всередині міста; ми знов опиняємося тут між «краями». 
Перед великими будовами 1960 —70-х років деякі вулиці Пари
жа були ще місцем зустрічі бретонців, або овернців, або савой- 
ярів тощо. І навіть сьогодні сліди цього ще не повністю стерті.

Село, близьке і навіть далеке, не втікає від величезного 
міста, відповідального за колосальне неприродне зростання 
цін на сусідні землі. Отже, пояснюється доля Монтрея та його 
фруктових садів або присутність процвітаючих виноградників 
у Роменвіллі так само, як на берегах Сюресна або в Іврі. Одно
го разу вночі 1704 року десь двадцять озброєних «набитими» 
рушницями солдатів пішли, не заплативши охоронцям кордо
нів міста, які стягували мито у кварталі Сен-Мішель, кожен із 
них ніс на спині «башу» вина (тобто маленьку відкриту бочку, 
яка використовувалася як кошик). Саме «шинкарі передмістя 
ІСен-Марсель і Сен-Жак використовували тепер цёй шлях, — 
говорить нам протокол інциденту, — аби таємно уночі ввезти 
.багато місцевого вина Вілльжвіфа»328. Але де на околиці Па- 

ижа, якщо земля і зовнішній вигляд ділянки це дозволяють, 
;оча б на її половині, не зростатимуть виноградники? Цей ви- 
юградник передмістя — безперечно найбільший виноградник 
Франції. У будь-якому разі той, що дає найвищий прибуток 
і гектара, більше, ніж кращі місцеві вина Бургундії, Шампані 
бо Бордо, за статистикою 1817 року. Я повернуся до цього у 
вступному розділі. І саме місто створило навколо себе ці ано- 
алії. Чи могло будь-яке погане вино Гарантовано текти рікою 
а вечірках у паризьких передмістях, там, де вино, яке не пе- 
етинало паризьких воріт і за яке не заплатили ввізного мита, 
родавалося за низьку ціну?
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КІЛЬКА МАРШРУТІВ ПОСТАЧАННЯ ПАРИЖА НАПРИКІНЦІ 
СЕРЕДНІХ ВІКІВ 

Ця карта вражаюче зображує суттєву роль річок та їхніх «портів» 
у постачанні Парижа вином і зерном (великоваговими продуктами). 
Наземні дороги поєднуються найкоротшим шляхом із водними шля
хами. Карта запозичена з кн.: R. FOSSIER, Le Moyen Age, III, 1981

Мандрівник, який прямує в Париж, неодмінно помітить по
ступові зміни краєвидів. Отже, два голландці у грудні 1656 року 
щойно залишили Бомон-сюр-Уаз: «Виїжджаючи з цього містеч
ка, — занотовують вони, — ми почали помічати, що наближає-
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мося до Парижа, бачачи велику кількість чорних будинків, які 
немов розсіяні по всій рівнині. Села, через які ми проїжджали, 
були більші й краще побудовані, ніж ті, які ми бачили досі: й з 
цілковитою підставою ми називаємо їх житницею цього міста, 
яке вони оточують, бо саме з них воно бере кращу частку своїх 
засобів існування»329. Гарний текст, аби прокоментувати схему, 
подібну до створених Й. Г. Тюненом! Крім цього, мандрівниця, 
яка прогулювалася не без побоювання за власну безпеку на
вколо революційного Парижа близько 1790 — 92 років, захоплю
валася, проїжджаючи дорогою перед Ла Віллеттом, «який сягає 
застави і вважається селом. Це місце більш жваве, більш населе
не, ніж багато інших наших провінційних другорядних міст»330.

Усе це підпорядковувалося єдиній меті — наситити чере
во Парижа. Аби жити, аби їсти, капітал мусить організувати 
свої села. «Економічне домінування Парижа у радіусі 40 — 50 
кілометрів, які можна за день здолати верхи, — уже наявний 
факт у столітті, яке передувало Сторічній війні», — писав Ґі 
Фуркін331. Дуже рано воно пошириться на домени й релігійні 
ордени й просіється крізь близькі краєвиди замків і заміських 
будиночків. До цього додаються інвестиції буржуазії, для яких 
земля — водночас джерело престижу й доходів. У XVII сторіччі 
ці вкладення капіталу сприяють появі навколо Парижа великих 
ферм. Усі міста, безперечно, пережили щось схоже.

Що відрізняє Париж, — так це незвичайні запити товари- 
ства, засліпленого розкішшю королівського двору: воно докла
дало всіх зусиль, аби копіювати його. Близько 1700 року Париж 
не задовольняється більше тим, що має на відстані руки якісні 
вина, «овочі й трави з надлишком»; йому треба, аби вирощу
вали «фіґи, Гранати, апельсини та лимони... лікарські рослини, 
квіти будь-яких сортів... Садівники з околиць... мали підпри
ємства зі збереження взимку спаржі, артишоків, качанів сала- 
ту-латуку і подібних речей, які можна знайти лише влітку»332.

( Оранжереї уже були на місці. І в садах, що охороняються — 
Отаких, наприклад, як у Маре, до того як він став у XVII сторіччі 
(аристократичним кварталом, — ранні овочі.

Після того, як ми перетнули «застави», ми дістаємося полів, 
Іріллі, садів селян. 29 липня 1830 року герцог Орлеанський, май
бутній Луї-Філіпп, безперечно, аби знайти прихисток після ого
лошення про взяття повстанцями Тюїльрі, «вирушив [з Нейї, 
де він перебував] разом з Еймесом, який приїхав до нього саме 
Тоді, аби відрекомендуватися, до Ренсі, куди він прямував через
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лоля333 і прибув уночі». Наступного ранку депутати, які приїха
ли до нього, аби запропонувати йому владу, не знайшли його 
у Тюїльрі; треба було відшукати його у Ренсі й привезти на
зад...334 Коли Жан-Батист Сей* або Мішле у своїх далеких ман
драх також перетинали «застави», вони діставалися або майже 
діставалися села, — люди, яких вони зустрічали, були справ
жніми селянами. І коли у травні 1815 року союзники загрожу
вали, а потім дійшли до Парижа і населення передмість ринуло 
до міста, втікачі були справжніми селянами. Графиня де Буань 
та її матір виїхали екіпажем і побачили зовнішні бульвари, які 
оточують столицю, «переповнені до тисняви мешканцями око
лиць Парижа. Вони крокують у безладі разом зі своїми коро
вами, баранами, убогим невеличким скарбом... [налаштовані] 
роздратовано проти тих, хто здавався їм щасливими. Ми могли 
лише пустити коня ступою: образи не пощадили нашу коля- 
су...»335 Можна припустити, що схоже видовище повторилося 
1870 року: «При наближенні німців, — занотовує у своїх спога
дах лікар професор Ашар, — тоді як численні родини залишали 
Париж, мешканці передмість ринули туди разом зі своїми воза
ми і тваринами. Багато з цих селюків, як їх називали, мешкали 
у нових і незайнятих будинках, розташованих неподалік нових 
щойно прокладених шляхів»336. Ось чого барон Оссманн**, пев
но, не зміг передбачити!

Упізнаємо, не без зусиль, за описом перший ореол, що за
безпечує харчування, той, що постачає на ринки міста про
дукти повсякденного споживання. Ореол особливо великий за 
міркою агломерації.

Але як вимальовуються для цього надзвичайного міста інші 
кола — зернові, м'ясо, ліси тощо? Так само, як у інших місцях, 
скажімо, таких, поряд з якими існує корона селищ-ринків, вона 
перетворюється тут на корону міст.

Неопублікований документ337 накреслює для XVIII сторіччя 
одну з цих розкішних меж міста, що проходять через Понтуаз, 
Мант, Монфор, Дре, Мелан, Немур, Мо, Розе-ан-Брі, Куломм'єр, 
Провен, Ножан, Монтро, Сан, Жуаньї, Сен-Флорентен... На 
цій лінії, більш-менш повноправно, кожне місто посідає своє

* Сей Жан-Батист (1767-1832) -  французький економіст.
** Оссманн Жорж (1809-1891) -  французький адміністратор, пре

фект департаменту Сена (1853-70); керував великими роботами з пе
ребудови Парижа.
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місце відповідно до того, як воно постачає у Париж або дере
вину, або сіно, або поголів'я худоби, або деревне вугілля, або 
овес, або людей і передусім зерно. Треба йти ще далі, аби до
сягти меж паризького простору, позначеного серією великих 
або доволі великих міст: Орлеана, Труа, Шалона-на-Марні (або 
краще Вітрі-ле-Франсуа, великого центру, куди стікається зер
но, яке прибуло Марною з Барруа і Лотарингії кораблями, що 
дісталися Парижа), Реймса, Комп'єня, Ам'єна, Руана, Шартра. 
Трохи далі, трохи ближче (межа варіюється також у часі), Па
риж зменшить, навіть знищить свій вплив. За винятком того, 
що стосується худоби для бійні й тяглової худоби, ідеального 
товару, тому що він пересувається сам.

Те, що був зв'язок між Парижем і цими околицями міста, 
підтверджує досить тривалий епізод — облога Парижа напри
кінці Релігійних війн (1562 — 98 років), оскільки ці «другорядні» 
міста використовують також біди й параліч столиці: вони слу
жать прихистком безробітним ремісникам, торговцям, навіть 

; буржуа, які втікають від тягот і небезпек облоги. Чи також 
не в обмеженій ланцюжком міста зоні знаходить Париж пере
важну більшість іммігрантів і особливо своїх слуг? На шляху 
до столиці два міста служать проміжною станцією — на заході 
Версаль, на сході Труа (для імміграції з Лотарингії, Бургундії та 
Шампані).

Зауважимо, що матеріальна диктатура Парижа здійснюєть
ся в основному лише у Паризькому басейні, між Ла-Маншем 
і Луарою, Пікардією, Лотарингією та Нормандією, аби не ска- 

( зати армориканськими кордонами. Цей величезний простір 
Париж повністю підкорив і тримає ці міста нижче того рівня, 
який міг би бути межею їхнього злету, якби вони були вільні.
' Звісно, не можна казати, що вплив Парижа обмежений 
/Цією величезною зоною, яка прислуховується до нього. Саме 
його матеріальне життя триває там. Але розмаїтий блиск сто
лиці, політичний і культурний у найширшому сенсі цих двох 
слів, не перестає перетинати величезними кроками ці кордони. 
(Упродовж сторіч Париж будувався, рухався, відхилявся, а та
кож суперечив загальній долі Франції.
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Сьогодні, схема село, селище, місто

Проводячи це перше спостереження за старою Францією, 
думаю, я достатньо переконливо показав, що існують постійні 
елементарні зв'язки, без яких тканина Франції — або будь-якої 
іншої нації Європи — не була б такою цупкою і міцною. По
міркуємо над тим, що система село — селище — місто пройшла 
крізь крах Римської імперії та, ще певніше, крізь катаклізми 
Столітньої війни. Що вона пройшла також — принаймні це 
моя думка — найфантастичніші випробування нашої історії, 
півстоліття, які збігли від 1939 року, й жахливе прискорення 
упродовж «тридцяти славних років», за словами Жана Фурас- 
тьє* (1945 — 75 роки).

Я беру як доказ праці Андре П'ятьє та його команди. Ви
вчаючи у наш час «структуру території» живої Франції, він по
ділив площу одного з департаментів — наприклад, Луаре — на 
міські зони притягання, тобто розмежувавши конкретно про
стори, де Орлеан, Монтаржі, Пітив'єр, Жієн... нав'язують свою 
продукцію, свої послуги, своїх посередників, своїх торговців, 
свої магазини, своїх нотаріусів, своїх адвокатів, своїх лікарів... 
Зазначимо, що ці простори частково перекривають один од
ного, що міські зони конфліктують за свої межі, що насамкі
нець існує «ієрархія міст, котра ґрунтується на інтенсивності 
зв'язків, які вони встановлюють», і також «функціональна іє
рархія» агломерацій за їхньою «системою обмінів», міська до
мінанта (Орлеан), сільська домінанта (Пітив'єр)338.

Конфлікти міста з містом не суперечать моделі, яку я на
креслив: вони її динамізують, зачіпають, зміщують. Але сис
тема існує. Чи не пояснюється, отож, усе у випадку сучасного 
Парижа, який збільшується? До своїх далеких кордонів він під
штовхує уперед якесь місто на шкоду іншому місту, Тур краще, 
ніж Орлеан, Ле Ман краще, ніж Анже...339 Зони впливу також 
можуть змінюватися, але утворення мережі триває.

Лише схема не змінюється, зберігаючись у низці міст: їхнє 
сільське підґрунтя з роками, які спливають, руйнується. Селян
ська Франція, справді, більше змінилася з 1945 до 1975 року,

* Фурастьє Жан (1907-1990) -  французький економіст; автор пра
ці «Тридцять славних років, або Непомітна революція» (1979).
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ніж з часів Людовіка XIV до часів Пуанкаре. Моє рідне село (і 
І тисяча інших разом із ним) ураз змінилося: більше вже не коні, 
j а трактори; більше майже нема зернових, а є пасовища; біль- 
: ше нема дрібних селян позаду багатих, навіть розкошуючих, 
землеробів. Нарешті, населення наполовину розтануло. Однак 
зв'язки залишаються, якщо їхня мережа розширюється. Схема 
широка, але аналогічна займає своє місце.

Щодо цього Анрі Мандра, до речі, допоміг мені безапеляцій
ним поясненням у колективній книжці «Мудрість безладу», яка 

* з'явилася 1980 року. Він намагався змалювати там «оптимістич- 
' не обличчя Франції, краще збалансованої країни і більш усві
домлюючої своє становище, свої справжні проблеми, необхідні 
зміни і, насамкінець, він справедливішої, ніж вона сама вважає: 

Іслова англійця Пітера Віллса, аби запам'ятати: «France is more 
|equal than she thinks»*340. Але не через це судження (яке до того 
Ш  мені підходить) я посилаюся на цю важливу книжку. Це тому, 
їщо я знайшов там, під пером соціолога, який звик працювати 
над конкретним і сучасним, з чим узгоджувати мої положення. 
(На його погляд, справді, будь-які її перетворення (ефективні в 
'усіх галузях), сільська Франція залишається такою, що з силою 
[Захищається, що успішно пристосовується до сучасних вимог, 
■французьке населення від 1945 до 1980 року збільшилося з 42 
рр 53 мільйонів мешканців, і це зростання населення, безпереч
но, було передусім на користь міст. «Але не треба дивитися на 
Сучасне суспільство крізь окуляри останнього сторіччя»341. Ко
ротко кажучи, не враховуємо більше старі орієнтири, пресвяту 
|иежу в 2 000 мешканців, понад яку агломерації стають містом, 
Нижче якої — селища і села. До того ж, чи не була ця межа за
старілою уже у XVIII і ще більше у XIX сторіччі?
W Сьогодні планка піднімається вище, приблизно до 10 000 — 
15 000 мешканців, навіть ще вище. Адже міста більше 15 000 
"ешканців становили 56% французького населення 1946 року; 
8% — 1975 року; сільське населення (нижче планки у 15 000) 

Становить 44% 1946 року; 42% — 1975 року (воно все ж таки 
Гарантовано зросло у кількості). «Отже, — підсумовує Анрі 
'Хандра, — цієї занадто відомої «французької пустелі»342 не- 
;*ає і ніколи не було. Ми віднаходимо її наприкінці XX сторіч- 
[ з якимись 22 мільйонами селян, майже як наприкінці XVIII 
оріччя, після величезного перенаселення у XIX сторіччі. І

* «Франція рівноправніша, ніж вона думає» (англ.).
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мережа території в «краях» з центрами у маленьких містах... 
продовжує майже всюди залишатися переважно незмінною... 
Аграрні села малолюдні, але, як компенсація, маленькі містечко 
[за новим формулюванням, селища] побачили зростання на
селення...»343 Залишаючись на місці, села усе ще працюють на 
своїй землі, іноді краще ніж учора, тепер, коли трактор замінив 
сільськогосподарського робітника або запряжку коней.

Отже, рівновага, структурованість простору або, як казав 
Мішель Рошфор, «одиниця за визначенням не [завжди] місто, 
але організація [системи], до якої воно належить»344. Якщо про
міжний ярус збільшується, якщо селища набувають ваги, «саме 
промисловість [треба було б сказати велика промисловість і су
часне сільське господарство] своєю чергою породжує неотре- 
тинний»345, тобто новий третинний сектор, повноціннішій, ніж 
колишній. Село і село-селище утворюють сьогодні, як і вчора, 
щось схоже на спілку, де селище «виконує функції, які кожне 
село не хоче виконувати» самостійно346, «земля — цемент цієї 
одиниці, коли йдеться про торгівлю або обслуговування (по
мешкання, здоров'я, фінанси, сполучення, адміністрацію...)»347.

Андре П'ятьє пішов ще далі: « Третинний сектор, — пише 
він, — тривалий час існував до вторинного (індустрії) і саме він 
сформував місто. Також якщо повернутися ще далі у часі, то 
місто було центром зустрічей, обмінів. Воно з'явилося як пункт 
співпраці, зв'язків для усіх, хто жив у навколишньому просто
рі...»348 Запам'ятаємо цю думку про передчасний третинний 
сектор, який передував сьогоденню. Вона відповідає тому, що 
я хотів сказати. Чи не віднаходимо ми, разом із третинним сек
тором, ієрархію? Знаряддя міста, воно є інструментом вищості, 
сенсом його існування. Уже селище колись дало притулок ак
тивному третинному сектору. Сучасне становище — розвиток 
давньої реальності. Усе дуже логічно: за винятком рівня само
забезпечення, і ще далі, ми не можемо існувати без того, щоб 
хтось командував, а хтось підкорявся.



РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Географія, чи саме вона вигадала 
Францію?

Ставити це неочікуване питання — це означає усе ж 
таки знов повторити питання Відаля де ла Бланша: «Фран
ція, — запитував він, — чи це географічна істота?»1 Пев
ніше — це знову повернутися до подвійного питання гео
графічного детермінізму. Отже, я думаю, ми побачимо, що 
суперечка, яка розпочинається, ще потребує розв'язання.

Звісно, географи давно вже відсторонилися від змаган
ня: на їхню думку, вирішальний елемент — не земля, при
рода чи середовище, — а історія, людина — людина у полоні 
неї самої, оскільки вона — спадкоємець, продовжувач дій, 
справ і вчинків, технік і традицій тих, хто передував їй на її 
власній території та змінив її пейзаж, втягуючи її завчасно 
у серію ретроспективних детермінізмів, свідомою яких, до 
того ж, вона буває рідко.

Особисто я завжди був переконаний у величезній кіль
кості давніх коренів і переляканий через це. Вони нас роз
чавлюють. Але це не означає, що треба все приписати ми
нулому у цій складній генезі Франції. Це ні більше ні менше 
відірвало б її від її географії, її простору, позбавило б її 
якостей своєрідного всесвіту. І це було б абсурдно. Фран
ція походить від надмірного накопичення історії, це правда, 
але це накопичення утворилося на певному просторі, не на 
якомусь іншому. Особливе, цікаве місце розташування, яке 
Франція займає на стику країн Європи, факт, що Європа 
оточує її, — усе це відіграє свою роль. Відаль де ла Бланш 
мав рацію, коли казав, думаючи про Францію, що «історія 
народу невіддільна від країни, яку він населяє. Треба ви
ходити з цієї думки, — уточнює він, — що країна є резер-
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вуаром, де приховується енергія, природа якої міститься у 
зародку, але використання якої залежить від людини»2.

Ця фраза вміщується у рядку про «поссібілізм», слово, 
яке Люсьєн Фебр вигадав, аби визначити думку уважного 
дослідника Відаля де ла Бланша3. Франція можлива, Фран
ції можливі, — ці формулювання не такі, які мені не спо
добаються. Але чи вдасться нам осягнути їх? Чи мушу я, 
зрештою, як сучасні географи, повернутися, за відсутності 
кращого, до однієї історії як пояснення генези Франції на 
своїй сучасній території та у своїй сучасній єдності? Уна
слідок чого я обрав три теми, навколо яких можуть тривати 
ці роздуми. Три теми серед кількох дюжин інших, чи треба 
про це казати?

І

НЕ ПЕРЕБІЛЬШУВАТИ РОЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ 
«ПЕРЕШИЙКІВ»

Виникає і стає необхідною перша дискусія: та, що порушує 
питання про французькі «перешийки», вираз, вигаданий, якщо 
я не помиляюся, у будь-якому разі використовуваний фран
цузькими істориками, особливо у минулому. Вузький конти
нент — або навіть чи континент це, чи ріг, чи цятка величезної 
Азії? — Європа зменшується мірою того, як вона просувається 
на захід, між Північним морем і низкою морських басейнів, які 
становлять на півдні Середземномор'я. Численні перешийки, 
за мередіаном, пов'язують між собою ці всесвіти, протилежні 
за історією, так само як і за кліматом, контрасти яких при
тягують їх один до одного й вибухають: «російський» пере
шийок від Чорного моря до Балтики; «німецький» перешийок 
від Адріатики або Генуезької затоки до Гамбурга і Нідерлан
дів; «французький» перешийок, нарешті, насправді подвій
ний, оскільки до зв'язку Середземне море — Атлантика через 
прохід Норуз за шляхом Південного каналу, прокладеного у 
1666 — 81 роках, додається шлях Рона — Сона, потім Сена або 
Рейн... Французькі перешийки найкоротші: російський пере-
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шийок — 1 200 кілометрів; німецький перешийок — 1 000 кіло
метрів, з обов'язковим перетином Альп; французький переши- 

[ йок — «700 кілометрів від естуарію Сени до дельти Рони, лише 
І 400 — від Біскайської затоки до Ліонської, й за відсутності гір 
І як на першому, так і на другому шляху»4. Ернст Куртіус цікаво 
І говорить: «Північна людина може задовольнити у Франції своє 
І ностальгічне бажання Середземного моря», бо тут «на відміну 
І: від Німеччини, не треба перетинати Альп, аби дістатися берегів 
; Внутрішнього моря»... 5

Також на користь території Франції говорить те, що віді- 
I грає свою роль звуження, «перешиїчне скубання», як напів- 
1 серйозно каже Моріс Ле Ланну6, воно наближує до себе Північ 
І та Південь, океан і Середземне море. Чи не є це суттєвою сво- 
I єрідністю, за якою визначається французький простір?
І 3 наших двох перешийків один може претендувати на титул 
і європейського. Дорога з проходу Норуз, яку широко викорис- 
I товували за часів Давнього Риму, добре зв'язує через Гаронну 
‘ Внутрішнє море з Атлантичним океаном, але вона лише досить 
І рідко мала міжнародне значення, тільки у XVI сторіччі, коли 
І англійську вовну перевозили цим найкоротшим шляхом (і ще 
І старою римською дорогою з Ла Рошелі в Нім через Кагор)7, у 
І напрямку Середземномор'я і Флоренції; можливо також, але я 

не впевнений, у XVI сторічччі, це було пов'язане з модою на 
тулузьку пастель — барвник, який знищить пізніше заморське 
індиго.

Якщо шляху Роною надавали перевагу перед іншим шля
хом, це зовсім не тому, що він був зручніший — він був най
довший з двох,— а тому, що він вів із Середземномор'я до 
країн Північної Європи, тому що Середземномор'я зустрічало 
там свою протилежність й відбувалося те саме в іншому сен
сі: північна природа доторкалася до несхожої на неї природи. 
Отже, завжди, отже, з доісторичних часів. Важливість зв'язку 
ще зростала, коли він пов'язував два головні полюси першої 
європейської економіки, створеної за доби Середньовіччя: пів
нічну Італію та Нідерланди. «Електричний струм» між двома 
полюсами підвищив ціну нашої меридіональної дороги і враз 
знов висвітлив її численні переваги: ронський рівчак справ
ді пов'язаний з водними шляхами Сони, Луари, Сени та їхніх 
притоків (Йонни, Оба, Марни, Уази), з Мозелем і Рейном.

Там, де не вистачає водного зв'язку, вози або в'ючна худоба 
налагоджують необхідне сполучення: від Ліона через край Цен-
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трального масиву до Луари; через Кот-д'Ор, за Дижоном, між 
Соною і Сеною; через Бургундські ворота, від Сони до Рейна. 
Водні шляхи й земляні дороги були загалом широкою мережею, 
яка привела до освоєння і використання всього французького 
простору. Римські дороги підняли їхню ціну для «колоніально
го» використання продукції Ґаллії. Римські легіони висунули на 
перший план східні відгалуження мережі, аби досягти кордону 
Рейну у Трирі чи Кьольні, перед непокійливою Німеччиною, 
або щоб через Булонь дістатися англійського острова на шляху 
до його підкорення після 85 року нашої ери.

Поль Відаль де ла Бланш був одним із перших, хто під
креслював важливість цього прориву крізь французький 
простір: «Дуже давно, — писав він, — вплив наближення 
Середземномор'я і Північного моря набув своїх обрисів на на
шій території. Цей вплив географічно виражений і зміцнений 
завдяки дорогам, лініям дальнього зв'язку. Комерційна вісь 
Франції, лінія, яка виходить з Провансу, аби завершитися в Ан
глії та Фландрії, виявляє надзвичайну незмінність. Головні яр
марки Середньовіччя, ярмарки Бокера, Ліона, Шалона8, Труа, 
Парижа, Арраса, Туру9 і Брюґґе, розташовуються і на цьому 
напрямку. Це, можливо, для створення політичної єдності, цієї 
майже нематеріальної речі, яку називають шляхом обігу, хоча 
приклади показують: Італія не мала вигляду політичної країни, 
коли Аппієва й Фламінієва дороги* поєднувалися, аби з'єднати 
краї. У вузлі головних шляхів Великобританії з Лондона до Се
верна Волтинґ-стрит була віссю Англії»10

Цей меткий текст натякає, що Франція знайшла у первіс
ному зв'язку Рона — Сона — Сена (або Рейн) один з доводів, 
якщо це не довод, то підстава, метод контролю, перевірки ге- 
нези її єдності. За цих умов перший персонаж, якого можна 
оголосити причетним до цього, назвати винним у цьому, саме 
Рона. Саме з неї я почну пошуки можливої Франції.

* Аппієва дорога -  перша стратегічна дорога давніх римлян, про
кладена 312 до н.е. з ініціативи Аппія Клавдія Сліпого, проходила від 
Риму до Брундисія. Фламінієва дорога -  давньоримська дорога, про
кладена 220 до н.е. з ініціативи консула Ґая Фламінія.
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Рона у минулому; до 1850 року

Свідок — це, звісно, річка минулих часів, Рона, бурхлйва, 
дика, яка робить усе по-своєму, «безладна до екстравагантнос
т і»11, про яку Вобан* казав, що вона була «невиправна». Але ця 
річка належить минулому, відтоді як техніка, вимоги економі
ки, величезне починання, яке ледь завершилося, трансформу
вали її, одомашнили й ураз зробили статечною.

Учора могутня, швидка, вона несла разом із холодними во
дами, що текли потоком, сніги і лід з Альп, величезну масу 
піску, бруду, ріні — це обкатане каміння, яке у великій кіль
кості знаходять на сільських дорогах і, ще більше, на вулицях 
приронських міст, тверде для ніг худоби і пішоходів. Інженер 
із Школи мостів і доріг Шарль Лентерік переконує нас (1892 
року), що «уважний спостерігач, улаштувавшися в човні, який 
плив безшумно, міг дуже добре якщо не бачити, то принаймні 

і чути усі ці [глибокі] рухи й вирізняти плескіт хвиль і тривалий 
тріскіт від послідовних ударів мільйонів камінців, які котяться 

І один за одним»12.
І Ніхто не здивується за цих умов, що Рона була неймовірним 
Ц; знаряддям ерозії: її звивини прорили низькі береги, утворивши 

там під час повені річища13, тоді як вони залишають межені 
І на опуклих берегах. Існують також на річці між високими і 
І глибокими водами пороги з каміння й піску, справжні перепо- 

ни, до того ж рухливі, де кораблі ризикують щомиті сісти на 
: мілину. Під час межені ріка ледь вкриває свої пороги, навігація
■ стає неможливою приблизно 70 днів на ріі(. Навпаки, коли вода 

піднімається, човен швидко несе течія. Отже, у короткому ко-
| ридорі в 90 кілометрів від Турнона до Понт-Сент-Еспрі кораблі 
г летіли, мов стріли: їхній прохід був настільки небезпечним між 
; занадто близько розташованими опорами знаменитого моста, 
' що ніхто з іншого боку не наближався без побоювання. Сила
■ течії заважала так само знов підніматися нею. Пізніше наві

гація пароплавами не врегулювала питання: для цих важких 
переходів не можна було використати буксирів, треба було б 
застосувати туерне судноплавство14. Інша складність — без

* Вобан Себастьен Аа Престр де (1633-1707) -  маршал Франції, 
генеральний комісар фортифікації (з 1678 року).
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жальні вітри, серед яких небезпечний містраль, уриваються до 
вузької долини. Що робити, коли він дме щосили? Зупинитися, 
знайшовши притулок на островах, на щастя численних, які до 
того ж перетинають шлях середньої течії ріки, або надійно при
швартуватися до берега, очікуючи, що буря припиниться...

Ця небезпечна річка, однак, упродовж сторіч немов усипа
на човнами. Від часів Давнього Риму (і безперечно раніше) чов
ники і вантажні човни (scaphoe, naves onerarioe*) спускалися 
і піднімалися Роною. Незліченними були корпорації човнярів, 
як повідомляють епіграфічні тексти, тим більше, що притоки 
річки — звісно, Сона, а також і Ардеш, Дюранс, Ізер — мали 
упродовж сторіч власні плавучі засоби.

Ця навігація триватиме, зі змінами, трохи революційними, 
до середини XIX сторіччя, майже до наших днів. Вона опира
лася, навіть блискуче, навігації пароплавами, досить скромний 
початок якої датується 1829 роком. Відповідно, до 1850 року 
Рона пропонувала чудове мальовниче видовище, коли кишіла 
традиційними плоскодонними човнами різних розмірів і назв: 
пенеллі (для перевезення коней), сисланди, або сисселанди 
(від назви міста Сейссель**), риньї, ялицівки, або савойяри (ці 
останні були до 70 метрів заввдовжки), шенари, або дубовики, 
вироблені на берегах Сони, які зазвичай служили для переве
зення зерна. Порівняно з човнами Луари, ці човни — колоси... 
Додамо спеціалізовані судна для перевезення мандрівників, 
«водні екіпажі» завдовжки лише п'ятнадцять метрів, де клієнти 
сиділи на лавках, як у диліжансах. Інші судна, ще менші, на
звані «швидкі», йшли, у разі необхідності, на веслах, тоді як 
великі «задовольнялися тим, що пливли за течією»... Ці малень
кі судна, які називалися також «баркеттами», перевозили до 
250 квінто; вони піднімалися з Арля до Ліона «за 7 або 8 днів і 
за 6 — з Авіньйона до Ліона, тоді як великі кораблі [для пере
везення товарів], які були звичайним засобом перевезення Ро
ною, приблизно місяць навантажувалися і згодом піднімалися» 
з Арля до Авіньйона. Існувала, однак, навіть на спуску дуже 
велика різниця між поїздками взимку і поїздками влітку15.

Швидший за «підйом», «спуск» також небезпечніший. Усі 
мандрівники побоюються його. У 1320 році перш ніж дістатися

* Човники, вантажні човни (лат.).
** Сейссель -  місто, тепер у французькому департаменті Верхня 

Савойя.
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Ліонського порту, переповненого човнами, метою яких був яр
марок у Бокері, Петрарка вирушив до церкви у Фурв'єрі*, аби 
попросити про заступництво Святу Діву.

Звісно, швидкість має свої принади: «Рона, яка спускалася 
вкрай швидко, — казатиме згодом мандрівник [він вирушив у 
травні 1704 року з Ліона до Авіньйона]... дуже зручна для тих, 
хто бажає дістатися Ланґедока і Провансу»16 і також, певно, 
Італії. Але нерідко траплялися нещасні випадки: пані де Се- 
віньє потрапила у корабельну аварію 1673 року; корабель ан
глійки пані Кредок, яка мандрувала під час зимового меженю 
1784 року, сів на мілину; вона «лише насилу» врятувалася і 
витратила більше ніж день, аби дістатися з Ліона до В'єнни: 
потрібні були 32 коні, аби витягти з піску її корабель17. Восени 
1799 року генерал Марбо, повертаючись до армії в Італії, уник
нув — незважаючи на межень — певної кількості мілин, але 
коли він наближався до Понт-Сент-Еспрі, втрутився містраль: 
«Човнярі, — писав син генерала, — не могли дістатися берега. 
Вони втрачали голову і поринали в молитви, замість того щоб 
працювати, у той час, як течія й лютий вітер штовхали човен у 
бік мосту! Ми б налетіли на опору моста і втонули б тоді, коли 
мій батько і всі ми, взявши багри й заносячи їх вчасно далеко 
вперед, намагалися запобігти зіткненню з опорою, до якої нас 
тягнуло. Зустрічний удар був такий жахливий, що він змусив 
нас впасти на лавки, але поштовх змінив напрямок човна, який, 
на щастя, майже дивом пройшов під аркою...»18

Не було подібних ризиків під час «підйому». Але скільки 
страждань! Ми не розповімо «ніколи вдосталь... про те бо
жевільне ремесло, яким займалися ці люди»!19 Човни, чотири 
або п'ять, іноді більше, з'єднувалися один з одним в ешелон; 
перший човен, з тоншими закругленнями, був своєрідним ад
міральським кораблем, з кабіною ззаду, де збирався екіпаж, 
аби спати, куховарити, їсти... Однак, вирушаючи в путь уздовж 
найчастіше лівого берега річки й застосовуючи тягу мотузом, 
коней з'єднували у запряги до п'ятдесяти тварин одразу, двад
цять вісім запряжених попереду, близько двадцяти — ззаду. 
«Які чудові коні! Мені здається, — писав захоплений автор, — 
що немає більше таких сильних і таких великих»20. На початку 
XIX сторіччя їх було 6 000 на берегах ріки. У Ліоні їх тримали

* Фурв’єр -  пагорб на правому березі Сени, що височіє над Ліо
ном, на якому зведено базиліку Нотр-Дам де Фурв’єр.
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у стайнях Мюлатьєра21, схожих на вокзал-диспетчерську, звід
ки переправляли на південь на «пенелях», справжніх плавучих 
стайнях, аби вони виконували своє завдання як тяглова сила 
на дорогах.

«Наземні моряки», роботою яких було організувати тягу 
мотузом, мали важкі завдання: займатися худобою (оглянути 
її під час відправлення, знов підкувати, якщо треба, зв'язати її 
у групи по чотири «лисами», тросами для тяги, вести її за вка
зівками керівника, які надходили з першого човна), напинати 
мелль — «довгий трос із конопель, прив'язаний до «обур'є» 
[щогли] великого вітрильника», змушувати її стрибати над пе
репонами, вивільняти її, коли вона сплутувалася «у  густих вер
болозах» берегів... Під час деяких переходів трос і «лис» розтя
галися на відстані, яка могла сягати кілометра. Отже, у Донзе- 
рі (човнярі казали «мавпяча гора») запряги видряпувалися на 
схили на 60 метрів вище ріки, де ешелон човнів продовжував 
свій повільний рух уперед. Додаткові складнощі: час від часу 
було необхідно переправляти запряги з одного берега на ін
ший, коли на одному дорога тяги мотузом переривалася. Коней 
тоді скупчували на одному спеціалізованому човні, «бугері», й 
везли на другий берег, де знов починалася тяганина. Операція 
вочевидь змушує човни ещелону перетинати річку самостійно. 
2 травня 1764 року «дубовик», навантажений зерном, спуска
ючись, зіштовхнувся з човном, який ішов попереду ешелону, 
змінюючи берег, дав тріщину й протік...22 Іноді ешелон відно
сило течією: треба було похапцем розрубувати троси, без чого 
коней затягло б у річку.

Човнярі майже не залишали своїх човнів: для них не існу
вало піших підйомів уздовж Рони, як і уздовж Луари чи Алльє, 
хоча човни іноді розбивалися чи продавалися опісля їхнього 
прибуття до портів Нижньої Рони. Загалом вони становлять 
численне населення, від 3 000 до 3500 осіб 1811 року23, яке по
ходить з кількох місцевостей, розташованих поряд із річкою 
(бо існували річкові сектори човнярів, так само як існують тра
диційні сектори моряків на узбережжі морів). У Живорі, Роше 
де Кондр'є, у Серр'єрі, Андансі, Бур-Сент-Андеолі «народжу
валися одна за одною династії суворих людей, у крові яких 
була річка»24. Своєрідні люди*, хоробрі, язикаті, які збиралися 
разом з родичами, аби купити один чи кілька човнів. І зі своєю 
модою: золоті сережки у формі колець у вухах, довге волосся, 
заплетене в «кіски»; більш ніж їхня власна мова, тих, хто спіл-
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, кувався лише з такими самими мешканцями узбережжя; більш 
ніж їхнє власне свято, святого Миколая*, 6 грудня. Вони мали 

: навіть свою оригінальну кухню: наприклад, у казані порізані 
на шматочки усі річкові риби, які були, — численні й чудо
ві — залиті добрим червоним вином з берегів Рони, усе це під
палювалось як пунш, — таким був рецепт їхнього «мателота».

І Вони мали, нарешті, уздовж річки свої постійні заїжджі двори, 
майже зарезервовані їхніми постійними клієнтами25.

• До цього населення додаються наземні моряки, які крутять
ся навколо нього, так само численні, як справжні моряки, про 

| яких ми вже казали, — вантажники, чорнороби, носильники 
; і, насамкінець, кораблебудівники Сейсселя, Ліона, Вернезона, 
ІЖивора, В'єнни, Кондре, Анданса... Не рахуючи тих, хто виро- 
Ібляв «дубовики» на берегах Сони. Не рахуючи також, звісно, 
| тому що вони стояли осторонь, «радельє», які везли величезні 
' ешелони з деревиною (60 — 80 метрів уздовж, 14 або 15 ушир),
| що проїздили Арвом, Ізером або Дюрансом. Не існувало сплаву 
І; загублених оцупків цими занадто бурхливими водами26.
>■ Загалом, величезна система вантажообігу, здатна взяти на 
і себе неосяжну роботу, незважаючи на тисячу складностей на 
[шляхах сполучень.
>■ Однак, на противагу вантажообігу Сеною чи Луарою, рух 
' Роною майже не розгалужений у напрямку її притоків. Вони 
|або погано придатні для навігації, або не можуть використову
вати ті самі типи кораблів, що й Рона.
і; Лише Сона — ще й досі — становить виняток. Вона, незва
жаючи на повені, які є вражаючим видовищем, повені, які за
пливають щороку величезні луки, що її оточують, та звільняють 
ї̂х від криги, які іноді перетворюють її на потоки божевільної 

;«оди, руйнуючи мости, розбиваючи човни, розтрощуючи ша
ланди, зносячи будинки з її берегів27, — річка відносно спо- 
[кійна, повновода, судноплавна від Порт-сюр-Сона. Сполучення 
ї м і ж  двома річками, однак, встановити нелегко. Не лише тому, 
’що треба часто змінювати човни, а й тому, що, оскільки Ліон 
підштовхує свої будинки до води річки, шляхів для тяги мотузом 
[не вистачає, аби тягти кораблі. Саме спеціалізовані корпорації 
[човнярів піднімають судна, тягнуть їх на натягнутих тросах від

/ * Миколай (? -  помер 343) -  єпископ міста Міра у Малій Азії. За
(деґендою, врятував екіпаж корабля, який під час бурі в молитві звер
тався до нього.
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мостів, бурлаки розташовуються на самих човнах. Корпорація 
агресивна, вимоглива мірою того, де вона мала надмірну владу 
на місцях, в якому найслабшому, певно, пункті французького 
перешийку. Силу, яку поважали, примхи і вимоги якої терпіли.

За мірками минулого, пара Сона — Рона становить вели
чезний шлях сполучення (Рона — це, можливо, чотири Луа
ри, її можна порівняти з Рейном, «її сіамським братом-близ- 
нюком»)28. Однак ця неповна система навігації, можна сказати 
лінійна, двох водних потоків (Рона — Сона) тримається тієї са
мої правої сторони Північ — Південь. Найвища частина Рони, 
яка за Ліоном повертає на схід у напрямку Женеви, не суд
ноплавна до Сейсселя. Те, що через це шлях річкових пере
везень вантажів переривався, дозволяє подумати про те, що, 
певно, існували деякі зв'язки з човнярами Дюранса або Ізера. 
Але треба уявити інші транспортні засоби: гужовий транспорт, 
в'ючну худобу, вози, які прямують, обслуговуючи Рону, у Цен
тральний масив, Ланґедок, Прованс, Дофіне, Савойю, Ліонне, 
навіть Юру... Народ з прошарку візників, «в одній руці віжки, 
у другій — батіг, у синій блузі, оксамитових штанах, строкато
му ковпаку, у плащі від вітру, на стегнах — краги*»29, зв'язував 
човнярство з внутрішньою територією країни і доповнював по
стачання приронських ланів.

Саме упродовж перших десятиліть XIX сторіччя система 
сягнула найвищого рівня. Можливо, 400 000 тонн30 або 500 000 
тонн31, для спуску й підняття, для першого у цілих чотири рази 
менше, ніж для другого. Якщо припустити, що середній човен 
перевозить 40 тонн, це для 10 000 мандрівок на рік, якщо не 
більше. Бо бюро навігації Валанса підрахувало, що «з 1 квітня 
1809 року до ЗО березня 1810 року 2 250 човнів, навантажених 
на спуску, понад 150 човнів порожні; на підйомі 1 468 човнів 
і кілька порожніх човнів»32. Будь-які підрахунки, отже, будуть 
дуже ненадійними. Що ж до наземного транспорту, він, можли
во, становить лише невелику частину водного транспорту, але 
тут ще не йдеться про щось більше, ніж оцінку33.

Перевезення пожвавлювалися у двох напрямах. Рона справ
ді перевозила всі товари, куплені північними провінціями на 
чудовому ярмарку Бокера. У Арлі вона приймала вантажі, пере
вантажені з морських кораблів з продуктами Середземномор'я. 
Потім дорогою змінювали одна одну посилки багатьох різних

* Накладні шкіряні халяви.
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[ міст Рони — товари, часто легкі, але високої ціни. Насправді,
: не важливо, що вирушало в дорогу на кораблях Рони, це могли 
Лбути найнеочікуваніші речі, аж до самої статуї Людовіка XIV, 
і призначеної для площі Беллькур, яка здійснила мандрівку з Па
рижа до Середземного моря через Гавр і Ґібралтар, щоб якнай- 
зручнійше дістатися Ліона34 (і потрапила у корабельну аварію у 
Мюлатьєрі, де її мусили виловлювати з води!), до меблів і одягу 

' Марії-Кароліни, дочки короля Обох Сицилій, коли 1816 року 
? вона виходила заміж за герцога де Беррі.
І Перша роль, як годиться, належить важким товарам: залізу, 
будівельному каменю, цеглі, черепиці й особливо — основним 
перевезеням з часів Середньовіччя — зерну, вину і солі. Зер
но спускалося і піднімалося відповідно до змін врожаїв і спо- 

\ живання. Воно, як і всюди в інших місцях, було передусім від 
І місцевого виробника, хоча були й часті поповнення з регіону 
■ в регіон. Перевезення іноземного зерна, навпаки, траплялося 
і лише під час загальних криз. Як відомо, їх вистачало. Стосовно 
Iі вина, міста тривалий час сперечалися за продукцію найближ- 
чих виноградників. Але, з ростом споживання у XVIII сторіччі, 

І з'явилися важливі шляхи перевезень, які йшли від якісних ви
ноградників. Щодо солі, тут абсолютно необхідно, щоб держава 
; і великі капіталістичні товариства особливо дбали про тран
спорт і перепродаж. Човни ідуть вервечкою навантажуватися 
ї, на великі соляні поля Пекке та на Сент-Марі-де-ла-Мер і поста
чають різні соляні комори, які одна за одною розташовуються 

; уздовж річки. Деякі піднімаються до Сейсселя, де зупиняється 
[навігація Роною. Сейссель розділений надвоє рікою: французь
кий берег, промислове село, де виробляються гарні човни з 
ї ялицевих дощок і брусків, «сисселани», що вже чудово; савой
ський берег, митниця і важливий податок, звідки возами сіль 
дістається Реґонфля, порту Женеви на озері Леман.
|і Торгівля сіллю була постійним рушієм торгових перевезень. 
УУ липні 1701 року підприємці, які мріяли про те, щоб організу
вати перевезення пасажирів «човниками» між Ліоном і Сейс- 
! селем з трьома виїздами на тиждень, непокоїлися про те, аби 
/Запобігти тому, щоб їхні човни «мусили підніматися порожні
м и , з великими втратами, без жодного прибутку»35. Чого вони 
Спросили? Дозволу «возити від Пекке до Сейсселя від семи до 
восьми тисяч міно36 солі за звичайною ціною».

Перевезення, обміни, перевантаження, зберігання на скла
ді створюють уздовж Рони, наскільки це можливо під захис
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том ї ї  небезпечних вод, низку активних міст, часто чудових, 
коли історія побажає посприяти їм. Це Арль, який на трива
лий час пережив блиск римської Галлії; це Авіньйон, тривалий 
час центр християнства, який виблискував у всьому своєму 
сяєві... Навіть другорядні міста мають свій ореол. Але напере
додні Революції було два такі, які затьмарювали інші: на пів
дні Бокер, ярмарок якого бере початок від якнайменше 1315 
року і котрий об'єднував у гаморі, який можна тільки уявити, 
до 100 000 торговців, покупців і відвідувачів; на півночі Ліон, 
зі своїми величезними ярмарками, центр кредиту, так само як 
і торговлі, що намагався охопити, безсумнівно, все королів
ство і навіть відбивати такт у тому чудовому оркестрі, яким є 
економіка Європи.

Перешийок і французька єдність

Але повернемося до нашого питання. Смута Сона — Рона 
відіграє визначну роль у пожвавленні французького життя: 
вона однією лінією пов'язує міста, живі регіони, пам'ятники. 
«Запитуємо: чому стільки абатств, релігійних громад, монас
тирів у Бургундії? І таких престижних? Частка історії та гео
графії очевидна. Але спробуємо додати розкішну природу», — 
пише Анрі Феске37. Більше того, сприятливі умови товарообігу 
очевидні, такі вони у Франш-Конте, на Ліонських землях, у 
Дофіне, Ланґедоку, Провансі. Протягом усього шляху історія 
ще більше виявлятиме ці укорінення.

Однак чи зробимо ми висновок, як стверджував Відаль де 
ла Бланш, що ці рухи, ці прискорення, ці спуски до Внутріш
нього моря, ці повільні підняття, ці поштовхи середземномор
ського життя до півночі, ці збіги й ці просмоктування відіграва
ли у французькому житті таку культурну й політичну роль, яка 
уніфікує, визначає? Ми очікували цього a priori. Але що каже 
історія, у цьому випадку добрий суддя?

Безперечно, Ііерешийок за часів Давнього Риму був приві
лейованою віссю, пуповиною, але на службі Імперії, на службі 
великих доріг, міст, процвітаючих сіл, створених Римом у всьо
му регіоні Мозеля і Рейну. Перешийок — немов за межами Гал
лії. Ліон — поворотне коло усіх римських шляхів перевезень, 
він пов'язаний з Цизальпійською Галлією, Середземномор'ям, 
Західною і Північною Ґаллією, основний етап для леґіонів, які
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діставалися кордону Рейну. Але чи не був і зді Ліон колоніаль
ною столицею, містом безпеки і вигоди?38

Становище ще певніше під час активних ярмарків у Шам
пані та Брі у XII і XIII сторіччях. Поєднана морем (отже, почи
наючи від міста Еґю-Морт до венеціанських galere da mercato*) 
або альпійськими проходами, які використовували перевезен
ня з міста Асті, ронська вісь була напівпривілейованою, але 
вона розміщувалася на кордоні королівства, яке тоді оточували 
на сході «чотири річки»: Еско**, Мез, Сона, Рона. Правий бе
рег Рони, для човнярів, — це берег Французького королівства, 
їхньою говіркою vira de riaume (берег королівства), лівий бе
рег — це vira de pire, берег Імперії, до якої тривалий час доти
катиметься річка39. Для Франції, передусім, дивно, що на цьому 
лівому березі не було збудовано нічого солідного.

Насправді, Рона увійшла у французьке життя лише після 
повільного і дуже тривалого переміщення наших кордонів на 
південь і схід, разом із приєднанням Ланґедока (1271 року); 
Ліона (куди Філіпп Красивий увійшов 13 березня 1311 року)40; 
Дофіне (1349 року); Провансу і Марселя (у 1481 — 83 роках); 
центрального Бресса (1601 року); Франш-Конте (1678 року); Ло
тарингії (1766 року); Авіньйона (1790 року); Монбельяра (1793 
року); Савойї та Ніцци (1860 року).

Розвиток у 1481—83 роках був вирішальним, саме тоді ко
роль Франції, господар Провансу і Марселя, ні в чому не від
мовляв собі на берегах Середземного моря. Попередні спроби 
Людовіка Святого облаштуватися у Еґю-Морті, навіть створив
ши практично місто (він вирушив звідти 1248 року до Єгипту, 
потім 1270 до того місця, яке ми називаємо Тунісом), ці пер
ші морські ворота, відкрити до старого моря; не мали все ж 
таки довготривалої важливості, яку можна було б порівняти, 
наприклад, з побудовою Петром Великим Санкт-Петербурга на 
Балтиці. До того ж Еґю-Морт — поганий порт. Уже 1248 року, 
напередодні експедиції до Єгипту (VI хрестовий похід), коли 
незчисленний флот Людовіка Святого залишив містечко, воно 
відокремлювалося від моря вузькою окрайкою піску, яка ото
чувала великі озера, котрі були майже такі, як внутрішні моря, 
звідки вода виходила лише через нескінченні ринви. Що ж до 
його розкішних стін, вони були збудовані після смерті Людові-

* Торгові ґалери (італ.).
** Французька назва ріки Шельди.
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РИМСЬКІ ШЛЯХИ НАВКОЛО ЛІОНА 
Ліон -  поворотний пункт великих римських шляхів, на служ

бі комерції та політиці Імперії, у напрямку Рейну, Цизальпінії, 
Середземномор’я, Західної та Північної Ґаллії.

Карта запозичена з «Історії Ліона і ліонців», опублікованої під ре
дакцією Андре Латрейя 1975 року.

ка Святого його сином Філіппом Хоробрим, який тоді боровся 
проти араґонців. Порт у який нелегко увійти, плюс ще посеред
нє торгове місце, попри зусилля королівської влади, Еґю-Морт 
не важив більше, ніж Монпельє, Нім, Марсель. У 1248 році,
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можливо обережний чи змушений бути такчм, Жуанвілль* ви
рушив до Марселя. Він приєднався до короля на Кіпрі41.

Отже, саме пізніше чудовий шлях Соною і Роною буде з 
кінця в кінець стверджувати свою роль на теренах Франції. 
Для географа П'єра Ґуру «Лотарингія, Германська імперія у 
тому, що стосується Франції, знепліднили вісь Сона — Рона, 
незважаючи на її колишню активність, незважаючи на її могут
ню та чудову цивілізацію (Бургундія, Ліон, Баланс). І нема, - — 
додає він, — «географії» у цьому знеплідненні, лише історія»42. 
Занотуйте, мимохідь, це категоричне застереження. І це зви
нувачення подій, справді давніх: заснування «імператорської» 
частини Лотарем, старшим сином Людовіка Добродушного, за 
Верденським трактатом 843 року, більше тисячоліття тому; зго
дом розширення Імперії Оттонідів до Рони.

Вирішальним, у підсумку, — виявилося те, що Рона дуже 
рано у Середньовічній Європі перетворилася на кордон. Сто
совно цього чи міг перешийок, названий французьким, мати 
національне покликання, живучи упродовж століть поза або 
майже поза французьким простором? Подивіться на розкіш 
Авіньйона у XIV строріччі, де облаштувалося папство: блиск 
міста, до того ж столиці гуманізму, який народжувався, був 
усесвітнім або, як спадає на думку, європейським, а не лише 
французьким. Також Ліон під час розквіту ярмарків XV сто
річчя був насамперед доповненням до торгової Італії, європей
ським містом.

Чи можна казати, відповідно, що Рона упустила можливість 
утілити в життя своє французьке покликання? Або радше, що 
Франції не вдалося раніше захопити і повністю використати 
ронський шлях?

Інший фактор відіграє свою роль. Французький переши
йок, як відомо, — не єдиний перешийок Європи і, окрім часів 
Давнього Риму (ще й досі) або часів ярмарків Шампані, він 
був не завжди найвідвідуванішим: з кінця XIII сторіччя вели
ким шляхом, яким прямує європейська торгівля, невдовзі став, 
безперечно, німецький перешийок з низкою міст: на півдні Ге
нуя, Мілан, Флоренція, Венеція; у центральній зоні Ауґсбурґ, 
Базель, Страсбург, Нюренберґ, Франкфурт, Кьольн, — усі міста 
вельми активізовані використанням німецьких родовищ срібла

* Жуанвілль Жан де (1224-1317) -  французький хронікер; разом із 
Людовіком Святим брав участь у сьомому хрестовому поході.
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і міді; потім, на Північному морі Брюґґе, Антверпен, Гамбург, 
навіть Лондон. Альпи, з їхнім активним населенням селян-пе- 
ревізників, санями, що летять по зимовому снігу, були не пере
шкодою, а дуже часто прискорювачем обмінів43.

Саме тому поряд із Генуєю, містом, що має велику вагу 
завдяки своїм історичним й монументальним пам'яткам, актив
ним полюсом раннього і всеохоплюючого капіталізму, або по
ряд із Венецією, центром торгівлі зі Сходом, пов'язаним також 
з Німеччиною альпійським шляхом, таке місто як Марсель, з 
усією очевидністю, незважаючи на свою активність і енергію, 
не могло на той час мати ваги.

Уявімо на мить ці могутні міста Італії, Німеччини, Нідер
ландів, Англії, ці «усім містам міста», які тримаються за руки, 
пов'язані одне з одним, які всі разом накреслили те, що на
звали «економічним хребтом Європи», головну зону Європи 
докапіталістичної й капіталістичної, тобто вузол пов'язаних 
доріг. Якщо Італія та Німеччина на такий тривалий час за
пізнилися, одна й друга, об'єднатися як нації, політично, то 
це саме через цю ранню прорість міст, автономних, багатих, 
які хотіли зберегти свої свободи. Франція залишилася трохи 
осторонь від цього європейського підйому, тому що пере
шийок, який перетинав її, не міг черпати усі свої сили з міст 
Ланґедока чи Марселя, або ще з провансальських портів, а 
також і з доброї волі й інтересів італійських міст, на той час 
вихідного пункту будь-якого ефективного економічного лан
цюга.

Зважуючи все, першість німецького перешийку, з одного 
боку, згодом встановлення наприкінці XIII сторіччя (1298 року) 
і на початку XIV сторіччя регулярного зв'язку морським шля
хом між Середземним і Північним морем через via* Ґібралтар44 
відсторонили Францію від активної ролі у перевезеннях і по
ставках сучасного капіталізму, який робив тоді перші кроки. 
Істина, до якої нам треба ще раз повернутися, тим більше що 
вона мало висвітлена поясненнями сучасних істориків. І однак 
чи це не найважливіший факт? Франції, яка була стривожена 
й неспокійна (можливо, саме через свою поразку), не вдалося 
вклинитися у  привілейовану географію європейського капіта
лізму. Хіба це її помилка? Чи це наслідок «природженої» не
спроможності? Або ж європейський капіталізм, аби не сказати

* Дорога, шлях (італ.).
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міжнародний, знехтував нами, або, що ще гірше, навіть виклю
чив нас, певно не бажаючи цього?

Рона, ріка-кордон

Отже, насамкінець, Рона була кордоном, відокремленням, 
поділом, перепоною — «ворогом», як навіть казав Даніель Фо- 
шер45. Через її стрімкі й небезпечні води, її примхи, а також 
через людей та історичні події. Звичайно, коли кажуть про річ
ки, якими вони є, більше ніж про відокремлення, говорять про 
риси об'єднання, про те, що вони створені, аби людина мала 
проточну воду, що тече між двома берегами, аби використову
вати її за своїми інтересами або просто за власною фантазією. 
Це не випадок Рони.

Звісно, її води перетинають, і навіть щодня. Але потрібні 
скоординовані дії між містами, які стоять навпроти з одного і 
другого боку річки, здвоєних міст: для них підтримували в по
рядку мости, кораблі, канатні пороми46. На карті Кассіні у XVIII 
сторіччі налічувалося десь п'ятнадцять мостів між Женевою і 
морем. Ці здвоєні міста були численними: Живор і Шасс; В'єнна 
і Сент-Коломб; Анданс і Андансетт; Турнон і Тен-л’Ермітаж; Ба
ланс і Сен-Парей; Авіньйон і Вілльнев-лез-Авіньйон; Тараскон 

І і Бокер; Арль і Тринкетай...47 То правобережне місто (Рион), 
І то лівобережне (Емпі) брало гору над тим, якому протистояло, 
і Кількість цих подвоєнь — економіка вимагає — дозволяє на- 

віть припустити, що для торговців і прибережних мешканців 
І перетин ріки був ще важливіший, ніж спуск або підйом.

Але політика не мала цих злочинних слабкостей. Воче
видь, існують річки, через які політика чи проста адміністра
тивна компетенція дуже легко переступає. Якщо Сена і Луара 

І об'єднують свої береги (як це виявлено, хіба не існували на 
і Луарі провінції-мости: Ніверне, Орлеане, Турень, Анжу, Бре- 
I тань)48, були, навпаки, річки-перешкоди: Рейн, Рона і навіть 
І Сона. Ні Прованс, ні Графство Венессен, ні маленьке князів- 
і ство Оранж, ні Ланґедок, ні Віваре*, ні Ліонне насправді не пе
реступають Рони. Савойя — або принаймні герцогство Савойя,

( оскільки йому були підвладні край Жекс, Бюжей і Бресс, який

* Віваре -  гірський регіон між Луарою і Роною у департаменті 
Арденни.
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ОСТРОВИ РОНИ 
Незліченні острови Рони, відмічені на карті Кассіні (кінець XVIII 

сторіччя), від Монтелімара до Понт-Сент-Еспрі, становлять численні 
перешкоди навігації.
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у нього відбере на користь Франції Ліонський договір (1601 
. року), — не перетинає Сони. І Бургундія, вузол доріг, ледь пе- 
ретинає повільну річку.

| У 1707 році в Дофіне, де він опинився на чолі армії, зібраної 
 ̂ після краху в Турині (дивись далі), маршал де Тіссе побою- 
вався наступу ворога на Савойю. Але, заспокоював себе він, 
Ланґедок у будь-якому разі не буде захоплений, бо «Рона не та 

| річка, яку можна захопити зненацька»49. Справді, незважаю- 
I чи на пожвавлення її перевезень, вона постає як «природний» 

кордон; вона — злам, фортечний рів. Вона виключає будь-яку 
державу чи псевдодержаву, розташовану на обох її берегах. 

{ Королівство Прованс буде колись захоплене, правда, Віваре на 
| .правому березі, але цей зв'язок буде ефемерним. До того ж чи 
не тече річка між двома несхожими краями? Хіба не казав я 
ще сьогодні про те враження, майже нав'язливе, яке отримав, 
досить часто мандруючи туди і назад з Альп до Центрального 

і масиву через Пон-Сент-Еспрі? Незважаючи на виноградники, 
| які супроводжують вас по обидва береги річки, це все одно, що 
змінити всесвіт.

Контрасти, протилежність шкодитимуть, навіть коли король 
|Франції стане господарем обох берегів, коли він з'єднає разом 
те, що назвали, трохи перебільшуючи, «двома краями річки»50. 

§3 одного і з другого берега народи і провінції, що ненавидять 
іЬдин одного, принаймні сваряться. Співіснування неспокійне. 
І Але якщо ворожість села до села або міста до міста, які проти- 
5'стоять, не була «без вибачення»51, навіть якщо існувало кілька 
гармонійних пар міст, сварки, злоба, судові позови були пра
вилом.

Не могло або не повинно бути суперечок щодо права влас
ності на саму річку. Король Франції здавна проголосив себе 
власником вод Рони й усього, що вони можуть омивати. Отже, 
і!і 380 року, ще до того, як він став графом Прованським, король 
франції проголосив, «що усі острови Рони та інших річок Лан- 
ґедока належать йому на підставі суверенітету і королівського 
Права»52, Людовік XI 1474 року (отже, за кілька років до того, 
Йк успадкував Прованс) був не менш категоричний: у своїх 
іДистах-патентах він проголосив, «що вся Рона, наскільки вона 
'|мюже простягтися, і те, що вона оточує і охоплює, належить 
Ісоролю...»53

Це правове положення зафіксоване, і королівський уряд 
його дотримувався. Настільки, кажуть, що 1734 року,
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«коли злочинці міста Авіньйона [який належав папі римсько
му] втікали на човнах Роною, службовці папи не мали більше 
права їх переслідувати». І навіть, «коли Рона входила в Авінь
йон завдяки повені й піднімалася до вулиці Фюстері, головний 
воротар мав наказ поставити там Королівський Герб, як знак 
власності короля над цією річкою»54.

Це не заважало тому, що на річці існували вісімдесят мит
ниць, які належали різним особам, власникам берегів: води 
Рони, на противагу тому, що пише між іншим Андре Аллікс55, 
не нейтральні, під знаком вільного обміну.

Навіть між провінціями річка — предмет суперечки. По
глянемо на ту, що близько 1760 року протиставила Ланґедок 
і Прованс, з історичними й юридичними аргументами, серед 
яких вочевидь історик ногу зламає56. Але показово, що про
цес підвладний арбітражу Королівської ради, бо хіба те, про 
що сперечаються дві провінції через своїх авторитетних пред
ставників, не є, у принципі, королівською власністю? А  саме 
острови й острівки, «намули, намивні острівки, осадкоутворен- 
ня різного роду», які утворюють постійний намул Рони, «ост
рови, що плавають на воді, як рухомі плоти... [або] ненадійні 
човни»57. Предмет суперечки? Самі землі, деякі з яких були 
неродючими, певно, але інші такі родючі, що давали урожай 
зерна десять або п'ятнадцять зерен на одне зерно58. І особливо 
суворі податки і збори на цих землях, де мешканці облашто- 
вувалися регулярно: хто їх стягував — фермери Провансу чи 
фермери Ланґедока? Це суть суперечки. І я знаходжу у цьому 
довжелезному дослідженні лише одну «міжрічкову» вказівку 
стосовно човнярів Вілльнев-лез-Авіньйона, які, лише вони одні, 
мали право переїжджати з одного берега на другий на рівні 
Авіньйона.

Не важливо, що Королівська рада висловилася на користь 
Ланґедока, дозволяючи поширити свою юрисдикцію на лівий 
берег річки, принаймні на смуту мулистих земель Імперії. Ко
ролівське рішення трималося, певно, на тому факті, що Ланґе
док був анексований короною більш ніж на два сторіччя рані
ше, ніж Прованс. Це було право пріоритету. До того ж певні 
переваги й прерогативи були Гарантовані парламенту Тулузи у 
процесах, що стосувалися Рони, її берегів, її островів...

Інша найважливіша суперечка (у якій майже держава 
протистояла державі), цінна для нас, міститься серед довже
лезних документів — «Доповідь або думка пана де Вобана»,
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загублена у теках Національних архівів, датована 22 березня 
1686 року59. Суть дебатів пояснена у леґенді до плану, яку ми 
відтворюємо на с. 254 — 255. Йдеться ні більше ні менше як 
про те, щоб здійснити необхідні перевезення водним шляхом 
Роною, на спуску і на підйомі через рукав річки, який при
микав до крутого берега Вілльнев-лез-Авіньйона, і позбавити 
шляху перевезень, навпаки, порт Авіньйона, місто папи, чуже і 
суперницьке. Однак повернути води річки, якими пливуть чоб- 
ни, — нелегка справа, і спроба зрештою не вдалася. Вобан, до 
того ж, між іншим, залишив майже передбачення: «Ми зроби
ли ще, — пише він, — лише занадто мало справ біля підніжжя 
скелі Сент-Андре, котра є одним із місць, через які мусить про
ходити тяга», вочевидь з боку Вілльнева. Однак будують серію 
гатей, аби повернути якомога більше води у Вілльнев і його 
«канал». «Рона і острови, які всі належать королю, — йдеться у 
повідомленні, — і гаті не дістаються меж Графства*, люди папи 
не можуть нічого сказати, і Рона тягнутиметься геть до берегів 
Вілльнев-лез-Авіньйона»60. Цікава фраза, яка знов підтверджує, 
що вода у річці та острови належали королю. Папі залишалися 
тільки береги Графства.

Попутньо повідомлення Вобана дає кілька цікавих довідок 
про міст Авіньйона, «дванадцять футів завширшки, п'ятсот ту- 
азів завдовжки... зовсім не годиться для того, щоб перетинати 
його ані гужовим транспортом, ані з великим вантажем, що 
є однією з найбільших помилок, які можуть статися у такого 
роду спорудах». Понт-Сент-Еспрі, більш північний, який «має 
чотириста туазів завдовжки і чотирнадцять футів завширшки, 
але арку, розімкнену посередині, у  будь-якому разі був осла
блений» тим недоліком: екіпажі, які не могли пройти там, роз
вантажували свої товари і поміщали їх на пором; їхні вантажі 
були доручені їхнім вантажникам, які перетягали їх на вози з 
другого боку річки61. Словом, попри все, перетинати Рону було 
незручно.

* Графство, або Графство Венессен -  край у Франції на терито
рії теперішнього департаменту Воклюз; у 1274-1791 роках разом із 
Авіньйоном належало римським папам.
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Форт — — — Навігація —. Будинок
Оденбургі

Загата 0 стр ів
_____ Проспекі

Гребля ПІСОК 33111 Вілльнеї

ПЛАН РОБІТ, ЗДІЙСНЕНИХ НА РОНІ,
ПОЄДНАНИЙ З ЗАПИСКОЮ ВОБАНА 

Течія річки йде услід за кораблями, зображена пунктиром. Йдеть
ся про те, щоб перевести шлях перевезень з лівого берега, утримува
ного папою (Авіньйон), на правий французький берег (Вілльнев). Для 
цього треба чи було б треба:

1. Відвернути течію. Завдяки греблям, розміщеним у а /b (пере
пона для рукава Рони, який оточує острів Барталасс), на c/d (між 
цим островом та остовом Піо) і на e/f. Завдяки загатам у трикутнику, 
які відкидають води на правий берег. Нарешті, завдяки розширенню 
каналу Сен-П’єр і каналу Тюйєр. Щойно розпочалися роботи, вияви
лася їхня складність, несподівані наслідки: ерозія берега й утворення
піщаних мілин посеред ріки.
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2. Привести до ладу мотузкову стежку на березі Вілльнева. Ця 
річ зроблена, між Авіньйонським мостом і будинком Оденбурґа (що 
^безпосередньо іноді занурюється у воду). Залишається проблема ви- 

|,СОТи: відрізати шлях тяги мотузом, який мусить бути щонайменше 
\ п’ять метрів завширшки (15 футів) у високих скелях, які служать опо- 
• рою форту Сент-Андре. Складна й геройська справа, яка вимагає, 
до того ж, зруйнувати «ділянку форту», аби відсунути звідти стіну у 
двадцять метрів (десять туазів).

Запитуємо у себе про значення терміна «острів» для королівської 
^адміністрації: острів Барталасс вочевидь «приклеївся» до території 
Авіньйона.
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Доля Ліона

Доля Ліона непроста, як і доля річки. Будь-яке місто, без
перечно, — складна істота, Ліон — більше, ніж інші, він вражає 
історика своїм багатством, своїми раптовими перетвореннями, 
притаманними лише йому своєрідностями, навіть химерами. Він 
не однаковий від одного сторіччя до наступного і, радите виму
шено, ніж з власної волі, без кінця переходить від однієї своєрід
ності до іншої. Він один — складна проблема в історії Франції, 
можливо, ключова проблема, певно, ключовий дороговказ.

Місто — живе, завзяте, таємниче, скуте у рухах, на яке опо
середковано впливає історія, підхоплене коловоротом і дуже 
своєрідними ритмами62. Певно, французьке і яке справді уві
йшло до великої країни, що опанувала ним, і у бідах, і в радос
ті. Також приронське, яке в усіх сенсах цього слова притягує 
до себе його оточення, близьке й далеке: саме протилежності, 
злиття з'єднуються в ньому. Отож, воно схиляється то до одно
го напрямку, то до іншого. Географія сьогодні знаходить свій 
вплив, «парадоксально відчутніший у Центральному масиві, 
ніж у самій приронській борозні»63. Правда, П'єр Етьєнн недо
оцінював, мабуть, з давніх і сучасних причин, важливості для 
Ліона осі Сена — Рона. Я знов повернуся до цього за мить.

Химерність міста — це насправді дивно, вагання, роздра
тованість спостерігача, який неспроможний зрозуміти його 
попри всю старанність, який не може легко накреслити його 
контури, який мусить час від часу змінювати відповідні лінії 
горизонту і кольори. Він, звісно, готується пояснити це за звич
ними нормами, місцевими, регіональними, національними «ло
гіками». І щоразу пояснення, ледь сформульоване, зникає, при
наймні ускладнюється.

Вочевидь, Ліон з дня на день жив своїм найближчим краєм, 
Ліонне; його мешканці мали там землі, виноградники, заміські 
будиночки. Але маленький край — не за масштабами велико
го близького міста: Ліонне зраджувало своє місто, стримувало 
його розвиток. Яка різниця між ним і тулузьким селом, між 
ним та Іль-де-Франсом! Неможливе жодне порівняння.

Регіональна «логіка» також радше спантеличує; вона, певно, 
не сказала останнього слова. Ліон, безперечно, — регіональна
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столиця, могутня і у доброму здоров'ї, і це відтоді як він знов 
повернув свою силу у XVI сторіччі. Сьогодні його блиск, його 
перевага сягають кола міст, розташованих далеко від нього: Ро- 
анна, Дижона, Шалон-сюр-Сона, Безансона, Женеви (ворога з 
покоління в покоління), Ґренобля, Сент-Етьєнна і В'єнни учора 
і Валанса сьогодні. Але, щоб усе з'ясувати, потрібні точні до
слідження цього питання, подібні до творів Андре П’ятьє, про 
які ми казали у другому розділі, дослідження обсягу торгових 
і фінансових зв'язків між Ліоном і містами, які водночас допо
внюють його і суперничають з ним.

Стосовно національних логік, я бачу їх (винятки підтвер
джують правило) вельми ворожими, вельми негативними. Ані 
французька економіка, ані французька політика не вміли, не 
хотіли чи не могли підтримати у своєму блиску могутній полюс 
ліонського життя.

Коротше кажучи, французька економіка насамкінець від
хилила у бік Парижа перешийок Сона — Рона. Вона підсили
ла зв'язок Париж — Ліон навпростець, старою дорогою через 
Бурбонне (сучасна національна дорога №7). Більше того, у Ліо
ні шлях з Парижа залишає Рону і одразу ж прямує до Італії (Ту- 
рин, Мілан); за Шамбері він дістається долини Мор'єнн, яка — 
єдиний великий шлях доступу, що перетинає Альпи, завдяки 
легкому проходу гори Ценіс заввишки 2 100 метрів. Загалом 
йдеться про діагональ, яка використовує Ліон, проходячи крізь 
нього, це правда, але яка лише перетинає приронську вісь. І 
потім, на національному плані, певно, немає місця водночас 
для двох командних пунктів, для двох дуже великих міст, які 
були б водночас домінантами. Париж отримав перемогу над 
Ліоном через той простий факт, що він був, іцо він залишався 
столицею, природним місцем, куди все мусить стікатися, і че
рез гроші, які стягувала держава, що зі щедрістю безперестану 
накопичувала у Парижі величезну кількість готівки.

Однак Ліон досить тривалий час економічно домінував над 
столицею. Приронське місто, справді, стрибнуло вище своєї го
лови завдяки розквіту ярмарків. У XVI сторіччі Париж разом 
зі своєю роздрібною торгівлею зі зневагою дивився на оптову 
торгівлю й банківські операції Ліона. Але за межами XVII сто
річчя, коли Франція пережила уповільнення розвитку, великі 
часи ярмарків відійшли у минуле. І коли у XVIII сторіччі усе 
знов ожило, ринки відтоді стали старомодними, економіка, яка 
помчалася уперед, висунула Париж; столиця потроху відсунула
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назад Ліон з його фінансового місця. Ця справа завершилася 
в добу Просвітництва. Добро, нечесно або чесно набуте, зали
шалося супернику Ліона. У XIX сторіччі суперництво тривало, 
посилювалося. Сьогодні капітали Ліона спустошені столицею, 
ненажерливість якої не знає меж. Чи не могли початок протидії 
Ліонської біржі, з часу її утворення 1983 року, у провінції, так 
само як у Парижі, «другого ринку», і котирування у Ліоні кіль
кох нових підприємств змінити на якийсь час співвідношення 
сил? Занадто рано казати про це. Ліонські промисловці здають
ся дуже стриманими. Стосовно фінансового рівня саме питання 
реальної ефективності децентралізації постає насамперед64.

Від цієї миті, треба думати, ми почнемо краще розуміти, май
же бачити долю Ліона. Драма міста — це те, що воно знаходить 
свій порядок і умови свого розвитку лише у міжнародному плані; 
воно залежить від «логік» дуже великого радіуса. Йому потрібне 
підсобництво ззовні. Феї, які йому протегують, — іноземки.

Це вже було у тому випадку, коли римляни, господарі Гал
лії, заснували Ліон посеред маленьких народів, занадто слаб
ких, аби бути ворожими до переможців, немов у нейтральній 
країні. Нове місто буде центром «колоніального» використання 
Галльського простору на користь Трансальпійського краю65.

Історія ніколи не починається ще раз, це правда, аби урівня- 
ти на терезах моменти теперішнього й уже пережитого. Але ви
ключний розквіт Ліона наприкінці XV сторіччя й у XVI сторіч
чі випливає з процесу, аналогічного з усією очевйдністю. Його 
ярмарки були якщо не утворені (вони існували з 1420 року), 
то принаймні отримали свою міжнародну роль завдяки приві
леям Людовіка XI і його політиці знищення ярмарків Женеви 
(1462 — 64)66. Медічі облаштувалися там близько 1467 року, успіх 
зростав у XVI сторіччі: Ліон був тоді домінуючим центром єв
ропейської економіки, яким були за сторіччя до цього ярмарки 
Шампані. Але саме італійські банкіри — флорентійські, луккій- 
ські, якогось часу Генуезькі — були відповідальними і корисни
ми особами у цьому могутньому розквіті: завдяки Ліону вони 
експлуатували Францію, отримуючи від неї надлишки торгового 
балансу, який був завжди сприятливий. Чи не правда, з відстані 
сторіч ця експлуатація здається подібною до експлуатації Ґаллії 
римлянами? «Іноземне панування, — писав Рішар Ґаскон, — 
здається [тоді] гнітючим. Воно межує з монополією, залишаючи 
французам тільки підлеглі посади посередників... функція яких 
безперестану зменшувалася мірою того, як розвивався банків-
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ський організм»67. Луї Буржуа у своїй жваво написаній книжці 
про Ліон упродовж першої половини XVI сторіччя (1491 — 1551) 
назвав один з розділів «Держава у державі «флорентійська на
ція»68. Адже найбагатша у Європі родина торгівців жила у Ліо
ні, саме флорентійська родина Ґаданьї, офранцужене прізвище 
якої — Гадань*. Загалом італійці становили домінуючу колонію, 
вузьку, не більше вісімдесяти сімей, які жили самі по собі, одру
жували між собою власних дітей, уникали зв'язків з місцевими 
мешканцями — типовий випадок, насправді, існуючих реалій 
капіталізму за будь-яких часів його розвитку.

Блискуча доля Ліона, якою він зобов'язаний чи то ліонцям, 
чи то іноземним гостям, зачаровувала Францію та її королів. 
Усе було можливо, як уявляється, для міста на Роні, навіть ста
ти столицею королівства у XVI сторіччі. Через кипучі зусилля 
французької політики перетнути Альпи, втрату там сил у війні 
з Італією Ліон став звичним місцем зібрання людей, матеріалів, 
гармат, кредитів... Місто командувало цією континентальною 
війною, плідною для нього. І, оскільки все пов'язано, воно за
знало блиску Відродження, воно змогло б стати столицею, так 
само блискучою культурно, як Париж. Так, усе було можливо. 
Хіба не було це за часів Франциска І, найбільш італійського і, 
можливо, найбільш проліонського з наших королів? Чи думав 
він про це блискуче просування Ліона 1538 року, коли спускав
ся Роною, аби дістатися Еґю-Морта, де він бачився з Карлом 

І V  під час зустрічі, яка залишилася знаменитою?** Мимохідь 
‘ ліонський відрізок шляху зачарував його ще раз. На біду до

фін раптом захворів, застудився після партії гри в м'яч. Проте 
вони вирушили на південь, але треба було висадити молодого 

І принца у Турноні, де він помер 10 серпня. «Отже, відлетіла ця 
І  прекрасна юна душа», — як сказав Брантом***69.

• -------------------------------

* «Багатий як Гадань», -  казали у Ліоні. Саме родина Гадань, не 
вагаючись, позичила 1525 року королеві Луїзі Савойській 50 тисяч 

V екю для викупу її сина, короля Франції Франциска І, взятого у полон 
королем Священної Римської імперії германської нації Карлом V піс
ля поразки при Павії.

** Еґю-Морт -  місто, тепер у департаменті Ґар. 14 липня 1538 
І року тут відбулися переговори між Франциском І і Карлом V за по- 
,і середництва папи римського Павла III; було домовлено про спільну 

боротьбу проти турків і єретиків.
*** Брантом П’єр де Бурдейль, сеньйор де (1540-1614) -  фран

ті цузький письменник.
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Чи не саме через цей прикрий випадок, цю лиховісну при- 
звістку Ліон не отримав корони, яка була йому до смаку? Сум
ніваюся. Просування Ліона як столиці могло б народитися не 
з формального рішення, а з фактичної першості. Ліон програв 
партію, насправді зайнявши погану позицію, з іншої причини, 
і вона очевидна: Європа у середині XVI сторіччя повернулася 
на північ і до Атлантики, вона залишила Середземномор'я та 
італійські війни. Ліон втрачав тією мірою, якою ці війни за
вершувалися з договором Като-Камбрезі (1559 року). Цей до
говір, стосовно якого так гучно лаялося військове дворянство 
Франції, усував будь-яку нашу першість по той бік гір. Генріх II 
залишив П'ємонт і Савойю, зайняті 1536 року, де почала укорі
нюватися Франція. Наш кордон був перенесений до самих під
ступів до Ліона, відрізавши на сході великий простір. Припус
тимо, що Франція перемогла, облаштувалася у Турині, можли
во у Мілані: Ліон утвердився б як центр багатств усієї Європи. 
Загалом блиск міста тривав би так довго, доки ми не дізналися 
б, хто переможе по той бік гір, — Валуа чи Габсбурґи.

Відступ Ліона, отже, помітний більш-менш рано, про нього 
оголосило уже раптовим міцним ударом банкрутство 1557 року. 
Однак місто не було виключено одразу ж наступного дня зі 
всесвіту грошей і кредитів, до якого воно тривалий час призви
чаювалося. Воно потроху втрачало Європу, це правда, але воно 
зберігало Францію. Упродовж XVII сторіччя, похмурого для усіх, 
воно контролювало капітали нашої країни, які вміщувалися обе
режно, часто неактивно. Вони надходили в Ліон, аби там отри
мати прибутки від перенесення одного ярмарку на інший — 2% 
від трьох місяців за три місяці — і не менше, золота Гарантія 
ярмарків: усі векселі повинні були обов'язково оплачуватися 
«золотим екю у золоті». Ця звична діяльність, продовження ко
роткотермінового вміщення капіталу за часів, коли, нагадаємо, 
позика з чистими і прямими процентами була заборонена, під
тримувала ліонських негоціантів, які відтоді були господарями 
у себе вдома і врегульовували свої операції простим набором 
підписів у своїх книгах. Рутина. Становище рантьє.

Але Ліон залишався також місцем злиття товарних потоків 
і блискучим творчим центром в активній галузі промисловості, 
що було, можливо, для міста компенсацією за його відступ на
зад як фінансового центру. У будь-якому разі діяльність його 
мануфактури продовжила його присутність у системі європей
ських ринків. Тим більше, що вибір Ліона дуже рано був спря
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мований у бік індустрії шовку і предметів розкоші. І розкіш 
була переважно зовнішнім ореолом. Для цієї зростаючої про
мисловості Ліон мусив наймати робочу силу, яку треба безпе
рестану поповнювати, і неймовірно, насправді, було безкінечно 
отримувати необхідні для праці руки — кваліфікованих робіт
ників і людей, згідних робити будь-що. Аби глибоко пояснити 
суть Ліона, треба спуститися цього разу до коренів і реалій 
цього промислового життя70. Чи не забезпечували йому поста
чання людьми бідні сусідні регіони з боку Альп і ще більше з 
боку Центрального масиву?

Колосальні зусилля ліонських виробників шовку спрямо
вувалися як у Франції, так і за кордоном, на аристократичну 
клієнтуру. Вони виявляли винахідливість, примудряючись про
понувати їм розкішні тканини, небачені, які пускала в обіг єв
ропейська мода, примхлива й мінлива з року в рік. Занепоко
єність, необхідність експортувати тримали в Ліоні іноземних 
торгівців — тим більше, що була ще робота для них, пов'язана з 
ярмарками, або постачанням міста, або імпортом шовку-сирцю, 
обміном, спекуляціями цінним металом і монетами. У листуван
нях ліонців відлунюються їхні справи і вчинки, їхні можливі 
зв'язки з іноземною конкуренцією. Завжди насторожі, промис
ловці Ліона тривожилися, що Турин, своєю чергою, працював із 
шовком, що Цюрих виробляв шовковий крепон (1707 року); що 
італійці імітували моделі їхніх шовкових фабрик, використовую
чи купи зразків. Єдиний можливий захист: швидко оновлювати 
моделі, щоб імітації були уже застарілими, надходячи на ринок. 
Заради цього старанні ліонці тримали команди спеціалізованих 
малювальників71. У травні 1705 року жалоба, яка приписувалася 
двору на шість місяців після смерті сина герцога Бургундсько
го, увігнала Ліон у стан паніки: запаси тканин не продадуться. 
І «всі товари залишать їх у  чистому збитку, оскільки за шість 
місяців жалоби пройде мода на їхні тканини». За нормальних 
часів було б можливо відправити їх за межі країни. Але за часів 
війни годі й думати! Не було легким листування з іноземцями, 
«які до того ж імітують частку наших мануфактур за допомогою 
протестантів»72. Коли 1706 року французька армія готувалася 
захопити Турин — операція, яка не вдалася, — торговці про
сили, щоб закрили ательє, де співпрацюють над шовком разом 
з робітниками, підкупленими у Ліоні.

Отже, більше ніж наполовину Ліон продовжував жити поза 
Францією, залежати від закордону. Економіка, становище, об
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ставини зобов'язують. До того ж дуже сприятливі обставини. 
Перша Імперія і Континентальний блок знов поставлять Ліон 
у центр комунікацій завдяки європейському шляху суходолом, 
збільшать зону його впливу. Ось він знов на подив опиняєть
ся на перехресті європейського злиття: він водночас керує 
дорогою Альпами, середземноморським шляхом, зв'язками у 
напрямку Рейну, швейцарських кантонів, Німеччини, навіть 
Голландії... Але Імперія була повалена у 1814—15 роках; саме 
одразу наприкінці цього раунду Ліон знов опинився у залеж
ності, став уразливим. Коли з'явилася навігація пароплавами, 
1830-х роках, було достатньо, щоб вона дуже рано розвинула
ся на Рейні, аби активність німецьких доріг відібрала у Ліона 
частку його ролі.

Я знов обов'язково повернуся до найважливішої історії Л і
она, яку я залишаю, тільки щоб повернутися до справжньої 
проблеми цього розвитку: самої генези Франції.

Але я думаю, що якщо я не висвітлив повністю минулого 
Ліона, то принаймні намітив різні й одночасні схеми його ді
яльностей. Його доля — вести гру між цими різними видами 
діяльності, радше з необхідності, ніж за вибором. Якщо я не по
миляюся, йому потрібна, аби жити повноцінним життям, доля, 
вища за ту, яку Франція може йому запропонувати і якою при- 
ронська борозна, де зосереджується населення, обміни, засоби 
виробництва, здається, не готова йому поступитися. На щастя, 
у блиску своєї життєвої сили його розвинуті промисловості до
зволили йому існувати й очікувати. Бо йому часто треба було 
чекати. І чи навіть сьогодні він не в одній з фаз очікування? 
Ось думка Жана Лабасса73 (1982 року), для якого Ліон буде 
знову міжнародним містом (якщо він не є таким більше тепер), 
лише за умови, що буде здатним вийти за межі регіону Рона — 
Альпи, де він ризикує замкнутися, за умови, що він припинить 
(але хіба це можливо?) виконувати другорядну роль — роль- 
проміжної станції, яку нав'язує йому Париж.

Сьогодні: від Рони до Рейну

Сьогодні ми опинилися напередодні нової перебудови суд
ноплавства Роною, такої ж революційної, як застосування пари 
у минулому сторіччі. Подивіться, як гучно преса відзначила 
приборкання дикої річки, відтоді як було споруджено греблю



Географія, чи саме вона вигадала Францію? 263

Воґрі, 19 березня 1980 року, що позначило завершення освоєн
ня річки між Ліоном і морем.

Аби досягти цього, потрібні були тридцять два роки від по
чатку експлуатації греблі Женіссья (1948 року). Загалом було 
споруджено вісімнадцять гребель, тринадцять електроцентра- 
лей, тринадцять шлюзів, шістдесят чотири комплекси турбо- 
моторів. Ці дива, певно, не заспокоюють переживань через те, 
що ми втратили справжню колишню Рону. Але, чесно кажучи, 
ці дива також дуже гарні, по-своєму.

На цих 300 кілометрах виняткового річкового шляху уль
трасучасна навігація починає займати своє місце: автобуксир 
потужністю 3000 кінських сил, баржа завдовжки 80 метрів і з 
вантажопідйомністю 2000 тонн, із занурюванням більше ніж 
на 3 метри, не рахуючи маленьких кораблів, які прибули пря
мо під час припливу. Приборкана річка стала служити людям. 
І це лише перший етап. Проект насправді передбачає гідро
електричне оснащення верхів'їв Рони, від Ліона до Женеви, 
на що, якщо все піде добре, витратять не більше п'яти років. 
Передбачається також з'єднати Марсель з прирейнською Ні
меччиною, використавши спокійні води Сони (завдання досить 
просте, якщо ліквідувати кілька перешкод, таких як міст Сен- 
Лоран де Масон, який не дозволяє проходити під арками під 
час повені й до якого місто дуже прив'язане), потім, перебу
довуючи від верху до низу канал Рона — Рейн (починаючи від 
Сен-Симфор'єна), практично без існуючої вигоди через його 
вузькість і кількість його шлюзів.

Загалом Грандіозна програма: Марсель став би одним із ви
ходів до моря для Швейцарії та Південної Німеччини і зміг би 
опинитися якщо не в рівному, то принаймні в аналогічному ста
новищі поряд із великими північними портами, такими як Гам
бург, Роттердам, Антверпен, Руан, Гавр. Крім того, було б логічно 

’-очікувати промислового розвитку внутрішньої приронської тери
торії країни. Отже, «регіональних» ефектів. Оснащення Рони — 
хіба це не величезне виробництво у 13 мільярдів кіловат?

Однак треба зробити застереження:
1. Величезний шлях Роною сьогодні відкритий на 280 кіло

метрів, які відділяють Ліон від Фурка (за 4 кілометри від Арля). 
У цьому секторі з високою відвідуваністю на спуску і на підйо
мі 1979 року 7 356 кораблів — цифра, на перший погляд, вели
чезна, але середнього завантаження, 463 тонни (завантаження 
більше на підйомі, 589 тонн, ніж на спуску, 243 тонни), загаль-
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ОСВОЄННЯ РОНИ У XX СТОРІЧЧІ 
Греблі, заводи-шлюзи і теплові й атомні станції
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ний обсяг перевезень 3402014 тонн, з якого 1879174 тонни на
фтопродуктів. У  1980 році (враховуючи четвертий триместр, 
після результатів трьох перших) загальна кількість перевищує 
4 мільйони тонн: також відбувся прогрес, але скромний. Уявіть, 
що у Роттердамі — як відомо кожному, першому порту світу — 
300 мільйонів тонн перевезень 1979 року, 250 млн. т — 1981 
року — 250000 річкових кораблів прибувають щороку! І «з 250 
мільйонів тонн перевезень 122,7 були об'єктом розвантаження 
(або завантаження) баржі або шаланди»74.

Чому така відносна посередність Рони? Чи через конкурен
цію інших видів транспорту, трубопроводу (з Фоса до Базеля) 
для нафти (50 мільйонів тонн), потім дороги і залізничного шля
ху? Залізниця Париж — Ліон — Середземне море встановлює 
чудовий рекорд, і ТЖВ* сполучає Париж і Монпельє за п'ять 
годин. Середземномор'я наближується до столиці. Але цей трі
умф може записати до свого активу зовсім не вода Рони. І 
якщо Рона відіграє жалюгідну роль, то важко було очікувати, 
що Марсель (де і близько немає 100 мільйонів тонн перевезень) 
майже не використовує ї ї ,  що Ліон має звичку звертатися до 
дороги і залізниці для свого експорту і, особливо, що долина 
Рони — не промислова Німеччина, ненажерливою пащею якої 
є Роттердам.

Справді, 4 мільйони тонн сучасних перевезень Роною на
віть не відповідають великим прямим зв'язкам. Значна їх час
тина зводиться до річкового каботажу, до поділених на частини 
мандрівок, які, звісно, часто застосовуються мешканцями бере
гів Рони. Але зрештою не було б рентабельного застосування 
такого технічного інструментарію без великих перевезень і пе
ревезень на далекі відстані. Чи треба думати, що вони народи
лися із завершення програми? Що перевезення Роною швидко 
пройшли стадію дитинства? Або чи зробилася б ще більшою 
вага марних інвестицій?

2. Припустимо, що всі проекти реалізовано, хоча це далеко 
не так як щодо гідроелектричного оснащення верхньої Рони, 
так і щодо великого проекту зв'язку Рона — Рейн, який, зда
ється, зовсім застряг75, — припустимо, отже, що всі проекти 
реалізовано, ніщо не передбачено, аби перебудувати галузь, на 
мою думку, суттєву, ронський перешийок, мережу, яка зв'язує 
Сону і Сену Бургундським каналом або старим Центральним

* Швидкісна залізниця.
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каналом Бриар. Однак здається логічним довести до французь
кої столиці найсучаснішу мережу наших судноплавних шляхів. 
За відсутності цього можна побоюватися, що цей шлях Роною 
залишиться, ще раз, маргінальним щодо французької території 
й служитиме європейським шляхом замість того, щоб вдихну
ти життя передусім у систему нашої економіки. Адже деякі з 
наших авто доріг служать англійцям, німцям, бельгійцям і гол
ландцям шляхом транзиту між їхніми країнами та Іспанією або 
Італією, але вони служать здебільшого і нашим власним націо
нальним потребам. Чи я помиляюся, думаючи, що оснащення 
Рони мусить також поєднуватися із самим серцем Франції? 
Не тому, що я хотів би вирушити на допомогу централізованій 
Франції за будь-яку ціну. Ані ще менше тому, що я відчуваю 
відразу до її повної відкритості до Європи. Але велика євро
пейська лінія, запропонована нашою територією, не повинна 
задовольнятися тим, щоб перетинати її транзитом, вона повин
на там розгалужуватися. Здається, що це не позиція тих, хто 
складає для нас програми. Найголовніше через витрати: інвес
тиції були б украй обтяжливими. І, також безперечно, через 
поступове зменшення у Франції водного транспорту, жертви 
справжньої кризи.

Саме сучасні облаштовані шляхи перевезень Роною розча
ровують. Але чи не тому вони такі, що не об'єднуються у єди
ну досить широку систему? Жак Флеше, президент Асоціації 
навігаторів, без вагань заявив під час візиту до Роттердама у 
вересні 1982 року: «Треба з'єднати річкову Францію з європей
ською мережею. Пунктів якірного стояння, які презентують 
французькі порти Рейна і Мозелля, не достатньо. Сена і Рона 
повинні бути зв'язані з Європою: Марсель, Гавр, Руан, Париж 
і Дюнкерк не можуть залишатися, стосовно рік, регіональними 
портами. Вони повинні стати європейськими портами, мати ті 
самі козирі, що й інші конкуренти з Півночі: тобто подібні один 
до одного річкові шляхи, що проникають на кілька тисяч кіло
метрів усередину земель, у масштабах другого тисячоліття»76. 
Отже, не я один подумав про те, що треба казати: Рона, Ліон, 
Марсель, не додаючи до цих слів: Сена, Париж, Руан, Гавр...

3. Я написав ці попередні рядки в очікуванні успіху, рон- 
ського дива. Але диво забарилося, цьому сприяла криза, ви
являючи себе. У географів панує осудливий песимізм. П'єр 
Етьєнн жодного разу не говорить про «французький переши
йок», лише про вісь, борозну, прохід, коридор Рона — Рейн,
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який «утворює величезний розрив, але переривистий». Ми да
лекі від спокійних роздумів і помилкової впевненості Відаля де 
ла Бланша. Цей песимізм спирається на тезу, яку я захищаю: 
ронська вісь-кордон на краю Франції, яка ще не сформувалася. 
П'єр Етьєнн іде ще далі, але чи він має рацію? Я хотів би, щоб 
він помилявся. «Чи треба зробити висновок, — пише він упев
нено, — що регіон Рона — Рейн є міфом і що захисні промови 
на користь каналу між Роною і Рейном — брехня?»77 Я хотів 
би, щоб майбутнє показало нам протилежне.

II
ВИЗНАЧИТИ МІСЦЕ ПАРИЖА, ІЛЬ-ДЕ-ФРАНСА 

І ПАРИЗЬКОГО БАСЕЙНУ

Я не заперечую стосовно різнобічної важливості й особли
во величезної ролі французького перешийка у культурних об
мінах, шляхи яких пролягали по ньому з доісторичних часів. 
Сьогодні він — вісь найбільшого французького обігу. Я ствер
джую лише, що він не відіграє досить визначної ролі, про що 
ми казали раніше, у генезі єдності Франції.

Найкращий доказ, аби сказати стисло, що ця єдність наро
дилася в іншому місці, між Соммою і Луарою, у колі, центром 
якого є Париж і радіус якого йде з столиці до Орлеана або 
Руана, включаючи, крім вузького Іль-де-Франса, Орлеане, час
тину Шампані, Пікардії, Нормандії. Тобто особливу Францію. 
Безперечно, саме від цього ядра, цього центру пішло все, фран
цузька єдність твориться «з поширення впливу центрального 
вихідного пункту». «Отже, — писав Мішле у своєму «Щоден
нику», — центр Франції, найменш своєрідна частина країни, 
узурпує все інше. Ця центральна частина має найвищою мірою 
французький характер. Вона має більш змішану расу, плоскішу 
землю, нуднішу природу: три обставини, які ведуть до соці
альної свідомості. Іль-де-Франс узурпує Францію, Франція — 
світ»78. Щоправда, до 1789 року «лише старі провінції навколо 
Парижа ідентифікувалися з Францією»79 і монархія вільніше, 
ніж в інших місцях, діяла на просторі Провінцій П'яти Великих
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відкупів*, об'єднаних Кольбером 1664 року. Але я не думаю, що 
ця підлеглість підіймає свідомість, яка стає «соціальною». І я 
тим більше не думаю, що береги Уази, наприклад, або долини 
Луари були б нудними, я далекий від такої думки.

У будь-якому разі, правда, що вони створили Францію. 
Франсіс Юре дійшов навіть до того, що уявив королівську клі
тину — Іль-де-Франс та її чоловіче ядро — Париж, який, маю
чи ненажерливий апетит, здійснює за будь-яку ціну генетичну 
програму, що повинна керувати «французьким «шестикутни
ком»80. Це призвело, як ми знаємо, до величезної асиметрії.

Стосовно такого програмування будемо зовсім скептичні: 
процес не такий простий. Жодні довготривалі підрахунки справді 
не призведуть до цього. Випадок, приховані сили відіграють свою 
роль. Нехай. Однак ось результат: наприкінці XI сторіччя, коли 
були покладені перші камені Собору Паризької Богоматері (1072 
року)/усе сприяло або прагнуло дозволити прорив Парижа — 
міста, невдовзі найбільш населеного в Європі, уже величезного.

Перед нами виникає попередня проблема: дізнатися, чи у 
цьому широкому відцентровому русі усе розпочалося з центру 
міста чи з центрального регіону. Чи з обох. Звернемося спо
чатку до центрального регіону, загалом до Паризького басейну.

Першість Паризького басейну

Паризький басейн — це більш ніж чверть сучасної терито
рії Франції, найбільший регіон рівнини, найбагатший, можли
во наймінливіший, про що казав Мішле, який мав на увазі не 
економіку, а краєвид, коли він казав про ці «одноманітні села 
Шампані та Іль-де-Франса... ці села з крейди і дерева, [де] душу 
охоплює нудьга і відраза»81.

Про фінансовий округ Парижа, який займає велику части
ну Паризького басейну, було відомо у XVII сторіччі, «що вся 
його територія придатна для чогось: оскільки, де майже не рос
туть пшениця чи інші зернові, виробляють вино; де нема ні

* У Франції за часів Давнього Порядку так називали розташовані 
компактно у центрі королівства провінції (Іль-де-Франс, Нормандію, 
Пікардію, Шампань, Бурбонне, Беррі, Турень, Анжу, Мен, Пуату), що 
прийняли запропоновану Кольбером у 1664-67 роках податкову систе
му, яка спрощувала й уніфікувала податі у разі п’яти великих відкупів.
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зерна, ні вина, є фрукти, пасовища, деревина, ліси, горіхи»82. За 
словами Давіті (1625 року), «територія навколо Парижа не від
чуває нестачі ані зерна, ані вина, ані молочних продуктів, сіна, 
фруктів і трав, ані вод, які можна побачити там повсюди, і саме 
це робить Париж облаштованим, навіть напрочуд»83. І ми могли 
б тривалий час продовжувати говорити у такому самому дусі.

Географи охоче знову вдаються до цих хвалебних промов 
зі серйозними обмовками про те, що стосується менш сприят
ливих реґіонів, на південь від Луари, між річкою і Централь
ним масивом, але вони наполягають на виняткових перевагах 
вапняних плато, які оточують Париж — ці ділянки, де дощові 
води природно просмоктуються, де ніколи оранці не заважа
тиме стояча вода і де, у разі посухи, вода, що просмокталася, 
знов підіймається капілярами до поверхні й рятує рослини від 
виснаження. Більше того, ці плато (Бос, Брі, Суоссонне...) зали
шаються вкриті намулом, земля переважно пухка, яка по всій 
Європі притягувала до себе, через легку оранку, перше сільське 
населення Доісторичного періоду84.

Усі ці пояснення мають свою частку правди. Але вони не ка
жуть нам суті. Правда, що Паризький басейн зазнав виняткового 
компактного густонаселення, у масштабі того, що стане Франці
єю. І перенаселення є вагомим поясненням. Однак залишається 
пояснити його самого. Ми бачимо наслідки, а не причини.

Отже, перенаселення, про яке йшлося вище, уже існувало, 
коли римська Галлія зазнала краху, саме через це, певно, три
валіший час, ніж у інших регіонах, влада Риму панувала тут, 
в Іль-де-Франсі, до пізньої поразки римлянина Сіаґріуса* (від 
Хлодвига 487 року). Саме це, отож, можливо, треба враховува
ти: додаткове століття римського порядкування — це не абищо85.

Перенаселення, велика кількість людей, тобто Іль-де-Франс 
і сусідні реґіони, які пізніше спиратимуться на надзвичайну 
«транснаціональну» пригоду, Каролінґів. Вони тривалий час дба
ли про те, аби не розділити, не зруйнувати єдність цього регіону 
в центрі їхніх володінь, який був двигуном їхньої сили. Ж. Дон 
дійде до претензії, що поділ регіону 637 року вичерпав живе 
джерело його могутності. Вочевидь, це багато про що говорить.

* Сіаґріус Афраніус (430-487) -  ґалло-римський правитель; управ
ляв невеликою територією, якою ще володіли римляни у Ґаллії, між 
Соною і Луарою. Був переможений королем франків Хлодвіґом непо
далік міста Суассона.
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Теза за тезою, цього разу Едварда В. Фокса, ширша, блис
кучіша, ще більш спірна. Він дотримується, насправді, у згоді 
з деякими істориками, того, що арабське вторгнення, кінець 
якого настав на полі битви під Пуатьє (732 року), було зупине
не лише важкою кавалерією, військом, утвореним франками 
за часів Карла Мартела*. Це була також епоха, коли важкі 
плуги на колесах, але без полиць, услід за якими більш-менш 
швидко прийде трирічна сівозміна (пшениця, овес, земля під 
паром), входили або вже увійшли у використання, дозволяючи 
повністю обробляти тверді землі північних країв; це нарешті 
епоха, коли повсюди з'явилися обов'язково важко озброєні 
лицарі. Отже, «Каролінґи... раптом володіли двома і додатко
вими перевагами, надією і можливістю [разом з культурою ві
вса] годувати у безпрецедентній кількості верхових тварин»86, 
«міцних тварин, завдяки яким кавалерія у битвах набула за 
часів франкських королів важливості, якої не знала римська 
стратегія»87.

З усіх цих причин відбувся логічний відступ Каролінґів до 
північних країн, виробників вівса і скотарів-конярів. Отже, від
кидаємо старе й однобічне пояснення Анрі Піренна! Не іслам 
тимчасово вигнав з Середземного моря владу Сходу; вона сама 
схилилася саме у бік Півночі у пошуках земель, найглибших 
і найбагатших ґрунтів Західної Європи, де навіть сьогодні ви
рощується більше зерна з гектара, ніж у будь-якому регіоні 
світу». Усе це визначилося зрештою «землями [басейнів] Сени 
і Темзи, які новий плуг був здатний обробляти»88.

Ці аргументи мали свою вагу. Хто заперечує важливість 
важкої кавалерії? Вона відкриває тривалу фазу військової іс
торії Європи. Кавалерія, кинута у галоп, — це сконцентрована 
нездоланна сила, яку Вілльям Г. Мак-Нейд у пориві, що набли
жається до зухвалості, порівнює із «силою важких танків 1940 
року, група вершників, яка, навіть обмежена, може вирішити 
результат битви»89.

Але, якщо ми повернемося до нашого простору між Луарою, 
Сеною і Соммою, треба розглянути зблизька можливі дати цих 
перетворень, а також точне походження північних сільськогос
подарських занять, особливо до часів Карла Мартела.

* Карл Мартел (688-741) -  правитель Остразії та Нетрії. Переміг 
арабів біля Пуатьє (732 року), згодом підкорив Аквітанію, Прованс і 
Бургундію.
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Ще раз пояснення опиняється на стадії, коли усе вже зру
шило з місця. Констатують, припускають передову сільсько
господарську організацію й перенаселення селян, яке було її 
наслідком, хоча ми й не пояснюємо їх, однак, у їхній генезі.

Оскільки у такій старій краіні, як наша, жодну проблему на
селення не можна зрозуміти, не торкаючись тривалого періоду, 
який ретроспективно доходить до меж традиційної історії. Усе 
насправді розгортається на відстані тисячоліть, тих тисячоліть, 
які відносно нові досягнення Доісторичного періоду починають 
осявати, — у наші дні.

В Доісторичні часи простір, де буде Франція, загалом пере
тинали два потоки, один, який прийшов із Середземномор'я, 
інший — з глибин Центральної Європи. На цей час досить вра
хувати другий потік, вирішальні течії з цієї Центральної Європи 
у напрямку Паризького басейну, де вони завершуються, — у 
майбутній Франції мови «ойль», якщо хочете. Ця Центральна 
Європа доісторичних часів, ця величезна маса земель була пере
важно «селянським континентом», залишаючи за собою лінгвіс
тичні сліди «Єнісея у Фінестері»90. На цій величезній території 
вирізняються народи, які зміщуються на захід поступовими хви
лями й упродовж їхньої міграції зливаються з населенням підко
рених ними територій або відносяться цими хвилями далі. Вони 
приносять разом із собою на хлібні лани і традиції скотарства — 
розведення биків. У краях Паризького басейну, які попередні 
грабунки населення перетворили на спустошену ділянку, вони 
у IV сторіччі до нашої ери запровадили ефективне сільське гос
подарство навколо сконцентрованих сіл. Перенаселення настало 
рано, чому сприяла природа якості цих відкритих рівнин. Разом 
зі зростанням кількості населення, яке продовжувало прибувати 
зі сходу, нагромадження людей збільшується й досягає кульмі
нації з кельтською експансією упродовж першого тисячоліття до 
нашої ери. Тоді з'являються відкриті поля, провісники того, що 
стане «у  Середні віки орепїїеІсГ з урегульованою сівозміною»91. 
Справді, наче жива структура Ґаллії, первісної Франції, якщо 
хочете, на шляху утворення.

Доісторичний період відкриває нам також перше об'єднання, 
починаючи з одного простору, приреченого живити другий. 
Пояснення занадто гарне, подумаєте ви.

* Букв. -  відкрите поле (англ.)- система невідгороджених ділянок, 
які після збору врожаю перетворюються на вигін.
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Але чому Париж?

Але зрештою, чому конструктивний центр Франції улашту
вався на такому острові — Сіте, на такому закруті Сени? Чому 
не Мелан, наприклад, який також має свій острів на закруті 
ріки й розташований посеред такого ж плідного краю? Чому не 
Санліс або Реймс чи навіть Орлеан, де іноді, здавалося, окрес
лився політичний центр Франції, що зароджувався? Луара як 
знаряддя можливої єдності Франції варта Сени: вона сприяє 
навігації на спуску (що само собою зрозуміло) і, завдяки захід
ним вітрам, на підйомі. Але Орлеан затиснутий поміж лісом на 
півночі та нерухомими водами Солоні на півдні.

І чому не Руан? Для Мішле «Париж, Руан, Гавр (утворений, 
як відомо, Франциском І 1517 року) — те саме місто, централь
ною вулицею якого є Сена»92. Якщо ми переінакшимо історію 
за примхою нашої уяви, ніщо не завадить нам побачити центр 
Франції, який зісковзнув у напрямку Ла Манша й утвердився 
у  Руані, збільшивши місто, яке дуже рано розквітло і лише 
пізніше постраждає через обмеженість свого розташування на 
березі річки. Доля Лондона, розташованого в нижній течії Тем
зи — це в Англії перемога того самого типу. Словом, не існува
ло «необхідності того, аби Париж став Парижем»93.

Тоді сказати про його місцезнаходження, що «не будучи 
обраним свідомо, воно дуже добре розташоване»94, чи не озна
чає це, що, спокійно розмірковуючи, можна було б висунути 
будь-яке інше місто у  фаворити цього незрозумілого змагання? 
Щоправда, Париж вдало розташований на перетині великих 
шляхів сполучення Сени та її притоків, Йонни, Марни, Уази: 
зерно, деревина, бочки вина, кораблі, на яких громадяться ве
личезні вантажі сіна, каравани човнів, навантажених дровами 
спускалися безперервно до набережних великого міста.

Усе ж таки на шкоду собі французька столиця — континен
тальна. Те, що вона розташована у середині континенту, ото
чена землями, було дуже важливо: вона потягла туди за собою 
Францію, хіба що Франція, схиляючись до цього вибору після 
тривожних вагань, не замислювалася, не бажала або вперто не 
погоджувалася стати суходільною.

Однак стосовно океану, де розігруються долі сучасного світу, 
Франція має козирі — порти, моряків і бідняків, з якими мож
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на все зробити, все спробувати. «Тут існує, — справедливо каже 
П'єр Бонно, — маса численних маневрів для колонізації у вели
ких масштабах, набагато більше, ніж могла б мати Англія. Мож
на заперечити, що французи не виявляють жодної схильності до 
еміграції: королівський уряд не займався пошуками добровольців 
і не гребував ні грабунками, ні «перевезенням», вимушеним і си
луваним, ні депортацією під судовим приводом»95. Так, але коро
лівський уряд сам дивився очима мешканця внутрішньої території.

Мріяти про іншу долю Франції — це спробувати зрозуміти 
те, що історія приберегла для неї. Це трохи те, що зробив Міш- 
ле, не погоджуючись із закінченням його думки, коли він писав 
у своєму «Щоденнику» у серпні 1831 року: «Гавр... на північно
му молу. Океан [так!] спокійний, береги малопрезентабельні; у 
полі зору Нижня Нормандія. Відплив. Океан англійський. Мене 
засмучує, що це величне поле свободи належало іншій нації... 
Хай би яким було життя наших портів, помітно завдяки несчис- 
ленній кількості церков Нормандії, що життя Франції проходи
ло тоді західніше. Англія у XI, XII, XIII сторіччях кілька разів 
була захоплена, і, здавалося, Франція мала перевагу на морі»96. 
Особисто я сумніваюся у цьому. Я сумніваюся також, що океан 
був би свободою: це багатство, отже, нерівність. Але не у цьому 
справжня проблема. Аби мріяти про іншу Францію, треба уяви
ти Паризький басейн, зону-матрицю Франції, який повернувся 
у бік півночі й заходу і визначає своїм прагненням і центром 
своїх дій Руан, не Париж, не Орлеан. Це згасле морське покли
кання Франції, яке майже певно ми, здавалося, передбачали, це 
питання, яке постає упродовж усього її минулого. Париж, «ця 
безодня», говорить Вобан, чи він відповідальний за це? І так, і ні. 
Бо Париж — наслідок, так само як причина. •

Що певніше, це те, що першість Франції мови «ойль» по
значилася на нашій країні початком викривлення, майже ка
тастрофічної асиметрії. Але чи сталося б інакше з Францією 
з центром у Руані, чи Ліоні, чи Тулузі? Будь-яка національна 
єдність — надбудова, тобто сітка, накинута на несхожі регіо
ни. Сітка закінчується у руці, яка її тримає, у привілейованому 
центрі. Нерівність, отже, виникає з неї самої. Я запитую себе, 
чи існує у світі хоч одна нація, яка не була б асиметричною.

Залишається дізнатися також, чи можливо — я так не ду
маю — в унітарній державі те, що регіони живуть на одному 
рівні. Вони були автономними, часом домінуючи, потім логічно 
припиняють існування. Я думаю про певну логіку націй.
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ГОЛОВНИЙ ТЕСТ: КОРДОН

Зайняти певне місце — означає розпочати життя. Франція 
дуже рано отримала кордони, вона дуже рано отримала своє 
місце розташування, навіть ще до того, як почала існувати фор
мально. Ці кордони, успадковані, завойовані, знов відвойовані, 
розмежували величезний простір, якщо він, як годиться, співвід
носився з повільністю зовнішніх зв'язків. З цього погляду Фран
ція тривалий час була «монстром», «континентом» сама по собі, 
супердержавою, занадто великою політичною площею, чимось 
подібним до Імперії97, приєднуючи регіони, яким через це важко 
триматися разом, які їй треба захищати від внутрішньої небез
пеки і не менше від зовнішніх небезпек. Усе ціною неймовірної 
демонстрації сил, терпіння, пильності. Анж Ґудар 1756 року міг 
сказати стосовно війн Людовіка XIV: «Франція після завоювання 
земель перетворилася на світ фортець, який треба підтримувати 
завдяки численним гарнізонам: кордони монархії простягалися 
далі; ключі, які могли відімкнути вхід до королівства, помножу
валися. Відтоді не існувало відмінності між миром і війною, бо 
територіальна служба зростала через нові завоювання, й саме 
велика кількість солдатів ставала, необхідною для неї»98.

Кордон поглинув історію Франції, він розсіяв її енергію і 
«найбільш позбавлені боргів фінанси»99. Анж Ґудар мав рацію, 
коли писав ще того самого 1756 року, бачивши початок війни, 
названої Семирічною війною: «Наші регулярні війська більш не 
відповідні в пропорціях за кількістю з армією жодного уряду 
Європи. У цій частині нашої адміністрації існує надлишок, руй
нівний для держави. Об'єднані війська Голландії й Англії ледь 
перевищать сорок тисяч осіб. Ми утримуємо, навіть за мирних 
часів, більше ста п'ятдесяти тисяч. Це сто десять тисяч солдатів, 
яких у нас занадто, відповідно до цих двох держав»100. Цифра, 
яка не здається дутою, оскільки, коли Людовік XIV узяв владу до 
своїх рук, 1661 року, лише піхота налічувала «двісті вісімнадцять 
тисяч осіб... двадцять шість тисяч з яких — солдати гарнізону»101.

III
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Звісно, цифри коливаються залежно від обставин. Чи треба ще 
додати щось стосовно особового складу армії; власно кажучи, це 
мобілізовані селяни, чорнороби («сапери»), ополченці, підпри
ємці, налаштовані один проти одного у зв'язку з покупками і 
перевезеннями зерна чи коней, вербувальники у домоганнях, 
часто занадто брутальних, нових рекрутів, яких майже завжди 
важко набрати, що провіщало дезертирство. Не забуваймо на
решті зарахувати до вартості армії вербування найманців, у разі 
необхідності, та екіпування солдатів, зброю, коней, артилерію...

Якщо Голландія — тобто Нідерланди — і Англія мають 
менші витрати, то це тому, що Англія захищена морем, а Гол
ландія — своїм маленьким розміром і частоколом фортець102. 
Франція приречена платити ціну за свій обшир, свою жадобу 
до земель, своєрідний селянський апетит, який ніхто не вгамує.

У  меж і кордонів важке життя

Французьке слово frontiere (у перекладі — кордон) походить 
від прикметника (до того ж такого, який ніколи не вживається у 
чоловічому роді) frontier, frontiere — «той, що протистоїть, стає 
єдиним фронтом». Він заявив про себе дуже рано, бо ми знахо
димо «у  «Словнику старофранцузької мови» Фредеріка Ґодфруа 
(1881 — 1902) цей текст Ґіара (початок XIV сторіччя): «Li navre 
vuident les frontieres», тобто поранені залишають лінію фрон
ту, або дістаються тилів»103. Перетворившися на іменник, слово 
обов'язково передбачає двох супротивників, віч-на-віч, з одного 
і з другого боку лінії фронту, яка їх розділяє104. У цьому сенсі 
воно тривалий час змагатиметься з низкою інших термінів: fines 
(латиною), fins, confins, metes (латиною metae), bornes, termes, 
limitations...* Зрештою, воно їх витіснило і відтоді позначає пере
дусім зовнішні межі кожної територіальної держави.

Держави рухаються, як і індивідууми. Кожна людина на
полегливо позначає кордони свого помешкання, як будь-яка 
вільна тварина захищає свою власність, те, що вважає своєю 
територією. Вобан писав до Лувуа* 1673 року105, радячи коро

* Краї, межі, грані, рубежі, обмеження, ліміти... (фр.).
* Лувуа Франсуа Мішель Ае Телльє, сеньйор де Шавілль, маркіз 

де (1639-1691) -  французький державний діяч, міністр закордонних 
справ (1672-89), реорганізатор французької армії.
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лю збільшити, як дбайливий власник, «свою квадратну луку»* 
уздовж північного кордону, де місця, недавно здобуті фран
цузами, є анклавами, загубленими серед іспанської території. 
«Якщо Ви довіряєте мені, монсеньйоре, завжди визначайте 
квадратуру не поля, а луки; це гарна і добра річ, коли влада 
тримає свою справу у власних руках». Визначити, обмежити, 
бути у себе вдома — держави наполегливо шукають цю безпе
ку. Комплекс Китайської стіни підстерігає, зачаровує, переслі
дує їх, усіх: і тих, що лише вимальовуються, і тих, які, старіючи, 
мають занадто великий досвід. Сумна доля нашої Китайської 
стіни — лінії Мажіно — тривалий час тиснутиме на наші мір
кування про минуле. Вона заплутує наші пояснення.

Фортифікація не лише відповідає побоюванням, занепоко
єнням, роздратованості, вона також — доказ багатства, сили. 
Існує навіть престижна фортифікація. Вона супроводжує зміц
нення французької єдності, свідчить про зростаючу могуть дер
жави. І це ще до Вобана: держава Капетінгів звела донжон Дув
ра, побудувала замки в долині Епта чи в долині Сени, фортецю 
Ла Рош-Ґійон** поряд із фортецею Шато-Ґайяр***.

Усі адміністративні межі, a fortiori**** усі політичні кордони, 
як тільки вони були позначені, мають тенденцію залишатися 
на тривалий час, навіть навічно. Усе відбувається так, наче їхні 
межові знаки хворіли б на нечувану хворобу, яка знищувала 
б їх. Це випадок у Франції численних єпархіальних кордонів, 
немов скопійованих із колишніх територій ґалло-римських по
селень: вони продовжували існувати, не змінюючись, від дока- 
ролінґських часів, або майже, до Революції 1789 року.

Щодо державних кордонів довготривалість очевидна. Адже 
територіальний поділ колоніальної Америки, який вирішували 
у Мадриді чи Лісабоні, зафіксував наперед карту незалежних 
націй XX сторіччя: загалом вони мають кордони ще до свого на
родження, і кордони іноді парадоксальні, не завжди створені для

* «Квадратна лука» -  назва, яку С. Вобан дав Французькому коро
лівству, бажаючи чітко визначити його кордони, як селянин визна
чає межі свого господарства.

** Ла Рош-Ґійон -  фортеця, побудована наприкінці X сторіччя 
сеньйором на прізвище Ґійон, розташована на скелі на правому бере
зі Сени (тепер департамент Пюї-де-Дом).

*** Шато-Ґайяр -  фортеця, побудована 1196 року Річардом Лево
ве Серце (тепер департамент Ер).

**** Тим більше (лат.).
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них. Так само, на наш погляд, Африка, яка стала незалежною, 
розташувала у середині колишніх колоніальних кордонів ці нові 
держави, яким вони годяться чи ні; які є несприятливими обста
винами і джерелом конфліктів або перевагою, як у незалежному 
Алжирі, котрий, разом із міжафриканськими зв'язками, утворе
ними колоніальним Алжиром, отримав Сахару та її нафту.

Отже, історія приводить до укорінення кордонів, так, ніби 
йдеться про природні перешкоди, відтоді злиті з простором, які 

ї; важко зрушити.
Однак треба, щоб кордони мали попередній час, аби зли- 

I тися з землею. Я посадив паростки канадських тополь навко- 
Г ло свого будинку в Савойї. За тридцять років, розростаючись, 

вони ризикують утворити природну перешкоду. Але тридцять 
і років — ніщо для формування й укорінення кордону. Мину

ло трохи більше тридцяти років відтоді, як кордони, визначені 
і; Ялтинським договором, перетнули тіло Європи. Потрібне буде 
і; ціле сторіччя для того, щоб правильно оцінити й переконатися 

у їхній часовій випадковості.

:
| Верденський договір (843 року)
(■
ї Суттєва риса найсвятішого Верденського договору (серпень 
[ 843 року) — безперечно, те, що він діяв упродовж сторіч зі сво- 
| їми застереженнями і утверджувався за сліпою згодою часу.

Справді, минуло більше тисячі років відтоді, як занадто ве- 
| личезна імперія Людовіка Добродушного була поділена між 
і його трьома синами: Людовіку — східна Франкська держава, 
| тобто Німеччина; Карлу Лисому — західна Франкська держа- 
[ ва, яка стала першою Францією; між ними двома — немож- 
I лива Лотарингія, що належала старшому сину, Лотарю, який, 
| узявши імператорський титул, отримав у свій наділ дві столи
ці — Екс-ла-Шапель* на півночі, Рим на півдні, — а також, аби 

[' з'єднати їх, абсурдну й нескінченну смугу території, приблизно 
; 200 кілометрів завширшки і 1 500 завдовжки.

Ця «перешийкова» недоладність перетинає Альпи і продо
вжується через Італію до міста Беневенто. Ті, хто вели перего- 
вори стосовно договору, «експерти», як називає їх Роже Діон106, 
накреслили його, аби продовжити фікцію імперії. І якщо вони

6: —

\ * Тепер Аахен.

к _____________________________
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подарували Людовіку німецький Майнц і шматок лівого берега 
Рейну — чудовий подарунок — то це тому, що він мав у своїх 
межах виноградник!

Усі ці доводи, залежні від обставин (у принципі, хиткі), не 
пояснюють, зайве казати, неймовірну довговічність Верден- 
ських угод. Оскільки Франція залишатиметься упродовж сто
річ обмеженою на сході так званими кордонами з чотирьох 
річок: Рони, Сони, Меза, Еско (хоча вона насправді торкається 
їх, окрім Еско, лише дуже мало або не торкається зовсім). Не
тривка зона Лотарингії, правда, існувала менше сторіччя; але 
вона була поглинута 936 року Німеччиною, яка невдовзі пере
творилася на Священну Римську Імперію германської нації й 
показала тоді міць, вищу за силу останніх Каролінґів і перших 
Капетінґів. Отже, саме «німецький» кордон зустрічає Франція 
на лінії чотирьох річок.

Звісно, не йдеться, оскільки французька монархія не буде 
вільна з боку Атлантики й Ла-Маншу, — сторони англій
ських нападів, — про неспокійний кордон. Тим більше, що він 
об'єднує, приклеює одну й другу частину свого шляху за часів 
неймовірної феодальної роздрібненості, через яку помножува
лися маленькі клітинки. Але це не заважає тому, щоб східний 
кордон був рухливий. Усупереч конфліктам і війнам, перево
ротам, розбрату, судовим позовам між феодалами — або через 
ці випадки — місцеве населення, яке постраждало від цих дій, 
не залишалося необізнаним стосовно шляху кордону. Отже, 
Б'єсм, через Арґонн*, жалюгідний водний шлях, про який ка
зали лише, коли йшлося про вітряки, встановлені на його бе
регах. Оскільки йому випала честь, за Верденським договором, 
бути обраним як межа у короткому маршруті між королівством 
та імперією (тоді частиною Лотаря) і бути також межею єпар
хії Вердена і Шалона-на-Марні. Мешканці краю, опитані 1288 
року, дуже добре вміли відрізняти «тих, хто з одного берега 
названого струмка, хто з імперії, і тих, хто з іншого берега 
названого струмка, хто з Французького королівства»107. Доказ, 
що кордон королівства був насправді реальним для людей, які 
перетинали його або мешкали поряд із ним. Ще сьогодні Б'єсм 
відділяє департамент Марна від департаменту Мез, і, як кож
ний департамент, що відповідає єпархії, він відокремлює також 
єпархію Вердена від єпархії Шалона.

* Річка на межі Шампані й Лотарингії.
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ПОДІЛ ІМПЕРІЇ КАРЛА ВЕЛИКОГО 
ЗА ВЕРДЕНСЬКИМ ДОГОВОРОМ 843 РОКУ 

За кн.: G. BERTIER de SAUVIGNY, Histoire de France

Але хіба усе це не констатація радше, ніж пояснення дов- 
готривалості кордонів? Нам кажуть, що Верденський договір 
«був компромісом між суперницькими претензіями трьох си
нів Людовіка Благочестивого. Що найбільше турбувало тих, хто 
робив той поділ, — це рівність частин. Вони обрали кордонами 
водні потоки — тобто суто географічні демаркаційні лінії», до
сить зручні108. Я погоджуюся із цими зауваженнями Гастона 
Зеллера, так само як і з зауваженнями географічного порядку 
Роже Діона. Але зрештою, якщо поділ набуває сенсу, якщо він 
стає довготривалим, хіба не тому, що уже стверджуються, з на
станням IX і X сторіч, лінгвістичні кордони, майже за тією схе
мою, яка існує сьогодні, на відстані більше ніж десяти сторіч? 
Політична гра ведеться, виходить із цього підтвердженого фак
ту, на місці, через уже існуючі місцеві культурні реалії. Треба, 
отже, визнати за Страсбурзькою клятвою (14 лютого 842 року), 
яка на вісімнадцять місяців випередила Верденський договір, 
важливість, якої надавала їй традиційна історія. Перед своїми 
об'єднаними арміями два брати Лотаря зв'язали себе клятвою,



280 Простір та історія

Карл Лисий промовив її «давньогерманською», Луї (пізніше 
прозваний Германіком) — романською, і війська повторили її 
відповідними мовами. Отже, з одного і з другого боку смуги 
лотаринґських земель ми немов присутні при зародженні, при 
першій, ще непевній, появі двох національних громад на шляху 
до утворення, про яке вони заявляють через мову. Звісно, ми 
не говоримо тут про національності, точні лінґвістичні кордо
ни. Але чи у  Сен-Жермен-ла-Фей, де вона народилася, Сена 
вже не є Сеною? У будь-якому разі, 1914 року ми, французи і 
німці, ще билися за володіння Лотарингією.

Чотири вирішальні роки: 1212, 1213, 1214, 1216

Те, що лінія кордонів відкриває історію, яка повільно плине, 
для наступної епохи, показує стаття Іва Ренуара109. Якщо вірити 
їй, політична карта Західної Європи «визначилася» одного разу 
і назавжди упродовж чотирьох вирішальних років: 1212, 1213, 
1214, 1216. Чотири роки, які зафіксують становище і співвідно
шення сил, що повільно розвиваються.

На порозі XIII сторіччя, справді, чотири супердержави за
грожували вийти за межі власних кордонів: Іспанія Альмоха- 
дів*, яка відсувала свої кордони на північ, здійснивши, на ко
ристь ісламу, об'єднання Північної Африки і великої частини 
Іспанії; анжуйська Імперія Плантаґенетів, яка приєднала до Ан
глії частину Ірландії, потім довгий морський фасад Франції від 
гирла Бресля до гирла Бідассоа; Окситанська імперія, яка наро
джувалася, починаючи з союзу між Тулузою, Сараґосою і Бар
селоною і плекала надії відхопити за Роною Прованс; нарешті, 
потенційна супердержава, утворена завдяки перемозі Філіппа 
Авґуста, який, після того як підняв засуви Шато-Ґайяра**, увій
шов без опору до Руана 24 червня 1204 року. Чи переможець 
захопить море?

* Альмохади -  адепти реформістського руху, започаткованого Му
хаммедом ібн Тюмаром (між 1078 і 1081-1130 роками), керівники 
його заснували берберську династію, що правила на півночі Африки 
та в Андалузії (1147-1269).

** Війська Філіппа Авґуста увійшли у Шато-Ґайяр обхідним шля
хом, не в змозі упродовж року облоги взяти фортецю, вони проникли 
туди через вікно для вентиляції туалетів.
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Однак одна за другою ці супердержави зазнали невдачі у 
своїх прагненнях; вони заплутувалися у сітці старих кордонів, 
немов бігун, який зачепився ногою за канат, натягнутий на 
його шляху. І падіння були раптовими. Іспанія Альмохадів була 
розчавлена християнськими арміями у Лас Навосі де Толосі 
(1212 рік). У 1213 році Сімон де Монфор* переміг у Мюре** 
графа Тулузького і Педро II Араґонського. У 1214 році Філіпп 
Август переміг на полі битви Бувіна*** коаліцію, підбурювану 
Жаном Безземельним. Це найвища мить французької величі: 
Жан Безземельний був у  скрутному становищі; повсталі ан
глійські барони вирвали у нього поступку за Великою хартією 
(1215 року), і наступного року вони звернулися до сина Філіп- 
па Августа, майбутнього Людовіка VIII Лева, який висадився в 
Англії, Але, цього року знов, амбіційна побудова зруйнувалася: 
після смерті Жана Безземельного англійські барони знов при
єдналися до його сина Генріха III, і Людовік змушений був за
лишити Францію

Отож, ці епізоди завершилися однаково. Старі кордони 
опиралися випробуванням; вони продовжували існувати. Без
перечно тому, що Європа на початку XIII сторіччя і, можливо, 
ще раніше стала єдиним простором, єдиним цілим, яке сфор
мували політичні індивідууми. Одні з них стримували інших, 
їхній взаємний тиск їх сковував. Треба думати, разом з Вальте
ром К'єнастом110, що дуже рано існувала своєрідна європейська 
рівновага, не на папері, руйнівний механізм для будь-якої ге
гемонії, будь-якої спроби «всесвітньої монархії», як казатимуть 
пізніше, у  XVI сторіччі. Невдалі імперії встановлюють віхи не
спокійної долі Європи.

Насправді ці зупинки в русі виявляють появу глибинних 
сил.

Передусім 1212 рік, битва поблизу Лас Наваса де Толоса: 
саме християнська цивілізація, пов'язана з Півостровом (і на
віть присутня у мусульманській Іспанії разом із християнами

* Монфор Сімон IV де Фор, cip де (1150-1218) -  французький 
сеньйор, керував хрестовим походом проти альбігойців.

** Мюре -  місто, тепер у департаменті Верхня Ґаронна.
*** Перемога, отримала 27 липня 1214 року неподалік міста Бу

віна (на південному сході від міста Лілля) французьким королем Фі- 
ліппом Авґустом над германським імператором Оттоном IV та його 
союзниками.
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і мозарабами*111), змушує відступити масив ісламу, іншої циві
лізації, але в останній стадії розвитку і на останньому диханні 
на півострові.

Без вагань щодо того, що стосується Англії та Франції. Піс
ля Гастинґса** (1066 рік) і нормандського завоювання Англія не 
переставала бути островом; вона мала розум чи шанси знову 
ним стати — не занадто до того ж цього бажаючи — лише 1558 
року, коли Франсуа де Ґіз знов узяв Кале (англійці мусили б 
поставити пам'ятник цьому творцеві їхньої величі). У Середні 
віки Франція та Англія (принаймні їхні панівні класи) жили 
тією самою пригодою: Плантаґенети — французькі принци, як 
про це каже їхнє ім'я. Так, але поза боротьбою між принца
ми, повторним заміжжям Альєнори Аквітанської, поза люттю, 
героїзмом і недалекоглядністю Річарда Левове Серце, поза по
милками або навіть боягузтвом Жана Безземельного, обереж
ністю, хитрістю, успіхами Філіппа Августа, Англія твориться, 
Франція твориться. Філіпп Август, беручи Руан, ділить надвоє 
видовжену і піддатливу Імперію Плантаґенетів, яка спирається 
на море. Позбувшись Людовіка, майбутнього короля Франції, 
Англії вдалося відкинути Францію на інший берег Ла Манша. З 
одного, як і з другого боку Каналу операційний розріз проголо
шував народження оригінального національного тіла, культур
ного плоду і через це такого, що повільно достигає, але якому 
.гарантоване тривале майбутнє.

Хрестові походи альбігойців, вибух усередині християнства 
і не тільки, як попередні хрестові походи, поза своїм простором 
ставлять аналогічні питання, ще складніші. Проте ясні. Воче
видь, усе повертається до свого порядку: єресь переможена і 
1271 року Ланґедок за спадщиною знов приєднується до Фран
цузької корони. Безумовно, але за часів цієї війни цивілізації з 
цивілізацією кордонів країни мови «ок», якщо вони виходили 
за свої межі, більше не існувало, вічна рана, що ніколи не заго
їться, ключове питання нашої історії, яка не знайшла відповіді 
й не погодилася на жодне досконале рішення.

* Мозараби -  іспанські християни, які зберегли свою релігію під 
час мусульманського владарювання, але призвичаїлися до арабської 
мови і звичаїв.

** Битва при Гастинґсі -  перемога 14 жовтня 1066 року Вільгель- 
ма Завойовника над Гарольдом II, після якої Англія перейшла до нор
мандців.
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«Природні» кордони

Усе це допомагає нам краще поставити дражливе і, можливо, 
оманливе питання кордонів, названих «природними» — кордо
нів колишньої Галлії, першого простору, що наперед визначив 
Францію: Рейн, Альпи, Середземне море, Піренеї, Атлантика, Ла 
Манш, Північне море. За часів Давнього Риму ці кордони закрі
пилися. І саме на цій величезній території Галлія продовжувала 
існувати під владою своїх монархів — Меровінгив і Каролінгив, 
зберігаючи свою цілісність ближче до Півдня та Піренеїв (навіть 
зміцнюючи її на шляху до Іспанії), до Альп та Італії (завоюван
ня ломбардської Італії Карлом Великим), до облямівки Рейну й 
уздовж нескінченних морських берегів, які нормандські пірати 
починаючи з IX сторіччя спустошували і грабували як хотіли, 
але насамкінець зникла, не перебуваючи постійно у стані ка
тастрофи з катастроф, про що казали історики. Словом, Галлія 
упродовж сторіч жила у майже цілісності свого простору, досить 
тривалий час, аби пристосувати його до своєї долі, щоб уже змі
шати своє населення і свої цивілізації й навчити їх жити разом.

У своїй «Історії Франції» Анрі Мартен, не вагаючись, писав: 
«Нова Франція, стара Франція, Галлія — та сама моральна осо- 

‘ ба»112. Не будемо прискіпуватися до вислову, який я не вжива
ні тиму, «моральна особа»; очевидний факт — це те, що існує без- 
I перервність, наступність реалій, які змінюються, управляють 

одна одною.
Але не уявляймо, що завоювання меж колишньої Галлії, 

«наших» кордонів, названих природними, мало бути основним 
принципом французької експансії, своєрідною генетичною 

^програмою, якій підкоряються керівники нашої країни, один 
за одним, з чітким баченням території, яку слід знов зайняти. 
Політика наших королів була випадковою, залежною від обста
вин, щасливого везіння. Будь-які успіхи закликали до виправ
дань, які ніколи не були однаковими, й до нових спроб.

Перший довід — це, на подив, те, що стара Галлія тривалий 
час залишалася поза історичною пам'яттю нашої країни, по
вністю забутою. Середньовічні історики і хронікери подають 

• минуле Франції як суміш князівських хронік, підібраних з аб
сурдних джерел. Отож, у творі Нікола Жілля «Дуже елегантні 
та багаті аннали і хроніки дуже християнських і дуже чудових

/.л
І*1.
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володарів войовничих ґаллів», який з'явився 1492 року і мати
ме багато перевидань до 1621 року, попри згадку у заголовку 
про «ґаллів», йдеться не про Ґаллію і не про «ґаллів», а лише 
про королів Франції та їхнє походження, прив'язане до золотої 
леґенди про Пріама, Гектора і Франсіона*, троянських героїв, 
предків франків!

Для тогочасних французів лозунгу «наші предки ґалли» не 
існувало. «Історія нашої країни, — каже Фердінанд Лот, — роз
почалася з прибуттям франків», за вказівкою Франсіона. «На
віть не ставили питання про те, хто до цього мешкав у Ґаллії... 
або радше відповідали: римляни»113. Етьєнн Паск'є** перший 
додумався, що можна здобути кілька реальних ідей стосовно 
Ґаллії та її мешканців, вивчаючи Цезаря. Майже не помиля
ючись, скажемо, що ґалли увійшли тоді до «історії» Франції. 
Дякуючи старанням Етьєнна Паск'є і кількох його сучасників, 
серед яких дивовижний Ла Попеліньєр***, фундатор історії, 
вона вже була не епічною поемою чи леґендарною хронікою, а 
документальним дослідженням114. На жаль, ця нова історія, плід 
французького гуманізму, померла, ледь народившися, і ворожа 
реакція XVII сторіччя, яка йшла «проти вовни»115 моделі, на
кресленої новими істориками, знов опустила свою димову заві
су. «Щ е 1714 року ерудита Нікола Фрере ув'язнять у Бастилії, 
за те, що він захотів довести, що франки були германцями!» І 
хіба не буде обвинувачений надавати свої пояснення Академії 
написів і красного мистецтва...116

За цих умов, ігноруючи Ґаллію, чи ми посилатимемося на 
природні кордони, які точно збігалися з її кордонами? До заяв 
за часів Революції про це майже не йшлося, й ті натяки, які 
нам вдалося зібрати — то лише жалюгідні свідчення. Кілька 
каменів уздовж шляху.

* За леґендою, засновником королівства франків і предком фран
цузьких королів був Франкус (або Франсіон), син давньогрецьких ге
роїв Гектора і Андромахи, онук Пріама і Гекаби. Ця леґенда, зокрема, 
була сюжетом поеми-епопеї французького поета П’єра де Ронсара 
(1524-1585) «Франсіада» (опубл. 1572 року).

** Паск’є Етьєнн (1529-1615) -  французький юрист, адвокат у 
Парламенті Парижа (з 1549 року), автор енциклопедичної праці «До
слідження Франції»( 1560-1621).

*** Ла Попеліньєр Александр Жан Жозеф Ле Ріш де (1692-1762) -  
французький фінансист, автор історичних творів «Даїра, східна іс
торія», «Звичаї сторіччя».
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Отже, 1444 року Карл VII, який не покінчив з англійською 
війною, потім його син, майбутній Людовік XI, привели свої 
війська у Лотарингію, в Ельзас і до Базеля, внаслідок інтриг 
і сутичок, передусім з таємним бажанням звільнити Францію 
від небажаних солдатів і, не менше, зупинити експансіоністські 
наміри герцога Бургундського Філіппа Доброго, який, зі свого 
боку, мріяв відновити королівство Лотаря, накреслене Верден- 
ським договором. У цьому разі Карл VII стверджував, що -ко
ролівство Франція було упродовж багатьох років відкинуте зі 
своїх природних кордонів, які доходили до Рейну, і що настав 
час відновити там свій суверенітет, що території, «які сягали 
ріки Рейн... були нашими і належали нашим попередникам, 
королям Франції»117. За контекстом епохи, цими «попередни
ками» були великі королі Франкської монархії, Хлодвіґ і осо
бливо імператор Карл Великий, герой середньовічних хронік і 
епічних поем, яких наші королі називали їхніми «предками». 
Наприкінці свого життя Людовік XI установив навіть своєрід
ний культ святого Карла Великого: 28 січня на його честь стало 
святковим днем для усіх міст Франції. Саме XV сторіччям дату
ється дивний церемоніал: «Під час кожного коронування новий 
король Франції посилав до Екс-ла-Шапеля покриття домовини, 
яке служило для похорону його попередника, аби розстелити 
його на могилі Карла Великого»118. Цей звичай шанувався до 
смерті Людовіка XV 1774 року. Добре відомі слова Ґаспара де 
Соласа119, який у своїх «Мемуарах» шкодує, що мандрівка Рей
ном Генріха II 1552 року завершилася лише завоюванням Трьох 
єпископств*. Чому не Ельзасу і Лотарингії? «Це було б, — каже 
він, — відновленням королівства Остразії», спадку одного із си
нів Хлодвіґа, яке було потім, за кілька прийомів, приєднане до 
Французького королівства. Більше ніж про натуральні кордони 
античної Галлії, це, отже, чудові спогади про франкську монар
хію і велику імперію, яку королі Франції кликали на допомогу, 
коли захищали якоюсь мірою свої права на спадщину.

До жалюгідного досьє на кордони ми маємо занести один 
цікавий натяк 1558 року та чітке формулювання 1642 року.

Цікавий натяк — це натяк маловідомого лотаринґця Жана 
Ле Бона, який писав: «Коли Париж питиме з Рейну, уся Ґаллія

* Регіон на території Лотарингії, складався з трьох міст -  Меца, 
Туля і Вердена, був завойований і відібраний у германського імпера
тора французьким королем Генріхом II 1552 року.
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[тобто Франція, нова Ґаллія] дістанеться своєї мети»120, тобто 
кордону.

Що ж до чіткого формулювання, то воно у заповіті Рішельє. 
«Метою мого уряду, — заявив кардинал, — було відновити у 
Франції кордони, які їй призначила природа... примусити збіг
тися Ґаллію з Францією і всюди, де існувала колишня Ґаллія, 
відновити нову». Не треба скаржитися на двозначність такого 
тексту. Але кожен знає, що цей заповіт фальшивий і крім того 
перекладений з латини. Зберігаючи частково його свідчення, 
лише зауважимо, передусім, що він був складений в оточенні 
самого Рішельє, що висловлене формулювання, отже, народи
лося у самому центрі французької політики. Можливо. Але до 
1642 року ми не зустрічаємо зовсім ніде аналогічного тексту і 
після 1642 року треба, аби знайти мову, позичену у Рішельє, 
очікувати відозв революційної Франції.

Але, оскільки монархічна Франція, насправді, не викорис
товувала зручного аргументу природних кордонів і здійснила 
певну кількість анексій, як їх виправдати? Дуже часто вона за
довольнялася тим, що брала, анексувала й нічого не казала. Але 
виняток підтверджує правило.

1601 року у герцога Савойського були відібрані регіон Бюжі*, 
краї Жекс і ла Бресс*\ Генріх IV заявив своїм новим підданим: 
«Це розумно, оскільки ви природно розмовляєте французькою, 
ви маєте бути підданими короля Франції. Я хочу, щоб іспанська 
мова жила в Іспанії, німецька — в Німеччині, а^е французька 
мусить бути у моєму королівстві»121.

Однак ця промова, передусім розсудлива (я не кажу пра
вильна чи виправдальна), не була проголошена, як могло би 
статися, коли Франш-Конте, зайняте вперше королем Франції 
1674 року (до того ж армією швейцарських найманців), було 
знов завойоване й анексоване королівством 1676 року за Ні- 
меґенським мирним договором... І нічого більше про анексію 
Лотарингії 1766 року, після смерті Станісласа Лещинського. І 
що казати, коли 1648 року Франція облаштувалася в Ельзасі, 
краї, де розмовляють німецькою говіркою? Жодного виправ
дання не було наведено щодо цього насилля, яке тоді ледь ці
кавило французьку суспільну думку. У  1659 році за плідним Пі

* Регіон у Франції (центральне місто Белле) на території сучасного 
департаменту Ен.

** Території на сході Франції.
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ренейським миром Франція анексувала разом з Руссильйоном 
і Серданєм* автентичний шматок Каталонії. Тоді повернімося 
ж до побіжної згадки про колишні кордони, «ці Піренейські 
гори, які здавна відокремлювали ґаллів від іспанців [і які] від
нині розділятимуть два ці самі королівства»122. Але цей натяк на 
Ґаллію випадковий. Під час дискусій, які супроводжували фік
сацію лінії кордону, у Сере** (березень — квітень 1660 року), 
потім у Ллювіа*** (листопад 1660 року), де вони укладалися, на
ведені аргументи, з одного і з другого боку, були правовими, не 
більше. Не йшлося про рельєф, не йшлося про Ґаллію123. Коли, 
сторіччям пізніше, 1752 року маркіз де Помі інспектував кор
дон Руссильйона, він нагадував у своїй доповіді: «Отже, взяли 
[1659 року] за кордони вершину гори і напрямок на Піренеї, 
погоджуючись, що схил цих гір, який виходить у середину Рус
сильйона, належитиме Франції і що схил, розташований поряд 
з провінціями Іспанії, належитиме цьому королівству і що до
тримуватимуться цього правила і стосовно вод, що стікають зі 
схилів, так само як і на кордонах Альп»124. Це, вочевидь, аби 
згодом спростити це.

Зрештою, теорія природних кордонів тріумфувала лише у 
виправданнях революційних часів. Хіба не була у моді природа 
в добу Просвітництва? Беззаперечний аргумент. «Франція, — 
заявляв абат Ґреґуар 1792 року, — є єдиним цілим, якому до
статньо себе самого, тому що всюди Природа дала їй перепони, 
які не дозволяють їй збільшуватися, так що наші інтереси у 
згоді з нашими принципами». Що повторює Дантон 31 січня 
1793 року, після простої й цілком зрозумілої анексії Бельгії: 
«Кордони Франції визначені природою. Ми досягнемо їх у чо
тирьох пунктах: Океані, Рейні, Альпах, Піренеях»125.

Стосовно Рейну, німці лише занадто пізно заперечать нам. 
У  1746 році Фрідріх II зробить навіть цю дивну (принаймні для 
нашого вуха) заяву: «Досить лише взяти до рук географічну 
карту, аби переконатися, що природні межі цієї [французької] 
монархії здаються простягнутими до Рейну, потік якого, зда
ється, утворений саме для того, щоб відокремити Францію від

* Регіон у Франції (департамент Східні Піренеї) та Іспанії (Ката
лонія).

** Місто, тепер у департаменті Східні Піренеї.
*** Село в Іспанії, іспанський анклав на території французького 

департаменту Східні Піренеї.
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Німеччини»126. Треба дочекатися Ернста Моріца Арндта і його 
«Lieder»* (1813 рік), аби сформулювалася німецька реакція: 
«Der Rhein, Deuschlands Strom aber niht Deutschlands Grenze», — 
Рейн, німецька ріка, — не кордон Німеччини127.

Я не думаю, отже, що пошук природних кордонів був ви
значальною лінією французької політики. Але облишмо мову, 
аргументи, офіційні промови: французька експансія триває, 
постійне занепокоєння Європи все ж таки є реальністю. Я не 
заперечую слів ні Оґюстена Тьєррі**, ні Анрі Мартена, ні Аль- 
бера Сореля***, які дбайливо продовжували цю політику: Рево
люція продовжила, хоча й знівечила, політику Давнього Поряд
ку. З часів мандрівки Рейном (1552 року) Франція стурбована 
бажанням зачинити, замкнути двері перед Східною Європою.

М оре сягає берегів не кваплячись, 
ніколи не вгамовуючись

Рідко дослідження, присвячені кордонам, говорять про 
море. Туди не доходять престиж, пристрасть, стійкий ґрунт! 
Однак хіба кордон — це не розрив, злам простору, який не 
впевнений, залишаючи Кале або прибуваючи у Дувр, у тому, 
чи він залишить кордон, чи зустрінеться там з іншим? «Люди
на — мешканець Землі», — стверджував Відаль де Ла Бланш128. 
Чарлз Дарвін, усе ж таки англієць і винятковий мандрівник, 
«здійснюючи навколосвітню подорож [1831 року] на облавку 
«Бігла», запевняв, що їде на море лише примусово і силува
но»129. Однак, море існує; береги існують; моряки існують; фло
ти існують. І морські кордони існують, і вони, безперечно, при
родні. Проблема в тому, щоб у рамках історії Франції дізнати
ся, що людина чи історія зробили, упродовж сторіч, з нашими 
нескінченними узбережжями.

Оскільки у жодному з численних окремих славних епізодів 
французькі дії на морях майже не сягали висоти пригод, які 
ми здійснили на суходолі. Існує порушення рівноваги. Затисну-

* Арндт Ернст Моріц (1769-1860) -  німецький поет, автор патріо
тичних гімнів «П’ять пісень для німецьких солдатів» (1813).

** Тьєррі Оґюстен (1795-1856) -  французький історик, фундатор 
сучасної французької історичної науки.

*** Сорель Альбер (1842-1906) -  французький історик.
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та між морем і землею, Франція, як я вже сказав, схиляється 
до останньої. «Французи не знають морських шляхів», — із 
сумом заявив Філіпп Август, який 1204 року, захопивши бага
ту приморську Нормандію, відкрив її політиці морський обрій, 
доти майже закритий перед нею Плантаґенетами. Цього самого 
року «немов для того, щоб визнати його правоту, [французи] 
зізналися самі, під час взяття Константинополя [разом з учас
никами IV хрестового походу], що «вони не вміють дати собі 
ради на своєму морі так, як вміють робити це на землі». Ці 
слова належать Жоффруа де Вілльярдуїну*130.

Правда, треба очікувати на 1246 рік, аби Франція заволоді
ла на Внутрішньому морі якірною стоянкою чи «вікном» Еґю- 
Морта**. Тоді, крім Нормандії, французи не мали багато при
морського населення. Чи не з цієї причини вони програли у 
наступному сторіччі битву під Еклюзом*** (24 червня 1340 року) 
і, до того ж, панування, більш ніж цінне, на морі — катастро
фа, яка відкрила Францію для висадок англійських військ на 
початку Столітньої війни? При цьому 1369 року, якщо ситуація 
стосовно моря змінюється, то це заслуга не Карла V  чи Дю 
Ґесклена****, а галер Генріха де Трастамаре*****, короля Касти
лії, споряджених, аби допомогти Дю Ґесклену, які під вогнем 
їхніх бомбард (інновація) знищили англійський флот на рейді 
Ла Рошелі (1373 рік). Цей успіх спростив «повернення Пуа
ту, Сантонжа і Анґумуа»131. У грудні того самого року Карл V 
призначив командувачем морськими силами Франції Жана де 
В'єнна******. Ним був утворений флот із «сучасними» військови
ми одиницями й були здійснені успішні експедиції у Бретань,

* Вілльярдуїн Жоффруа (1148-1213) -  французький хронікер. Брав 
участь у IV хрестовому поході, який завершився взяттям Константи
нополя (1204 року). Автор «Історії завоювання Константинополя».

** 3 порту Еґю-Морта Людовік Святий вирушав у VII хрестовий по
хід до Єгипту (1248 рік) і у наступний -  до Тунісу (1270 рік).

*** Битва під час Столітньої війни (1340 рік), перемога англійсько
го флоту Едуарда III над французьким флотом неподалік голландсько
го міста Еклюз (Слюїз).

**** Дю Ґесклен Бернар (1320-1380) -  французький військовий 
діяч, коннетабль Франції (1370 року).

***** Генріх II Чудовий (1333-1379), граф де Трастамаре -  король 
Кастилії та Аеона (1369-79).

****** В’єнн Жан де (1341 -  1396) -  французький адмірал, уславив
ся за часів Столітньої війни.
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до берегів Англії, які викликали величезні побоювання англій
ців. Завдяки допомозі кастильських і португальських кораблів 
французькі судна були тоді ефективними, часто переможними. 
Але становище швидко погіршилося; Жан де В'єнн залишив 
свою посаду і 1396 року загинув, убитий турками на далекому 
полі битви неподалік Нікополіса.

Коли Франція знов заволодіє своєю територією і у 1481 ---82 
роках завершить здобуттям Провансу і Марселя встановлення 
свого панування на Внутрішньому морі (Ланґедок був приєдна
ний до корони 1271 року), вона опиниться у дуже складному 
становищі через такий простий факт, що її узбережжя поді
лене між двома морськими всесвітами, з одного боку — Ат
лантика, Ла Манш, Північне море, оперативні простори май
бутнього, які невдовзі будуть відведені лише для круглодонних 
кораблів; з другого — Середземне море, море колишніх торго
вих перемог і довжелезних Галер, які на океані, незважаючи на 
блискучі винятки, не відіграватимуть більше помітної ролі поза 
останніми роками XVI сторіччя.

Отже, у Франції необхідні два флоти. Відповідно, треба або 
помножити все на два, або, частіше всього, розділити все на 
два. Іспанія, яка переймається тією самою проблемою — за 
винятком того, що вона на свою користь поєднує Ґіблартаром 
океан і Внутрішнє море, — дуже рано (з 1617 року) спокусить
ся проектом герцога Осуна, віце-короля Неаполя, і застосову
ватиме ґаліони* на океані й Середземному морі132. Згодом ліній
ні кораблі, компроміс між довгими і круглодонними суднами, 
повсюди нав'язуватимуть свої послуги. Але попри це спрощен
ня все ще існуватиме французька складність, обтяжена через 
вагання, які постійно виникатимуть у відповідальних осіб, — 
зосереджувати морські сили з одного боку чи з другого, як час
то було потрібно. Отож 1692 року, під час краху неподалік Ла 
Уґа**г «якби флот з Тулона зміг приєднатися до флоту з Бреста, 
Турвілль мав би у своєму розпорядженні більше вісімдесяти 
суден, достатньо, аби розбити дев'яносто англо-голландських 
кораблів, якщо врахувати якості їхнього флоту»133. Та сама тра-

* Вітрильні судна.
** Перемога англо-голландського флоту над французьким флотом 

під командуванням маршала Франції графа де Турвілля неподалік 
міста Сент-Вааст-ла-Уґ (тепер департамент Ла Манш) 12 травня 1692 
року.
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гедія розігрувалася 1805 року під час спроби влаштувати табір 
у Булоні*. Отже, це щось подібне до хвороби структури, яка 
вражає морську міць Франції. Єдина тверда воля держави змо
гла б змусити країну до величезних необхідних змін. Ця воля 
рідко виявлялася. Рішельє і Кольбер плідно працювали, аби від
будувати флот, але ані Людовік XIV, ані особливо реґент (який 
ліквідував військово-морський і торгівельний флот), ані Людо
вік XV не усвідомлювали цієї мети. Насправді, від Утрехтського 
договору (1713 року) до Паризького договору (1763 року), про
тягом п'ятдесяти років, що забагато, «у  Франції був морський 
флот лише на полотнах пана Верне»**134. Реакція Людовіка XV 
(справжнім хобі якого був морський флот, а не слюсарна спра
ва, як писав Ален Ґіллерм), на жаль, виявиться занадто пізньою.

Чудово розташована для континентальних війн, у центрі 
Європи, Франція стосовно моря — жертва свого географічного 
місцезнаходження. Вона не змогла чи не зуміла розвинути яко
мога краще переваги, які отримала, на перший погляд, від при
роди та історії. Сприятливість природи: «Немає в Європі, — пи
сав П'єр Ґуру, — країни, яка мала б так добре розвинуті, різно
манітні й добре оснащені узбережжя. Як багато добрих портів, 
на виході до моря широких проникних доріг!»135 Сприятливість 
історії: заволодівши Нормандією, Бретанню, Аквітанією, Про
вансом, Франція отримала автентичне приморське населення. 
Кораблі Жана де В'єнна були поряд із кастильськими й пор
тугальськими, разом з баскськими корсарами... І включення до 
складу Французької держави Бретані (яку Франція остаточно 
отримала 1532 року) приєднало до Франції перший народ-море-, 
плавець у Європі XVI сторіччя! Однак, усі ці дари залишилися 
наполовину непотрібними!

Насправді, не лише через перешкоду «двох морів». Аби вес
ти, принаймні прагнути вести велику політику, пов'язану з мо
рем, треба, щоб Франція звільнилася, за умови sine qua non***, 
від нескінченного рою війн на суходолі, щоб вона, як Англія, 
вела лише одну боротьбу — на морі; щоб у неї був лише один

* У 1803-05 роках Наполеон І влаштував військовий табір у місті 
Булонь-сюр-Мер (департамент Па-де-Кале), аби підготуватися до за
воювання Англії.

** Верне Жозеф (1714-1789) -  французький художник, автор серії 
картин «Порти Франції».

*** Умова sine qua non (лат.), букв. -  без чого ні; обов’язкова умова.
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військовий бюджет — її флоту. Такий вибір вимагав ясності 
розуму, фарту, наполегливості й можливості опиратися войов
ничому дворянству, готовому долати відстані дорогами Європи. 
Завжди захоплюючий, «Історичний посібник закордонної по
літики» Еміля Буржуа136 розповідає про ці драматичні вагання 
Франції між землею і морем, які без кінця закінчувалися по
ганим рішенням. Ще 1740 року старий кардинал де Флері, на
прикінці свого нескінченного правління, затято боровся проти 
війни за Австрійську спадщину, яка щойно розпочалася. Але 
не воювати на землі для Франції — значить не існувати. І чи 
вибачила її за це Європа?

Отже, потенційна морська могуть Франції занадто часто 
була невикористана, неповністю використана чи зустрічала 
протидію. Наші моряки, залишені напризволяще, наймалися 
в іноземні флоти, постійно шукаючи для себе місця в екіпа
жах. Коли французький флот реанімувався, вони поверталися 
до країни, залишаючи кораблі чи в Іспанії, чи на Мальті, чи 
в Англії, або ще в Голландії, «з небажання так довго блукати 
і з дуже великим прагненням служити та приносити користь 
Королю решту свого життя, вихваляючи Бога за те, що він по
турбувався, й після такого тривалого недбалого ставлення до 
навігації»137 Франція нарешті відновила навігацію. Човни Коль
бера повернули на наші кораблі 30000 французьких моряків — 
цифра, безперечно, перебільшена французьким послом у Гаазі. 
Однак величезна репатріація справді відбулася.

Але відповідальні за всі ці події не лише потреби наземної 
війни. П'єр Віктор Малуе138, який, перш ніж стати депутатом 
Генеральних Штатів і Установчих зборів, тривалий час служив 
у морському відомстві (сім років — це довго; як морський ін
тендант у Тулоні, куди він був призначений 1 листопада 1781 
року), повідомляє про суттєву перешкоду, яку ніколи не долала 
французька політика. «Сам Кольбер, — писав він, — попри 
всю перевагу своїх знань, занадто поспішав отримати великі 
результати від морської могуті ще до зміцнення її підвалин; 
краще за когось іншого він знав, що лише завдяки великій 
експортній торгівлі можна сформувати морську армію та на
йняти її. Усе, що він зробив для запровадження і заохочення 
мануфактур, доводить нам це; але щойно створений торговий 
флот захопила війна, і надзвичайний розвиток цієї ефемерної 
могуті згас без живлення: тоді як наші суперники, яких ми ви
передили на два сторіччя у підготовці морських сил, змогли їх
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підтримати і примножити». Отож, економічна неспроможність. 
Чому не сказати навіть «капіталістична»? Малуе, справді, до
дає: «Морська торгівля не може процвітати при режимі абсо
лютної влади під тягарем податків, які провокують потреби у 
розкоші й потреби майже постійного військового стану. Лише 
промислова свобода у спекуляціях може сформувати клас бага
тих капіталістів, без яких ми ніколи не отримували цієї торгової 
свободи, яка помножує і виносить за межі країни внутрішню 
продукцію; бо ми ще не бачили ні у радах, ні у національних 
звичаях того духу підприємництва і економії, необхідного, аби 
створити і підтримати велику торгову навігацію, єдину солідну 
базу морської могуті»139.

Ось що правильно, хоча і трохи не з власної волі. Пере
дусім, треба йти ще далі: не вдалося Франції стати упродовж 
відповідного проміжку часу першою економічною міццю, тоб
то центром Європи. За винятком «континентального» сторіччя 
ярмарків у Шампані — і ще й досі — центр Європи, збирач 
багатств, ніколи не розташовувався на її території. Цього над
мірного привілею їй не вистачало, я не кажу, що їй не виста
чало усього, лише головного: економічного надбагатства, пере
ваги у кредитах, більш жвавих торгових операцій, скупчення 
капіталів, обсягу морських перевезень, взагалі могуті, засобів 
підтримати справу на тривалий час. Говорячи про позитивний 
внесок Рішельє у морську справу, Анж Ґудар, маючи рацію, 
писав: «Потрібно було б століття, аби зробити з Франції велику 
морську державу»140.

Один поінформований свідок писав 'з Тулона (26 жовтня 
1761 року): «Ніколи Франція не буде ані могутньою, ані такою, 
якої побоюються чи яку поважають її сусіди, якщо вона не 
буде хазяйкою на морі й... армія з 20000 осіб на цьому рідко
му полі не буде для неї почеснішою й кориснішою, ніж 200000 
осіб на суходолі. Зрештою... той, хто господар на морі, той гос
подар повсюди»141. Цієї ролі Франція ніколи не відіграватиме 
повністю.



IV
ЧИ КОРИСНІ ВИБІРКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ?

Ретроспективні вибіркові дослідження пропонують вирі
шення проблем складних наукових пошуків. Вони скорочують 
нескінченну працю. Наша проблема кордонів, можливо, цієї 
категорії: вона охоплює усю історію Франції та надає таку масу 
відомих фактів, якою жоден історик самотужки не зуміє управ
ляти. За цих умов вибіркові дослідження, нехай і обмежені та 
непевні, можуть вітатися. І якщо їм не вдається врегулювати 
проблему, як ми здогадуємося наперед, підрахунок пропонує 
нам принаймні задоволення бачити зблизька з дня на день ми
нуле наших кордонів. Це корисне навчання.

Аби не занадто спокушатися задоволенням бачити і роз
повідати, я обмежуся двома мандрівками. Перша у Мец — це 
земля; друга у Тулон — це море. Там ми дізнаємося, певно, що 
ніхто не розумів достатньою мірою, яким важким, складним, 
незручним завданням було правити і захищати Францію. Тим 
більше, що найчастіше треба було вести її наосліп. Майбутнє 
не перестає дивувати або розчаровувати.

Кордони Північного Сходу і Сходу

Але чому обрали Мец?*
Більшість кордонів Франції — такі, які без докорів сумлін

ня можна визначити як «природні», — море, Піренеї, Альпи, 
Юра — кордон, який захищає природа, полегшуючи завдання 
людини. У 1940 році під час нечуваної військової катастрофи, 
яку зазнала Франція, кордон в Альпах був натягнутий142.

Штучний і небезпечний кордон Франції проходив від Пів
нічного моря до Рейну. Кордон, який встановлювався і пере-

* Мец -  місто на Північному Сході Франції, головне місто регіону 
Лотарингія й департаменту Мозель, на річці Мозель.
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встановлювався відповідальними особами політики, військови
ми, інженерами, численними випадками Історії. Рейн, який на 
Північному Сході, здається, закінчується, не має нічого спіль
ного з Англійським каналом*. Це лише уявний, ілюзорний за
хист. І до того ж цього було досягнуто французькою політикою 
лише починаючи з 1648 року — в Ельзасі — і на всій його 
довжині (від околиць Базеля до моря) лише на мить, з 1795 по 
1814 рік і з 1919 по 1930 рік143, під час окупації лівого берега 
Рейну французами та їхніми союзниками.

Крихкий, цей кордон на Північному Сході та Сході най
більш мінливий, найбільш рухливий, бо завжди напоготові, на
віть через ту небезпеку, яку становлять агресивні й загрозливі 
сусіди. Вони зрозуміли, що саме тут треба атакувати французь
кий будинок з шансом проникнути у двері. Саме Карл V  1544 
року вперше продемонстрував це: вийшовши з Люксембурга, 
він дійде до Сен-Диз'є, яке захопить, і просуватиметься Мар
ною до Мо, до самих воріт Парижа. Ця демонстрація поновить
ся у 1557, 1596, 1696, 1708, 1814, 1870, 1914, 1940 роках. Що не 
занадто підтверджує те, що історія, невідворотна за природою, 
ніколи не повторюється. Вона має свої звички.

Цей кордон подібний до будь-яких кордонів до XIX сто
річчя. Не уявляймо його передусім лінією на сучасний манер: 
лінійний кордон, «застиглий і крутий», як казав Ернест Ла- 
вісс144, з подвійною смугою митниць, датується лише «учораш
нім днем. До договорів... Людовіка XV бачимо, завдяки безлічі 
анклавів і ексклавів, які змушують держави вторгатися одна в 
одну, що концепція кордону-лінії ще не виявилася»145. У 1771 
році двом нашим інженерам-географам Шошару і ^ о л л і було 
доручено під керівництвом генерала Ґрандпріе зробити зйомку 
місцевості й підготувати карту кордону від Дюнкерка до Лан
дау** на півночі Ельзасу. їм треба було працювати на смузі за
вширшки до трьох або чотирьох льє146.

Отже, риска, завжди товста, завжди погано намальована. 
Наслідки вгадуються. Ексклави й анклави (які насправді те 
саме, якщо ви поглянете з іншого боку) — часто села чи групи 
сіл, селища і навіть маленькі містечка — укріплення, влаштова
ні на ворожій території, двері, постійно відкриті супротивнику.

* Англійський канал -  англійська назва Ла Манша.
** Ландау -  місто, тепер у Німеччині. Засноване 1224 року, заво

йоване Францією 1648 року, повернуте Баварії 1815 року.
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^.исИмдзЬоигд 
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□  Втрачені міста 

В  Збережені міста

ЕсПвІІв 
100 200 кт

і і І і

МІСТА НА СХОДІ.
На «чутливому» кордоні Арденн, Лотарингії, Ельзасу та Франш- 

Конте втрачені міста (білі квадрати) чи збережені (чорні квадрати) 
упродовж нескінченних війн XVII і XVIII сторіч. За книжкою полков
ника Роколля «2000 років французької фортифікації» (1973)

Вочевидь, ексклави й анклави жили з дня на день лише завдя
ки режиму вільного обміну, який практикували одна й друга 
сторони — те, що стаття 16 Німеґенського мирного договору*

* Німеґенські мирні договори -  угоди, укладені 1678 року у гол
ландському місті Німеґен між Францією, Нідерландами та Іспанією 
і 1679 року між Францією і Священною Римською імперією герман
ської нації наприкінці війни в Голландії; надавали Франції Франш- 
Конте та багато міст Артуа і Фландрії.
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(1678 рік) передбачала навіть формально на кордоні між Фран
цією та іспанськими Нідерландами. Через це відбувалися кон
флікти, інциденти, маленькі війни. Фермер з маєтків Фландрії 
у листопаді 1682 року хотів (поставте себе на його місце!), аби 
селянам з прикордонних територій, підданим короля, заборо
нили «ходити пити до шинків [сіл] Іспанії [так!], найближчих 
по сусідству, заявляючи, що напої меншої ціни, ніж у підданих 
Його Величності, вони зазвичай ходять туди, що завдає справі 
[на користь Його Величності] значних втрат»147. Але, заперечує 
інтендант Демадрі, це відповідає Німеґенським мирним дого
ворам. Однак, коли війна вже розпочалася знов, іспанці 1689 
року самі заборонили вільний перехід. Навіть якщо ми цього 
не бажаємо, пояснював тоді інтендант, ми зробимо те саме з 
нашого боку, якщо король, звісно, віддасть нам про це наказ148.

Замислимося, чи не мали ми виходити з такого стану ре
чей, проводячи кордони прямо, немов стріли, як казатимуть 
пізніше? Ні, бо існує сила набутих звичок. Існує також, щодо 
цього непевного кордону на Північному Сході та Сході, дво
їстість, у якій особливо зацікавлена держава, бо вона сприяє 
лише багатіям, тобто багатіям французької монархії. Згада
на монархія використала вздовж кордону тисячі приводів до 
сварок і кляуз, які надихають або навіть нав'язують неточне 
накреслення меж, плутанина з правами, що охороняються і 
визнаються, непевність, пов'язана зі спірними обіцянками, 
зрештою, схильність до крючкодерства у наших правників. 
Хіба можуть вони втратити такі чудові нагоди? Звідси ві
чна монотонна комедія, виконавці якої ніколи не втрачати
муть сил, аби штучно піднімати ціну на погане право, вико
ристовуючи хитрість, непорядність, приховану й оманливу, 
що криється під маскою юридичної порядності. Французькі 
відповідальні особи, пише історик Неллі Жірар д'Альбіссен, 
«відчувають відразу до будь-якого договору про кордон, від
даючи перевагу не текстам, які складно спотворити, а не
скінченним можливостям широких юридичних тлумачень, 
які дозволяють їм феодальні інституції, політика, що досягла 
апогею за часів палат для зібрань»149. Зібрання — і особливо 
у Страсбурзі (1687 року) — збіглися зі зростанням могуті 
Франції після Німеґенського миру (1678 рік). Отож, була ве
лика спроба захопити після цього миру під одним чи іншим 
приводом Страсбург і його міст через Рейн. У 1675, 1676 ро
ках, двічі, хіба не хотіли імперці отримати вільний прохід
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через місто страсбурзькими мостами? І двічі вони були ата
ковані ззаду армією Тюренна*.

Але, добре чи погано накреслений, кордон ставить аналогіч
ні чи майже аналогічні питання захисту, які вимагають усі чи 
майже всі до біса дорогої, але нетривкої роботи. Сучасна фор
тифікація, знов винайдена на початку XVI сторіччя італійськи
ми інженерами, поширилася Європою, де невдовзі з'явилися 
усі основні елементи укріплень; бастіони, ретраншементи, ра
веліни, амбразури для перехресного вогню стали звичайним 
явищем. Сторіччя Вобана (1633—1707) розпочалося навіть уже 
тоді, коли маршал іще не народився.

Від Північного моря до Рейну кордон поділявся на два ве
ликі сектори.

Передусім, від Дюнкерка до Меза (Живе, Мез'єр) простя
гається те, що іноді називають «залізним кордоном», більша 
частина якого побудована чи принаймні задумана Вобаном і 
який К. Роколль, на згадку про маршала, перейменував у «ква
дратну луку»150. Справді, саме особисто король був головним 
відповідальним за це чудове починання. Йдеться, як показує це 
карта на сторінці 299, про подвійну лінію укріплень151. Третю 
лінію, ближче до півдня, становлять старі фортеці з берегів 
Сомми, колишнього кордону королівства. Це застарілі фортеці 
самі по собі негодящі. Але напередодні битви поблизу Денена 
(1712 рік) Людовік XIV, який довірив Віллару останню армію, 
що була у Франції, пояснив йому свій намір у разі поразки віді
йти за Сомму. «Я знаю цю річку, — казав він йому, — її дуже 
важко перейти; є місця, і я розраховую вирушити у Перонн 
або у Сен-Кантен, аби зібрати там усі війська, які я маю, зро
бити останнє зусилля разом з вами і загинути разом або вря
тувати державу, бо я ніколи не погоджуся дозволити ворогові 
наблизитися до моєї столиці»152.

Цей величезний ансамбль, отже, — не лінія фортифікацій
них укріплень, яка тягнеться, як римська limes**, Китайська сті
на або навіть наша лінія Мажіно, він міцно захищався, усіяний 
вогневими точками. Його мета: блокувати, затримувати, пере
шкоджати, розділяти ймовірного загарбника.

* Тюренн Анрі де Ла Тур д’Овернь, віконт де (1611-1675)- маршал 
Франції; командував французькою армією під час війни у Голландії, 
завоював Ельзас.

** Лінія кордону, прикордонний вал, межа, рубіж (лат.).
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«КВАДРАТНА ЛУКА».
За книжкою полковника Роколля «2000 років французької 

фортифікації» (1973).

Навпаки, від Меза до Рейну, тобто від Мез'єра до Лан
дау, немає такої щільної фортифікаційної системи. Ситуація 
протилежна тій, у  якій опинилася Франція 1940 року: наша 
країна побудувала «другий сектор» від Монтмеді до Рейну і 
залишила без лінії Мажіно «квадратну луку» Вобана — біда 
прийде звідти.

Щоправда, за часів Вобана природа створювала велику пе
ревагу Франції, вона сама захищала кордон між Мезом і Рей
ном (окрім південної частини, де його слабкість була водночас 
історичною, політичною і стратегічною). Цим природним за
хистом між Живе і Бічем були Арденни — низьке плато зі ста
рих скель, бідне, досить часто болотисте, вкрите рясним лісом 
з невисоких, але густих дерев, лише з кількома галявинами, 
убогими містами153 (Люксембург, Арлон) і ще убогішими села
ми. Від Моз'єра — Живе до висот Люксембурга ліс — значна 
перешкода: великі вирубки лісу XIX і особливо XX сторіччя ще 
не порушили лісового обширу. Однак зауважимо, про всяк ви
падок, що 1794 року Журдан*, від'їжджаючи з Арлона, перети
нав арденнський Південь, аби приєднатися до Північної армії,

* Журдан Жан Батіст (1762-1833) -  маршал Франції.
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що дозволяло йому отримати 26 червня перемогу, вирішальну з 
різних аспектів, у Флерюсі*.

Набагато легше здолати перешкоди через два вузькі прохо
ди, якими є прохід через Мез і прохід через Мозель (аналогіч
ні, хоча й менш Грандіозні, ніж героїчний прохід** через Рейн, 
крізь сланцевий рейнський масив, західною частиною якого є 
Арденни). Саме на цих двох проходах здіймаються укріплення: 
Верден, Стеней (зруйнований 1689 року), Мез'єр, Буйон, Живе 
на Мезі, Мец, Тионвілль154, Монт-Ройяль на Мозелі. Якщо вра
хувати, крім того, вогневі точки, встановлені уздовж Шієра і 
Сарра, притоки Мозеля, вони існують лише в особливо слабкій 
зоні, що простягається від Саррелуї або Біча до Рейну, прак
тично до Ландау. Саме через них Францію завойовуватимуть у 
1792 і 1814 роках.

За цими різними точками, слабкими чи сильними, держав
ного кордону спостерігали зблизька, тим більше, що французь
ка позиція там була захоплена з тилу, з Півдня, Лотарингією, у 
принципі незалежною, певно ворожою, яка без кінця вдавала
ся до зовнішніх маневрів. На цьому величезному політичному 
просторі, розташованому між Шампанню, Бургундією, Франш- 
Конте, Ельзасом, землями архієпископства Трев*** і Люксем
бургом, — території Трьох єпископств — Меца, Туля і Верде
на (або, як кажуть, генеральство Мец) — своєрідний архіпелаг 
посеред моря. «Ми всередині Лотарингії, — пояснює ще раз 
королю ешевен міста Мец 3 травня 1707 року. — На території 
[нашого] краю немає того, що дає можливість проіснувати... 
три місяці мешканцям. І вся деревина, яка служить для буді
вельних робіт у селах і необхідна в житті, до нас приходить 
з Лотарингії»155. Лотарингія, отже, — сусідство, яке треба під
тримувати і берегти, житниця, звідки черпають ресурси. Але 
також і постійна небезпека: мить неуважності, й ворог зміг 
би єдиним ривком проштовхнутися до Нансі та розміститися 
там. Тоді найкраще, як тільки виникає загроза збройних напа
дів, відтоді як французи зайняли лотаринґські краї, щоб вони 
жили у завойованій країні, захоплюючи укріплення, піднімаю

* Флерюс -  тепер комуна в Бельгії. 26 червня 1794 року армія під 
командуванням Журдена перемогла тут англо-голландські війська.

** Назва частини долини Рейну в Німеччині, неподалік міста Ко
бленц.

*** Трев, німецькою Трир -  місто в Німеччині, на річці Мозель.
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чи податки, які стягує герцог, сміливо створюючи нові податки, 
продаючи посади, наймаючи знов службовців, забезпечуючи їх 
щорічною платнею... І так знов і знов. Лотарингія була окупо
вана з 1633 по 1661 рік; з 1670 по 1697 рік; з 1702 по 1714 рік, 
тобто п'ятдесят сім років з вісімдесят одного! Небезпеці з пів
дня, отож, запобігли. Якщо не відвернули її.

Чому Мец?

Стратегічна важливість Меца — у тому, що він розташова
ний у відносно слабкій і, отже, невралгічній точці кордону. Лю- 
довік XIV, якого ми, звісно помилково, уявляємо завжди лише 
у Луврі чи Версалі, шість разів побував у Меці. Вобан казав 
йому: «Інші місця королівства захишають провінції, а Мец за
хищає державу»156. Тобто Францію. «Аби прискорити загальну 
фортифікацію цього місця, треба, — стверджував він, — щоб 
кожен добрий француз приніс туди кошик каміння й землі». 
Тюренн також був категоричний: «Мец може один служити 
підтримкою в біді й після програних битв, аби зібрати армію, 
допомогти усім сусіднім країнам і захистити позаду себе всі 
комунікації. Одне лише це місце у  такому стані, в якому воно 
могло б бути, здатне було б зупинити всі об'єднані сили Ім
перії»157 — вочевидь, Священної Римської імперії германської 
нації, яка могла кинути одного дня величезні сили на Ельзас і 
Лотарингію через Палатинат* і Люксембург.

Упродовж періоду, який здається мені сприятливим для ви
біркового аналізу, загалом від війни у Голландії (1672 року) до 
кінця війни за Іспанську спадщину (1714 року), Мец перебував 
у безпеці від безпосередніх військових нападів. Цей відносний 
спокій був наслідком упереджувальних заходів, випадків; отже, 
окупація стратегічних пунктів, таких як Люксембург 1684 року, 
випалення ущент землі застосовувалися методично щодо міст і 
сіл Пфальца у 1688 і 1689 роках — жорстокий військовий зло
чин, який не має скоюватися навіть за будь-яких воєнних об
ставин, які можуть траплятися. Під час війни за Іспанську спад
щину (1702—14) — найдраматичнішій з війн Людовіка XIV — 
сектор Меца залишався вторинним. Билися у Нідерландах та на

* Палатинат -  регіон у Німеччині (німецькою -  Пфальц) на північ 
від Ельзасу.
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« квадратній луці» Вобана, на правому березі Рейну до Баварії 
та на Дунаї, в Італії, в Іспанії... Мец залишався, отже, осторонь 
від великих операцій. Небезпека обмежувалася деякими удара
ми імператорських «гусарів», які час від часу «з'їдали» рівнини, 
доходячи іноді до ближніх сіл, за два чи три льє від міста, там, 
де зневага лотаринґців спрямовувалася на ворога.

Тоді замість Меца, який, завжди насторожі, без кінця вигля
дав ворога здалеку, як герой « Пустелі Татари»*, чи не краще 
обрати Іпр** або, наприклад, Лілль***, місто, яке стало французь
ким 1668 року й фортифіковане за планом Вобана? Воно все 
ж таки буде захоплене принцем Євгенієм 23 жовтня 1708 року 
й окуповане голландцями158. Але союзники зазнають невдачі в 
інших пунктах « квадратної луки» і не зможуть, після різні у 
Мальплаке**** (11 вересня 1709 року), просуватися до Парижа, 
лишаючи за собою французьке ще міцне військо, яке до того 
ж 12 липня 1712 року розіб'є їх у  Данені. Словом, Лілль жити
ме посеред драматичних епізодів — свідок стійкості, а згодом і 
французьких успіхів. Але саме у Ліллі я опиняюся (як опинився 
у разі другого вибіркового дослідження — стосовно Тулона) у 
виключних умовах, які диктує війна. Перевага Меца — пока
зати звичайні зусилля, монотонні й буденні, — фортифікацію, 
постачання, дух військ і гарнізонів, розвідувальні операції — 
те, чого безперервно вимагає звичайна охорона кордонів. Ми 
зрозуміємо більше у Меці, ніж у Ліллі. Принаймні я так думаю.

Повільна війна

Мец — «щит і камера схову»159. Послуговуючись нашим 
жаргоном, скажемо диспетчерська, водночас склад, місце при
буття, пункт відправлення. Матеріали, харчі, коні, екіпажі, гро
ші безперестану стікалися туди... Але прохід людей, рух військ 
залишається питанням номер один. Для мешканців Меца ми

* «Пустеля Татари» -  філософський роман (написаний 1940 року) 
італійського письменника Діно Буццаті (1906-1972).

** Іпр -  місто, тепер у Бельгії.
*** Лілль -  місто на півночі Франції, головне місто регіону Па-де- 

Кале і департаменту Нор.
**** Битва під час війни за Іспанську спадщину, важка перемога 

англо-голландських та іспанських військ над французами.
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нулих часів, які бачили знов і знов, як вони прибували, ви
рушали в путь або розквартировувалися у місті чи на його 
околицях, це, певно, ненадійне товариство. «Ми почали за тих 
часів [приблизно у листопаді 1683 року, отже перед відновлен
ням бойових дій], — розповідає «Щоденна збірка» адвоката з 
Меца160, — бити на сполох, коли повинні були прибувати вій
ська, й аби дізнатися, через які ворота вони увійдуть, дзвонили 
один раз у дзвін, після того як били на сполох, щоб повідомити, 
що вони входять через ворота Сен-Тьєбо, двічі — через ворота 
Мазелль, тричі — через Німецькі ворота, чотири рази — через 
Понтиффруа і п'ять разів — через Ворота Мертвих, і починали 
встановлювати на дзвіниці великої церкви прапор або ліхтар — 
білий, коли це була піхота, і червоний, коли кавалерія». Для цих 
звісток існував великий дзвін, названий Ла Мютт161, вивішений 
1605 року на міській вежі, який, гадаю, змушував себе почути.

Із цих військ одні були «перехожими», які прямували іноді 
дуже далеко, за необхідності у напрямку Фландрії чи Ельзасу, 
їм віддавали перевагу, як годиться, перед «мешканцями», при
водом до щорічної великої метушні, коли наставав час «зимо
вих квартир». Тоді, за часів війни або миру, місто регулярно 
наповнювали солдати, вершники, коні, кожен з яких шукав по
мешкання.

Для цих зимових прийомів місто мало, якщо не брати до 
уваги домівок привілейованих, звільнених від розміщення вій
ськових, лише дві тисячі чотириста будинків, які реквізовува- 
лися, будинків низьких, тісних; з них не було й сорока двопо
верхових. Драма вочевидь та сама у Меці, що й в інших гар
нізонних містах, «війська приходили туди великим натовпом, і 
місце, де вони розміщувалися, було дуже малим»162. Треба по
тіснитися у своєму світі.

Один з рапортів у травні 1693 року говорить: «Цієї зими 
було мало мешканців Меца і Вердена, які не мали б принаймні 
шістьох кавалеристів або солдатів, розміщених у них протягом 
усієї зими, і найбідніші мали трьох»163.

Уявіть розквартирування трьох солдатів у тісній лавці ре
місника! 1691 року могильники (злиденні зі злиденних) мецької 
парафії Сен-Круа були у розпачі, «маючи кожний, — казали 
вони, — лише маленьку кімнату, де ми жили, [яку] нам треба 
було залишати, віддавати її військовим, коли вони... ось-ось»164.

Траплялося, між іншим, що незважаючи на звільнення, при
вілейовані мусили відчиняти свої двері. У  1707 році церковни-
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СТАН ГАРНІЗОНІВ ДЕПАРТАМЕНТУ МЕЦА
Кола пропорційні кількості людей у гарнізоні кожного міста, ви- 

раховані за кількістю щоденного раціону продуктів харчування і фу
ражу (за «Історичним атласом» Ж. Дюбі).

ки, починаючи із самого єпископа Туля*, подавали добрий при
клад. Аби засмутити упертих і знешкодити протестувальників, 
а також аби відсунути покупців посад, які дуже часто у Меці, 
як і в інших місцях, робили ці вагомі внески лише відповідно 
до того, успішно чи ні посада звільняє їх від розквартирування 
військ.

Вочевидь, солдати вдома у мешканців ризикували стати не
шанобливими і безсоромними людьми. Погано оплачувані, ось 
тому і небезпечні. Дрібні крадії, вони були повсюди: при на
годі, вони підробляли документи на розквартирування165, про
тизаконно продавали тютюн, брали участь у контрабандному 
продажі солі166, нескінченному по усій Франції. Військова дис
циплінарна система докладала зусиль, аби тримати їх у руках,

* Туль -  місто, тепер у департаменті Мерт і Мозель; було одним із 
трьох лотаринґських єпископств, які Генріх II завоював 1552 року.
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принагідно караючи. Без ентузіазму, бо солдати мали свої при
чини для незадоволення: передусім, відсутність оплати «утри
мання», недостатня кількість і погана якість харчів. У 1710 році 
хліб, який постачався у гарнізон цитаделі Меца, продавався за 
надмірними цінами, «раціон» складався «наполовину з ячменю, 
наполовину з вівса»167.

Зародків заворушень вистачало: інтендант Меца Сен-Конте 
обідав, коли раптом з'явилися на вулиці та у його дворі «триста 
солдатів його гарнізону». Він звернувся до них з промовою, 
знаючи, що їм затримали платню, «що вони розграбували сьо
годні вранці усі ринки і кілька крамниць». Ось вони перед ним 
«зі шпагою в руці... кидають каміння і уламки скла, заважаючи 
людям вийти». Але все закінчилося добре: «Деякі пани офіцери 
гарнізону, почувши шум, прийшли і вигнали їх, побивши бун
тівників»168.

Загалом, місто було відносно спокійним, муніципальна вла
да і поліція лучників оберігали порядок, дотримуючись комен
дантського часу. Але у селах усе йшло по-іншому, особливо 
по сусідству з театром бойових дій, при контакті з ворогом. 
Там усе дозволялося. Той самий інтендант Меца не мав ілюзій 
щодо небезпек, які обов'язково приходять у рівнинний край: 
«Усі наші села [прифронтові], — пояснює він, — будуть завжди 
грабувати і спалювати, так що не можна буде цьому зарадити». 
Єдиний вихід для жертв: заплатити контрибуцію ворогові, цю 
своєрідну Гарантію. «Я забороняю виплату контрибуції, — по
яснює далі Сен-Конте, — але я не переконаний, що таємно це 
вже запропонували і що її скоро плататимуть у цьому фінан
совому окрузі. І я бачу навіть шляхетних людей, які, природно, 
кажуть мені: що ви хочете, щоб ми зробили, щоб ми дозволили, 
аби нас спалили чи розграбували, ми воліємо радше заплатити 
контрибуцію»169.

Звісно, королівські війська не поводилися інакше на інозем
ній чи дружній території. Боротьба між солдатом і селянином 
була цілком боротьбою класів, і невпинною. Загалом перемагав 
солдат, але селянин іноді брав реванш. Чи селяни «з Воґезів» 
були жорстокі у Лотарингії? Чи стали жорстокими? Це були, 
як говорить нам документ, вочевидь неповний, ті, «кого назива
ли хуліганами... Вони чинили розправу над військами короля і 
службовцями, які приїздили й виїздили упродовж зими, і треба 
Оуло покарати кількох із цих злидарів колесуванням і потім, 
через їх велику кількість погодитися на амністію для інших»170.
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Про що не каже доповідь, — це про те, чому селяни кидали 
свої будинки, аби вигнати солдатів. Чи було їхнє становище 
таким самим у Пфальці, так жорстоко спустошеному (фран
цузькими військами) у 1688 — 89 роках, коли «розорені селяни... 
блукали навколо Доннерсберґа171, високої гори, яка завдовжки 
займає площу три — чотири льє між Ебенбурґом172 і Кейзерс- 
лоутром173, завширшки три — чотири льє, цілком вкритої лісом, 
куди ми входимо лише через дуже вузьку дорогу, де селяни 
зробили великі вирубки і куди всі люди з рівнини йшли у разі 
найменшої тривоги разом зі своєю худобою. Ті, кому не було 
чого втрачати, у кількості чотирьох — п'яти тисяч часто ви
ходили маленькими групами по четверо — п'ятеро, аби знайти 
засоби до існування у найближчих селах...»174

Вочевидь, Мец, завжди напоготові, не наражався на це рап
тово, як звичайне село. Однак йому ніколи не слід втрачати сво
єї пильності й завжди треба перевіряти стан військ у гарнізоні, 
стежити (аби зарадити цьому), щоб солдатам вистачило взуття 
й білизни, а також і зброї, щоб офіцери не були дуже молоди
ми, бо інакше батальйони не зможуть вирушити...175 25 серпня 
1702 року «було лише двісті солдатів, які мали зброю, так що 
батальйон Ружері, який стояв у Меці, мусив там залишитися, 
в той самий час, як планувалося послати його у Марсаль, неве
личке містечко у Лотарингії. Таке саме спостереження наступ
ного дня щодо батальйону у Форе*, також у гарнізоні Меца: 
«Багато простих людей, погано підготовлених. Здавалося, лише 
сто п'ятдесят осіб із цього батальйону можуть стріляти»176.

Інший клопіт — фортифікація: її завжди треба було переро
бляти, доробляти. Поспіхом зводили палісади**, звільняли під
ступи до батарей, аби відкрити поле огляду для стрільби: тоді 
були знищені плодоносні й квітучі сади, чудові фруктові дере
ва. І армії селян мобілізовувалися: за жалюгідну платню п'ять 
солів на день177 (тоді як на день коня наймали за 25 солів)178 їм 
треба було працювати лопатами (копати, згрібати) усередині 
міста й за містом, жати нестиглі колоски, аби ворог не знайшов 
засобів до існування під час жнив179, або зрубати дерева уздовж 
доріг, які перетинають ліс, аби уникнути близьких засідок.

* Форе -  регіон у Центральному масиві, який складається з гір 
Форе і рівнини, чи басейну Форе.

** Палісад -  оборонна споруда у вигляді частоколу із загострених
колод.
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Треба також займатися новими рекрутами, їхніми уніфор
мами, новими ополченцями, хворими, ув'язненими. Не рахую
чи адміністрацію, постачання, крамниці, організацію необхід
них обозів, мороки з платнею. Або море невеличких щоденних 
потреб, нудних, але необхідних. Хіба не треба було без кінця 
підраховувати і заміняти те, що було отримано у крамницях: 
ґніт для мушкетів, мотузки, які широко застосовувалися в бу
дівництві мостів, ядра, порох (селітра постачалася з Люксем
бурга), не забуваючи про необхідну упаковку (також бочки для 
перевезення олива)? Як вирішити проблеми лише підручними 
засобами? Чи достатньо було для цих потреб місцевих нечис
ленних виробників мотузки? З черевиками не було занадто ба
гато складнощів. Щодо сталі, то 1706 року побудували у Меці 
піч і кузню. Добре рішення, але паровий молот наробив стільки 
шуму, що мешканці Меца бурхливо протестували. Одразу ж 
виникло питання про його перенесення до іншого місця180.

Стосовно одного пункту інтендантство Меца було у сприят
ливому становищі: коні, які використовувалися у великій кіль
кості в армії, коні для їзди верхи і для тяги — неподалік, на від
стані руки: Лотарингія й Ельзас були у цій галузі провінціями, 
найбагатшими у королівстві. З Меца коней постачали до Італії, 
за військовими потребами. Залишалася проблема, і велика: Га
рантувати їхнє харчування, якщо худоба була з гарнізону, роз
квартированого на місці, і ще гірше, з війська, що переміщуєть
ся, якому треба переправляти їхні харчі. «Я старанно намагав
ся, — писав інтендант Меца 18 травня 1702 року, — наказати 
тихо [тобто якомога скромніше] зібрати овес, якомога дешев
ше, як буде можливо»181. Але, запитує він, треба спрямовувати 
обози до Меза — тобто до королівської армії-у Фландрії, чи до 
Мозеля — тобто до німецької армії? Кавалерія, розквартирова
на на місці, вимагала також великої кількості сіна, і треба було 
резервувати для худоби фуражні квартири, так само як резер
вували для людей, коли наставав час, зимові квартири.

Вочевидь, саме харчування людей ставило ще більше пи
тань, хоча було б важче зменшити харчування коней, ніж ра
ціон людей. Усе було складно. М'ясо, за відсутності близьких 
ринків, поступало з Франш-Конте, Лотарингії, Швейцарії182. 
Закупівлі зерна були одноразовими лише під час доброго вро
жаю, як 1699 року183, — але там, як і в інших місцях, і навіть у 
родючій долині Меза, врожайні роки були рідкісними. Не було 
врожаю 1698 року, і восени не було зерна неподалік. Євреї-тор-
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говці з Меца, діючи гуртом під орудою Серфа Леві та Абрахама 
Шоба184, купили 17000 мішків зерна у  Франкфурті й запропо
нували їх інтендантові Меца Тюрґо (діду великого Тюрґо*). До
говір зафіксував ціну на зерно, яке постачалося у Мец, — 22 
ліври за мішок, тобто операція обраховувалася у 374000 лів
рів. Інтендант вагався: чи ставити йому свій підпис, зважаючи 
на необхідність, і діяти ргоргіо motu**, не очікуючи наказів з 
Версалю? Зрештою, він наважився і звернувся з проханням 
до генерального контролера 9 жовтня 1698 року185, висловлюю
чи бажання «узгодити з Його Величністю нагальні мотиви, які 
змушують мене діяти з таким поспіхом, швидше, ніж віддати 
на поталу випадку існування свого народу і війська». Коли при
гадуються сотні прикладів уродженої обережності інтендантів, 
завжди занепокоєних тим, аби мати прикриття, можна судити 
про сміливість Тюрґо і необхідність, перед якою опинйвся тоді 
його «департамент». Звісно, у Меці, як і в інших місцях, зер
нових монополістів не бракувало, але, вони, дуже захищені (це 
були найчастіше аґенти служби короля), заподіяли шкоду саме 
споживачам, набагато більше, ніж місцевій владі186.

Для такої організації уявімо, що треба продовжувати ви
користовувати важливі транспортні засоби: кораблі на Мозелі, 
кораблі на Мезі, починаючи з Вуа, Коммерсі або Вердена. На 
Мезі, який більше використовують, ніж Мозель, котрий однак 
крутить забагато млинів, кораблі мочать свої вантажі, наштов
хуючись на перешкоди, так само у Намюрі187, як у Льєжі: бо
рошно, отримане з зерна, яке перевозилося, часто було зіпсо
ване188. Ще більше, ніж кораблі, лотаринґські вози на чотирьох 
колесах, набрані у Вердені або неподалік Меца, доповнювали 
основний транспорт. Вони реквізовувалися у  селян сотнями. 
У липні 1675 року 1500 возів з околиць Меца везли 750 сетьє 
зерна у Саверн***. Через двадцять років 800 возів перевозили 
зерно Шампані з Вердена до Меца189. Наступного року їх було 
1500, тих, хто дістався Саверна, кожен навантажений 12 міш
ками вівса190. Постачання міста Бонн, ненадовго окупованого 
французами, забезпечувалося 70 кораблями (оплачували 500

* Тюрґо Анж Робер Жак (1727-1781) -  французький економіст і 
державний діяч.

** 3 власної ініціативи (лат.).
*** Саверн -  місто, тепер у французькому департаменті Нижній 

Рейн.
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ліврів кожен, аби дістатися туди і назад за іаршрутом Мец — 
Бонн); вийшовши з Меца 6 січня 1702 року, вони привезли 
11-го до гарнізону порох, оливо, гармати, 4000 мішків землі, ли
варні форми, аби зробити кулі для мушкета «французького ка
лібру». Другий обоз зупинився через кілька днів у Мертені, по 
сусідству з Триром, «де треба було навантажити 350 возів»191.

І все це, звісно, коштувало грошей, величезних грошей. 
Гроші готівкою перевозили возами в інтересах або через «над
звичайні обставини війни». Але заради одного з цих возів, про 
що повідомляють наші документи («40 мішків з 1000 ліврів ко
жен у нових екю та напівекю, 1 мішок з 1000 ліврів у монетах 
по чотири післяреформених соля, 8 мішків з 500 ліврами ко
жен у монетах по чотири післяреформених соля»192), десять чи 
двадцять випадуть з нашої уваги. Монетний двір Меца, який 
з 1663 року не карбував більше монети з печаткою міста і ви
робляв лише королівські монети, викинув на ринок велику 
кількість маленьких монет, призначених для солдатів. Звідси 
постійне надсилання іспанських срібних монет (як сировини) 
чи до Монетного двору Страсбурга, чи до Монетного двору 
Меца. Ці емісії вирішили здійснити, аби завадити регулярному 
наповненню ринку дрібними іноземними монетами, особливо 
ескаленами й напівескаленами з Голландії або іспанської Флан
дрії. Замість цього погана монета витісняє добру, через про
хідність цієї прикордонної зони золоті монети залишали коро
лівство, вирушаючи до Німеччини або Нідерландів. Звідси про
позиція Сен-Конте 1706 року — викарбувати у Меці п'ятдесят 
мільйонів ескаленів193. Звісно, водночас із цими монетами в 
обігу циркулювала маса паперів — асигнації, які держава да
вала постачальникам або займодавцям. Примусити їх платити 
реальними грошима було не завжди просто... Військові витра
ти — прірва, яка ніколи не заповниться.

За цих надзвичайних обставин єврейська колонія Меца — 
більше ніж 800 будинків 1712 року194, від 4 до 5 тисяч осіб 1697 
року195, — надавала інтенданту найбільші послуги. Її представ
ники були, без винятку, люди розсудливі й вправні, незрівнянні 
у  справах купівлі зерна чи худоби, надання авансів, отримання 
відомостей. Вони створили у Меці багатство, яке нагадувало, за 
високими цифрами кількох найбільших статків, багатство Гоф- 
фюдена з Німецького двору196. Однією з їхніх вимог було отри
мати, аби поїхати у Париж або, ще краще, у Версаль, паспорт, 
у якому їм зазвичай відмовляли: їхня мета — знайти тих по
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середників, через яких можна отримувати векселі та кредити, 
а також наблизитися до генерального контролера. їхня сила — 
це їхні зв'язки: вони отримували векселі так само в Ліоні, як і в 
Амстердамі чи Франкфурті... Однак їхня кількість, що зростала, 
непокоїла владу міста; монастирі опинилися в оточенні їхніх 
будинків197. Тоді чи не буде доречним відреагувати, — запиту
вали у  січні 1702 року інтенданта Сен-Конте, — аби «завадити 
тому, щоб у майбутньому нові євреї влаштовувалися у селі цьо
го департаменту»?198 «Не думаю, — відповів він, — що було б 
розумною обережністю завадити тому, аби вони облаштовува- 
лися там у майбутньому, тому що це вже занадто»199.

І  війна, ви кажете?

Попереджаю вас: війна не тут; ми в тилу. Звісно, трапля
ються якісь набіги «гусарів», спалені будинки, пограбовані 
селяни, вбиті у селах «єпископського» краю. Трапляються та
кож, час від часу, тривога, операції, навіть вправні маневри. І 
завжди певна атмосфера «бойової готовності»: насправді, все 
може раптом статися. Маршал де Крекі* також кинувся у Трир, 
який окупували французи й оточили вороги. Але місто, зра
джене гарнізоном, капітулювало (11 серпня 1675 року) перед 
німецькими і лотаринґськими військами. Через п’ять днів, 16 
серпня, дуже спритні втікачі вже з'явилися у Меці: «Бачили, 
як увесь час приїздили сюди солдати, вдягнені лише у сорочки, 
яких селяни грабували у лісах, де вони ховалися»200. Згодом 
капітуляція завершилася, натовп людей, які втікали у Мец, був 
у такому самому жалюгідному стані. Переможці, лотаринґці й 
німці, не поважали положення капітуляції, за яким кавалерія і 
піхота були вільні піти пішки й без зброї. «Однак, лише щой
но вийшли з міста, місцевий герцог [Лотарингії] наказав усіх 
обібрати, і офіцерів, і солдатів, так що вони прибували сюди 
наступного понеділка 9-го названого місяця [вересня] у най- 
жалюгіднішому у світі стані, більшість у сорочках, босоніж, з 
непокритою головою, одні не мали на своєму тілі нічого, крім 
соломи, зв'язаної й огорнутої навколо тіла, інші — загорнуті в 
мішки, старе ганчір'я, аби захиститися від холоду і дощу. При
бувши сюди, вони поселялися у стайнях, які споруджувалися у

* Крекі Франсуа де (1629-1687) -  маршал Франції.
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фортечних укріпленнях, або в інших місця:, там, де їм надава
ли так званий «етап»...201 Капітуляція Трирі викликала прорив 
на частину ворожої території, і через це гарнізон Трира не був 
більше зобов'язаний спостерігати зі свого місця, він залишився 
тут замість того, щоб іти у Вітрі202, йому також було наказано 
шити для себе одяг, капелюхи, чоботи і черевики у Меці, аби 
ті, хто був у його складі, знов були приведені у стан бойової 
готовності».

Епізод не завершується на цій комічній ноті. 18 вересня по- 
страждалі у цій авантюрі мусили одягнутися, проходити огляд. 
Але серед них були солдати, які віддали Трир ворогові. «Після 
того як поставили окремо сорок вершників і драгунів, [їх] зму
сили витягувати білет, так що п'ятеро, які, на біду, отримали 
чорний білет, були вмить повішені та задушені»203.

Деталь, жорстока, на наш погляд, була, на жаль, буденною 
за тих часів, і особливо у Меці. Місто мало насправді сумний 
привілей отримувати засуджених оперативною військовою юс
тицією, які не були страчені на місці. «Королівська в'язниця 
цього міста, — говорить доповідь могильників парафії Сент- 
Круа, завжди повна дезертирів, засуджених на Галери та інших 
військових, будучи смітником і основним місцем, куди приво
зили усіх ув'язнених Ельзасу з берегів Рейну, гарнізонів, роз
ташованих на річках Самбрі*, Мезі й Мозелі»204. Могильники 
скаржилися, що їм не платили, коли вони закопували цих бі
долашних, «померлих переважно від заразних хвороб» у їхній 
жахливій в'язниці, де панував такий холод, що ув'язнені там 
відморожували ноги, де вода тривалий час була доступна лише 
з погано облаштованих колодязів (до спорудження «фонтана» 
1691 року)205. Одного дня у березні 1695 року сарай, повний 
соломи, спалахнув: випадок чи помста?206 Ці засуджені мали 
усі шанси залишити свою в'язницю, щоб опинитися на коро
лівських Галерах. 2 лютого 1691 року207 було утворено «ланцю
жок», який вів до каторги на Галерах шістдесятьох засуджених, 
в основному молодих, ставних, «гарної статури», (як говорить
ся у  документі) всіх, або майже всіх засуджених до довічних 
Галер за дезертирство. Вони йшли з усіх регіонів Франції. На 
чолі списку п'ятеро ув'язнених з відрізаними вухами, відруба
ним носом, окрім того «прикрашених» тавром у вигляді лілій...

* Самбр -  ріка у Франції та Бельгії, притока Меза.
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Чи треба жаліти місто Мец?

Мец жив життям, мало схожим на нормальне: він, безпе
речно, страждав від виснажливої праці; солдати були непри
ємними гостями, які завдавали клопоту, за якими треба було 
наглядати; близкість кордону — водночас джерело неспокою і 
відповідальності. І витрати міста регулярно перевищували при
бутки — теоретично 100000 ліврів208. Звідси заборгованості. Але 
яке місто Франції не мало тоді боргів? І його витрати давали 
засоби до існування для величезної робочої сили, хіба це ро
билося не заради утримання фортифікації, органів безпеки й 
поліції міста?

З іншого боку, величезні суми грошей, які монархічна адмі
ністрація витрачала на місці, були манною для торговців, реміс
ників, підприємців і позичальників. Усі ремісничі професії про
цвітали, м'ясники були численними, і чоботарям не було на що 
скаржитися. Вісім книгарень вважалося недостатньо209 — всіма, 
окрім хіба що місцевої спільноти книгарів, звісно, і влади, яка 
побоювалася їхнього збільшення: чи не ризикував зрости про
даж заборонених книжок, тим більше, що «у  місті Мец... яке є 
прикордонним і у ньому мешкають люди, що належали до РНР210, 
набагато простіше займатися комерцією й чинити зловживання, 
ніж у якомусь іншому місті». Незаперечна ознака пожвавлення 
торгівлі — Мец користувався послугами вісьмох королівських 
нотаріусів і тридцяти вісьмох місцевих, прозваних «штрафа
ми»211. І він досить багатий, аби притягнути до себе сильну швей
царську імміграцію212. Так, Мец міг жити, навіть жити добре.

Він до того ж мав своїх привілейованих, серед яких могутня 
група офіцерів високого ранґу, а також члени місцевого Пар
ламенту, утвореного 1632 року. Буржуа й «судді-крутії» отри
мували кращі зі своїх прибутків з виноградників навколиш
ніх сіл. Чи не призначало місто свій ринок для вина, яке воно 
виробляло за своїми воротами, навіть досягаючи, як виняток, 
певних сіл на околицях?213 Воно посилалося щодо цього на до
брі доводи: «Територія, яка оточує місто Мец, — край пагорбів, 
піщана земля і виноградники, й вона не може приносити щось 
інше. Єдине добро більшості мешканців — хутори з виноград
никами. Найбагатші, які платять податки, — це ті, хто має їх 
більше... Вино, яке виробляє ця територія, не вирізняється ви
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шуканим смаком. Його вихваляють лише ті, хто його виробляє. 
Воно низької якості й кольору, трохи гостре і з присмаком, 
який залежить від ґрунту, це не досить добре для того, аби вез
ти його кудись далеко». Тим більше існують причини, аби не 
погодитися зі скаргами синдика Генеральних штатів Бургундії, 
який обурювався, що вино його провінції не приймають на 
ринку Меца. Але, з огляду на вищу якість найгірших вин Бур
гундії, це було б руйнуванням виноградників Меца. І чому Мец 
не мав би права приберегти свій власний ринок, як це роблять 
міста Бордо, Бон, Макон, Вітрі-ле-Франсуа, Сен-Дизьє*?214 Тим 
більше, що горлянки солдатів і кавалеристів не були такими ви
шуканими. Можливо, завдяки ним ґуральництво і вироблення 
алкогольних напоїв з виноградних вичавок навколо Меца та 
в Лотарингії також значно прогресували215. І тоді, наприкінці 
правління Людовіка XIV, чи можна було уявити військове міс
течко без алкоголю?

Як заведено, Мец мав своїх бідняків: прості люди були, як 
і в інших містах, нужденними, відтоді як зерно вироблялося 
рідко та його ціна зростала. У 1699 році місто мало на обліку 
«4225 бідняків, з яких велика кількість ганебних»216. Але яке 
місто у Франції за часів Людовіка XIV не мало цих ганебних 
бідарів, цих злидарів, не рахуючи жебраків, які прийшли з ін
ших місць і проникли за його ворота? З 1676 року місто щодо 
цього вжило запобіжних заходів, воно вирішило, що «названим 
біднякам» будуть віднині «заважати жебракувати». Ті, хто «по
ходить з міста і краю», будуть замкнені у лікарні Сен-Нікола, 
де вони «їстимуть разом»217. Що ж до «бідних іноземців», вони 
отримають милостиню і будуть «відправлені за межі міста ра
зом із забороною входити туди і жебракувати, під загрозою 
батога і штрафу у п'ятсот ліврів, який стягуватимуть з мешкан
ців міста, що підтримуватимуть або прийматимуть їх». Це були 
банальні засоби. Чи ефективні, слід сумніватися. Жебрацтво у 
XVII сторіччі було повінню, міста, навіть обережні й суворі, не 
убезпечували себе від нього.

Для Меца війна була повсякденням, манерою жити, разом 
із неминучими незручностями й перевагами — тим більше, що 
справжня війна залишалася загалом далеко від його воріт, —

* Французькі міста: Бон -  тепер у департаменті Кот д’Ор; Макон -  
у департаменті Марна; Вітрі-ле-Франсуа -  у департаменті Сона і Луа
ра; Сен-Дизьє -  у департаменті Верхня Марна.
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небезпечнішою для рівнинного краю, ніж для нього. І в Європі 
за часів Давнього Порядку війна не переривала торгівлі, навіть 
із ворогом. Мир чи війна — для Меца життя йшло далі так 
само, ще за часів Людовіка XV, коли місто навіть процвітало і 
змінювалося під «освіченим» керівництвом маршала де Белль- 
Іля*, модернізувалося, будувало провітрювані площі, помножу
вало кількість нових споруд. Воно стане гарнішим. Коштува
тиме дорожче. Але як дорого воно коштувало уже наприкінці 
правління Людовіка XIV!

Друга мандрівка: дістатися Тулона

Для нашої подорожі ми можемо обрати три міста поблизу 
моря: Брест, фортеця Франції у Бретані й на узбережжі Ат
лантики; Дюнкерк, «збудований від голови до п'ят» Вобаном, 
вікно, підступно відчинене до Північного моря218; Тулон, єди
ний центр французьких морських сил на Середземному морі. 
Я обрав Тулон у  винятковий момент його історії, а саме той, що 
тривав упродовж літа 1707 року219, коли місто було блоковане 
англо-голландським флотом, базованим на островах Ієрес, тоді 
як армія «Пана Савойського» поспішала до погано захищено
го місця з упевненістю, що увійде туди без труднощів. Тобто 
подвійна загроза — із суходолу та з моря. Цього разу я не ви
ключаю драми, і можна було б говорити, як у класичній п'єсі 
про єдність місця — фортеця Тулон в облозі — і майже єдність 
часу: лише кільке днів літа 1707 року, з 26 липня по 24 серпня. 
Але справи складніші: Тулон у центрі величезного плану напа
ду, задуманого у Лондоні, Гаазі, Відні, Турині, який загрожує не 
лише Провансу, а й усій Франції.

Для Тулона природа зробила Грандіозні речі: у місті є по
двійний рейд, великий, що відкривається до моря між мисом 
Сепе і мисом Брюн, величезний водний простір, своєрідний пе
редпокій, авансцена, і маленький, на якому побудовані місто та 
його арсенал і який має два порти, дві внутрішні гавані, оточені 
стінами, плюс додатковий порт, якщо можна так сказати, на 
схід від міста, на каналі Мурійон, де кораблі завжди зазвичай 
ремонтувалися.

* Белль-Іль Шарль Фуке герцоґ де (1684-1761) -  французький вій
ськовий діяч, маршал Франції, військовий міністр (1758-61).
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Розширившись завдяки тому, що воно систематично залу
чалося до справ Королівським морським міністерством, місто 
залишалося, однак, схожим на себе, задушене, затиснуте за го
рою своїми стінами, які позбавили його простору. У 1543 році, 
коли Франциск І віддав його, нещодавно залишене мешканця
ми, флоту і солдатам Барберусса (тобто більше ніж сотні ґалер, 
численні кораблі супроводу і тисячі людей, яких треба году
вати, зайняли його на період з 29 вересня 1543 року до кінця 
березня 1544 року220), він налічував ледь кілька сотень будинків 
і до того ж п'ять тисяч мешканців221: ці старі стіни вже душили 
їх і вже більше не захищали.

Починаючи з 1589 року ці кайдани були скинуті: чи диха
тиме місто? Так, але лише якусь мить. Біля підніжжя нових 
стін упродовж років росли дерева, був вільний простір, потім 
порожнеча заповнювалася, і будинки одразу ж вийшли з-за 
огорожі у п'яти чи шести передмістях, «борках», так само при
тиснутих одне до одного. Переробки, внесені пізніше у побу
дову фортечних стін за вказівками Вобана, не змінили нічого у 
цих первісних природжених недоліках. Місто на початку XVIII 
сторіччя залишалося безперервною низкою провулків, абсурд
но вузьких, звивистих, з глухими кутами, які завершувалися 
часто небезпечними місцями чи розбійницькими кублами, і 
всюди клоаки, сморід... Через небачену убогість (одна кімната 
на поверсі) затиснуті будинки росли вгору, як свічі, підтри
мувані зовнішніми стовпами, поєднаними між собою балками, 
прокинутими над вулицями й над головами пішоходів. Жодно
го місця, де збиралися б війська, поза тим, яке назвали Полем 
битви і де 25 липня, навіть при прибутті ворога, «пан маркіз де 
Восс, капітан де Кост, і шевальє Ґрімальді, лейтенант ґалер, би
лися [на дуелі] і були вбиті обидва, кожен ударом шпаги, який 
одному влучив у серце, а другому пройшов уздовж тіла. Вони 
були двоюрідними братами»222. Важко було їм схрестити шпаги 
в іншому місці.

Дивно, що місто близько 1589 року налічувало 10000 меш
канців; 20000 близько 1668 року; 30000 напередодні Революції. 
Упродовж літа 1707 року разом із трьома полками свого зви
чайного гарнізону, який за відсутності казарм жив у місцевих 
мешканців, воно давало притулок 60000 особам, якщо вірити 
листу, наполовину хвалькуватому223. Серед цього населення ба
гато галасливих, лайливих жінок, багато дітей, солдатів, дівчат і 
численних злидарів, яких патентована міська зачистка бідняків
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марно намагалася вигнати. Нарешті, моряки, наземні матроси, 
усі спритні на руку, що вміло грають кинджалом, який носять 
на боку, немов йдучи на абордаж, непокірливі, «вільнодумці», 
затяті сперечальники й гравці, при нагоді напрочуд хоробрі.

Навколо міста чудові передмістя, які вражають усіх ман
дрівників: сади, квіти, оливкові й апельсинові дерева, пальми, 
виноградники, села, лани... Загалом, «рай». Але також і гори, й 
гори, обпалені сонцем, з рідкою й сухою рослинністю, «лисі», 
як писав Вобан, «що так сильно стискають простір»224. Упро
довж спекотних місяців липня і серпня цього 1707 року пит
ної води, яка живила місто з джерела Раґас, катастрофічно не 
вистачало, для людей і для коней. «Я думав, — писав один з 
захисників Тулона, — що я битимуся лише з ворогом та його 
засобами до існування225; виявилася третя [битва], якої ми не 
передбачали, — нестача води». Звісно, були колодязі за межа
ми міста, але їхня вода, в яку просочувалася вода з моря, була 
солона й викликала розлади шлунка. Треба було ставити «вар
тових повсюди, аби завадити людям і коням пити її»226. Загалом, 
гарне, але по суті бідне село було мало придатне для того, щоб 
годувати військових, і заселене обачливими селянами, які не 
мали у серці жодної пристрасті до короля Франції. До того ж, 
коли вони приходили, аби працювати на оборону, «через два 
дні вони дезертирували, як робили всі приречені на службу в 
ополченні, хто приходив без зброї»227.

Щоправда, у Тулоні військові начальники, які переважно 
приїздили з Півночі, не вміли примусити їх підкорятися. По
трібна була спритність, якої, певно, не мав той, хто писав 20 
липня: «Я ніколи не бачив народу, такого непокірливого, як у 
цьому краї. Коли їм наказуєш, вони не виконують і чверті того, 
чого від них вимагаєш»228. Однак старий граф Ґріньян, місцева 
людина й губернатор провінції, не мав жодних труднощів з ту- 
лонським населенням.

Як і всі території на периферії, Прованс був своєрідною 
провінцією. Франції залишалося там багато роботи. Король 
отримав цю землю у спадщину у 1481 — 83 роках*, але через 
два сторіччя він ще по-справжньому не тримав її у своїх руках. 
Міста, особливо Марсель, а також Арль, Екс, мали свої приві

* У 1481 році, після смерті Рене Анжуйського, графа Провансько
го і короля Неаполя, Прованс за заповітом був переданий королю 
Франції.
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леї, свої особливі думки. Певно, коли туди у липні 1707 року 
увійшов герцог Савойський, не було співпраці з ворогом, на 
яку він сподівався, мріючи навіть про повстання протестантів. 
Провінція залишалася нейтральною, інертною, спостережли
вою; дворянство не збурювалося, церковники також, селяни 
вичікували... Але хіба маршал Тессе, командувач французьки
ми військами, не попереджав короля до початку кампанії, коди 
він був у Дофіне, що не треба «розраховувати на людей» Про
ванса, оскільки, чи були вони вірними чи ні, вони не мали ані 
пороху, ані рушниць?229

Упродовж 1706 року, який передував нападу на Тулон, Про
ванс, окрім того, здавалося, почувався погано. Місто Марсель, 
занадто кмітливе для того, щоб скаржитися, стверджувало, що 

.«піастри», необхідні для його торгівлі зі Сходом, не йдуть біль
ше прямо до нього «морем і що воно їх цілком отримує з Л і
она, куди їх посилають з Байонни й Олерона через Бордо і 
Тулузу»230. Чи йдеться про те, що дороги з Середземного моря 
стали небезпечними через морські операції уздовж берегів Іс
панії? Але для Прованса справжнє лихо спричинили дощі й 
повені важкої зими. Рона широко вийшла з берегів, затопивши 
Тараскон і Арль, завдаючи великої шкоди. Арль слізно скар
жився, але не лише йому була потрібна допомога, тим більше 
що він мав привілеї, «звільнений від податі, розквартирування 
військових і податку на сіль»231. Лихо насправді було загальним: 
«Не існувало жодної парафії в усій цій провінції, яка не за
знала б збитків». Вода віднесла «засіяне, і навіть ґрунт», тобто 
орну землю, і «у  місцях, де її не віднесло, вона була занесена 
або вкрита піском»232.

Цей 1706 рік був так само важкий для армії Людовіка XIV. 
Війна за Іспанську спадщину розкидала французькі армії по 
Європі, та, оскільки поразки траплялися одна за одною, вони 
були відведені до наших кордонів: уже 1704 року, після пораз
ки у Гоштадті, Баварія програла і французька армія поверну
лася за Рейн; 1705 року англійці вигнали до Барселони ерцгер
цога Карла, супротивника Філіппа V, і Каталонія збунтувалася; 
переможна у Рамільї (23 травня 1706 року), армія Мальборо за
хопила Бельгію — іспанські Нідерланди — й опинилася перед 
залізним кордоном, перед Ліллем і Дюнкерком; трохи згодом 
маршал де ла Фейяд був розбитий під стінами Турина (7 ве
ресня 1706 року); до того ж міланці — з французьким гарнізо
ном — швидко зазнали поразки, П'ємонт одразу ж евакуювали.
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В Іспанії взяття Мадрида (3 серпня 1706 року) та успіх маршала 
Бервіка покращили безнадійне становище, яке все ж таки за
лишилося складним.

Старий король, отже, не був більше непереможним і «зви
кав до [військових] поразок і божевільних втеч». На початку 
1707 року, напередодні повернення кращих погідливих днів, 
Мішель де Шамільяр, генеральний контролер фінансів з 1699 
року, державний військовий секретар з 1701 року, «зізнався, 
що нездатний організувати кампанію, яка розпочинається»233.

Однак війська, евакуйовані з Італії, відступили за Альпи до 
Савойї, яка залишалася окупованою, до міста Ніцца, яке фран
цузи захопили у квітні 1703 року (цитадель була взята у січні 
1704 року), так само як Вілльфранш і Антиб: вони утримували 
все графство Ніцца, розташоване перед міжгір'ям Танд.

31 січня 1707 року234 король призначив для командування 
тим, що ми могли б назвати Альпійською армією, маршала Тес- 
се, незважаючи на погану репутацію через дві недавні поразки: 
зняття облоги Ґіблартара (1705 рік) і зняття облоги Барселони 
(1706 рік). 28 лютого маршал, приїхавши з Ґренобля, дістався 
Бриансона*, де він улаштував свій командний пункт.

Цей чоловік, який відіграватиме головну роль у наступній 
оповіді, чи був він персонажем, якого змалював Сен-Сімон, 
трохи дивакуватим, водночас фанфароном і Дон Кіхотом, лис
ти якого викликали усмішку короля? Хіба можемо ми судити 
про це? Сен-Сімон не завжди поблажливий. П'єр Дюбуа, який 
тривалий час читав його листування, описує зовсім іншу люди
ну, безперечно, не лише великого воїна, а й тонкого дипломата, 
з почуттям гумору, добродушного, який зумів, прибувши до 
Тулона, загасити конфлікти, викликані різким норовом і нероз
важливими наказами коменданта міста Сен-Патера.

Виправданням Тессе може бути той факт, що коли він при
був у Бриансон, не існувало чіткої військової доктрини для 
щільного, добре організованого захисту Альп: дія, яка практи
кувалася — це переміщення «батальйонів» або кавалерії з огля
ду на небезпеку просування ворога. Він переміщувався, вони 
переміщувалися: це паралельні обманні рухи.

Друге виправдання: армія, яку він мав у своєму розпоря
дженні, підсилена солдатами, що повернулися з-під Мілана

* Бриансон -  місто, тепер у французькому департаменті Верхні 
Альпи.
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(евакуйовані, за згодою ворога, після укладення Туринської 
конвенції з імператором 23 березня 1707 року), налічувала не 
більше 30 — 40 тисяч осіб. Крім того, вона страждала від постій
ного дезертирства, яке у деяких полках зменшувало наполо
вину їхній особовий склад. Де Бройлі, заступник Тессе, писав 
2 липня 1707 року, що він змушений застосовувати покаран
ня для повчання інших: «Трьом десяткам солдатів-дезертирів235 
відрубали голову. Це покарання, виконане доречно й нещадно, 
мало чудовий успіх: за два тижні на моїй пам'яті не сталося 
жодного випадку дезертирства». Так, але потім? Дезертирство 
було ендемічною хворобою усіх армій, були навіть організова
ні шляхи: дістатися Швейцарських кантонів, повернутися до 
себе додому і, якщо пропонуватимуть винагороду, записатися 
до ополчення. Потім розпочати все спочатку. Зробимо висно
вок: армія погано оплачувалася, погано харчувалася, не мала 
екіпіровки, взуття.

Навпаки, герцог Савойський Віктор-Амадей II, підсилив
шись імператорськими солдатами принца Євгенія, мав у сво
єму розпорядженні численний особовий склад, у якому 4000 
французів, завербованих, подекуди із застосуванням сили, піс
ля поразки у Турині. Він складався з трьох «таборів», перший 
у Івреа* на шляху до долини Аоста, Малого Сен-Бернара** і 
високого Тарантеза***; другий на висоті Піньєроля й Сузи****, 
маленьких фортець, які утримували французи біля підніжжя 
п'ємонтських Альп; третій неподалік Коні, призначений для 
спостереження за дорогами на Барселонетт і міжгір'я Танд, яке 
веде до Ніцци і далі до Провансу.

Маршал де Тессе, отже, мав кілька секторів для одночасного 
спостереження — Савойя, Дофіне, Прованс. Він знав (усі при
готування ворога підтверджували це), що буде атакований. Але 
де? У Провансі, писали йому з кінця квітня італійські інформа
тори. Не вірячи у це сам, він інформував про це двір. Дурниці, 
відповідали йому. Отже, наглядайте за Савойєю! І коли бойові 
дії почалися уже на півдні й тулонці тиснули на нього, аби 
він послав до них усю Альпійську армію, він буркотів: «Треба, 
отже, аби у Провансі, у Ланґедоку, у Дофіне, у Савойї... треба

* Івреа -  місто в Італії (П’ємонт).
** Сен-Бернар -  міжгір’я в Альпах між Францією та Італією.
*** Тарантез -  регіон французьких Альп (у департаменті Савойя).
**** 0 у3а _ місто в Італії (П’ємонт).
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зберегти не лише Тулон!» І додавав: «Я вас запевняю... що ко
роль думає зовсім інакше»236. І можливо, це правда. Можливо, 
у Версалі ще побоювалися за Савойю.

Хто не був стурбований у Франції цього літа 1707 року? 
Ворог думає, що французький опір припиняється. І таємні пе
реговори Людовіка XIV, наполегливі й неефективні, лише по
силили цю думку. Насправді Франція чинила опір. Отже, на 
Північному морі та на Ла Манші перед своїм головним супро
тивником корсари Дюнкерка спричинили великі втрати ан
глійських і голландських кораблів. Мальборо*, зі свого боку, 
вагався атакувати Лілль чи Дюнкерк. Звідси проект швидкого 
відвертального маневру, простішого, у бік далекого Провансу, 
напевно погано організованого, аби захистити Тулон, Марсель 
і поза ним Ланґедок, де вороги хотіли б розбурхати у Севеннах 
протестантське повстання камізарів, приборкане не без труд
нощів 1704 року Віллером**, 1705 року Бервіком. Зброя, яку 
доправляли повстанцям, була захоплена у Бокері, й Кавальє, 
селянський ватажок камізарів, прямував за савойською армією 
та їв за тим самим столом, що й герцог.

Це, отже, увесь план, який був вироблений завдяки три
валим переговорам, сліди яких ми знаходимо у Лондоні, Га
азі, Відні й Турині237. І саме герцог Савойський, спираючись 
на війська принца Євгенія, узяв на себе наземні операції. Ам
бітний Віктор-Амадей усе підготував у найдрібніших деталях і 
у найбільшій таємниці. Однак ані принц, ані герцог не могли 
приховати своїх рухів, і якщо Тессе, з висоти Альп, не спо
стерігав за ними пильно увесь час, новини летіли до Франції 
через Сан-Ремо238 і Геную. Невдовзі пішов розголос про неми
нучу небезпеку для Провансу і Тулона, і, оскільки інформація 
швидко доходить з Тулона чи Марселя до Версаля, за вісім днів, 
іноді за чотири, при дворі нарешті 15 червня переконалися, що 
готується вторгнення саме у Прованс239. І поспіхом послали на 
їхні пости двох морських командувачів Тулона — Де Вовре і 
маркіза де Ланжерона, які були тоді у Версалі. Вони приїхали у 
Прованс лише 23 червня.

Перші частини савойської армії — великі загони з 4000 осіб, 
що прямували один за одним, маючи позаду величезний обоз із

* Мальборо Джон Черчілль, герцоґ де (1650-1722) -  англійський 
генерал, командувач англійських військ (1702-10).

** Віллер Клод Луї Ектор, герцоґ де (1653-1734) -  маршал Франції.
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мулів, 5000 тварин щоразу — зрештою пройшли міжгір'я Тенд 
на початку липня, і була піднята тривога по всьому Провансу. 
Тоді ж — чи Тессе прийняв це рішення, я сумніваюся, — мар
кіз де Сайї, який командував у Ніцці, залишив місто з 2 лип
ня, потім розташувався з п'ятьма батальйонами (можливо, 2000 
осіб) і кількома ополченцями за Варом*, який вийшов з берегів. 
Це не завадило, однак, ворогові перейти невелику річку 11-го 
(втративши багато людей, віднесених паводковим потоком) і 
збудувати міст для артилерії 12-го.

Однак Віктор-Амадей, увійшовши до Ніцци, затримався там 
до 13-го. Навіщо ця втрата часу? Тому що англо-голландський 
флот входив до порту Ніцци. «Пан Савойський, — розповідає 
у своїх «Мемуарах» Сен-Сімон240, — відвідав флот і попросив 
грошей, які йому були обіцяні. Англійці побоювалися, що їх не 
вистачить, і обговорювали цілий день точний час відправлен
ня [флоту]. Насамкінець, бачачи цього упертого принца, який 
не вирушить звідси, доки йому не заплатять, вони відрахували 
мільйон241, який він отримав сам. Цей день затримки був по
рятунком для Тулона і, можна сказати, для Франції: він дав 
можливість двадцять одному батальйону прибути до Тулона у 
потрібний час».

Пояснення схоже на правду, але не зовсім точне. Армія, що 
вторглася, після 11 липня просувалася уперед разом зі своїми 
начальниками або без них. Ворог перед нею — це був лише 
слабкий заслін із військ. Її просування, однак, було важким — 
через посушливе літо, відсутність води, нестачу харчів — і крім 
того обережним, бо герцог хотів обачно поводитися з прован
сальцями. Він бажав постати перед ними як визволитель, го
товий звільнити їх від ярма Франції. Він люб’язно домовлявся 
з містом, обмежувався у Каннах, Сен-Тропе, Фрежюсі й Ґрасі 
тим, що вимагав контрибуції харчами, фуражем. Ніхто у цьо
му йому не відмовляв. Прийом у Фрежюсі був дружнім і до
сить кумедним. Єпископ виявив завзяття: приймаючи герцога в 
єпископському будинку, він «одягнув своє вбрання понтифіка, 
представив освячену воду і ладан біля дверей собору і заспівав 
«Те сіеит»** за окупацію міста». Що ж тут забавного, запитаєте

* Вар -  ріка на південному сході Франції, впадає у Середземне 
море, тече департаментом Приморські Альпи.

** Те сіеит Іаисіатиз (лат.). -  «Тебе, Боже, вихваляємо...» -  перші 
слова католицького гімну.
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ви? Просто те, що єпископом Фрежюса був майбутній карди
нал Флері, який стане вихователем Людовіка XV і який, завдя
ки своєму учневі, правитиме Францією з 1726 по 1740 рік. Як 
цей «бідолаха, створений для того, щоб обманювати, так само 
як і для того, щоб бути обманутим»242, як охарактеризував його 
Сен-Сімон, виплутався пізніше з цієї недоладної «співпраці»?. 
Вочевидь, без надто великих труднощів.

Усе це забирало час переможців. «Пан Савойський, — пи
сав Тессе, — віддавав накази, приймав присягу, змушував по
стачати харчі й служити собі ту частину Провансу, де він був, 
краще, ніж робив це інтендант короля... Народ не мав ані руш
ниць, ані пороху, ані робочих рук; вони не були невірними у 
душі, але підкорялися і давали свої запаси хліба, аби не давати 
грошей, які пан Савойський любив, дотепер не бажаючи бра
ти»243. Насамкінець, підрозділи савойярів, прямуючи услід вер
вечкою, прийшли у Кюер* — останній етап за три льє до Туло
на — лише 21 липня. Це був ще тільки перший загін. Здійснив
ши невеликий напад, моряки змогли захопити кількох осіб, які 
спали у своїх домівках244. І савойяри з'явилися під стінами міста 
лише 21-го. Вони пройшли 150 кілометрів за два тижні — це не 
рекорд245.

Адже до Тулона уже прибули солдати Тессе такими заго
нами: 21-го — 11 батальйонів, тобто 4000 осіб; 22-го — 8; 23- 
го — 9; 25-го — 13 або 14 батальйонів246. 22-го війська маркіза 
де Сайї, відступаючи до берегів Вара, прийшли своєю чергою 
й отаборилися за містом під кронами оливкового саду. Наре
шті, 7 серпня граф Медаві привів із Савойї шість батальйонів і 
сорок два ескадрони кавалерії та драгунів247: їх послали у Сен- 
Максимен**, звідки їм буде простіше згодом непокоїти війська 
савойярів та їхнє постачання. Отже, перегони на швидкість 
були виграні французькими військами. Маршал Тессе, який 
безперестану їздив туди й сюди верхи, «на своїх сідницях», як 
він казав, із Систерона до Тулона, до Екса і знову до Систеро- 
на, зумів провести ці перегони на шкоду самому собі.

Але до прибуття армії-рятівниці Тулон, який сприйняв сер
йозніше, ніж Версаль, розголос про напад на Прованс, орга
нізував сам свою оборону на суходолі (хай живуть Сухопутні 
війська!) і на морі (хай живе Морський флот!). Морський флот

* Кюер -  місто, тепер у французькому департаменті Вар.
** Сен-Максимен-ле-Бом -  місто у департаменті Вар.
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і Сухопутне військо погано ладнають одне з одним, це правда, 
але роботи велися швидко і першим, і другим. Вони обидва 
мали у своєму розпорядженні три тижні відстрочки, протягом 
яких гарячкова праця змінила місце подій. Граф де Ґріньян 
відігравав тут головну роль. Він зумів підкорити серця тулон- 
ців і мешканців навколишніх сіл, ополченців і волонтерів, за
взято працюючи на оборону міста. Гласис* фортечних стін був 
звільнений від будинків, які захаращували його, критий шлях, 
який прилучався до стін, був завершений, і 200 гармат, узятих 
з арсеналу, встановлені на фортечних стінах — залізні гармати, 
які, правда, навіть з меншим вантажем ризикували вибухну
ти (і вибухали), спричинюючи більше втрат серед захисників, 
ніж ядра супротивника. Головним було імпровізоване обла
штування укріпленого табору, оснащеного важкою артилерією 
на висотах на півночі міста, між фортечними стінами і горою 
Фарон**, навколо маленької каплиці святої Анни. Оскільки він 
був у руках захисників, він віддаляв від міста нападників, їхню 
артилерію, їхні лінії атаки.

До цих робіт «Тулон не був вартий нічого»248. Або радше 
його оборона задумувалася лише з боку моря й мало або зо
всім не планувалася з боку суходолу, і герцог Савойський був 
про це поінформований. Отже, саме з відчуттям прикрості й 
смутку, яке майже негайно охопило його249, він побачив місто, 
повне солдатів, наїжачене гарматами, яке постачалося зброєю, 
рушницями, кременем, багнетами, порохом, мало у розпоря
дженні величезні резерви морського флоту. Ні хліба, ні соло
ного м'яса, ні свіжого м'яса (лише для офіцерів), ні вина там 
не бракувало. Лише черевиків, але навіщо одягати їх під час 
спекотного літа в Провансі? У будь-якому разі захисники до
бре харчувалися250 і, оскільки вино продавалося у місті по два 
су за глек, вони жартували: барабанщик, змінюючи інструмент, 
змушував їх танцювати щовечора під звуки флажолета251. Мо
ральний дух також був міцний або став таким, на думку коман
дування. Тессе досить рано стверджував: герцог Савойський 
буде перепроваджений за Вар.

Армія останнього нескінченно довго прибувала на місце, 
вона захопила висоти каплиці Сен-Катрін лише 2 серпня вран-

* Гласис -  пологий насип перед зовнішнім ровом фортеці чи укрі
плення, нахилений у бік противника.

** Фарон -  гора на півдні Франції, височіє над Тулоном (542 м).
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ці252. Але її важкої артилерії ще не було на місці. Справді, на
падники лише вишикувалися в ряд перед містом, зі сходу: вони 
не оточили його, не взяли у справжню облогу.

Однак англо-голландський флот, який висунувся уперед, за
йняв позицію близько 10 липня на островах Ієрес. Він мусив 
зачекати прибуття савойських сил, аби вивантажити за своїм 
задумом харчі й артилерію, не страждаючи упродовж кількох 
днів від містраля, який дув з такою силою, що їм забороняли 
вхід у тулонські води.

Передчуваючи велику небезпеку, морський флот Тулона 
помножив свої застережні заходи. Він побоювався передусім 
саме об'єднання наземних і морських сил супротивника. Як 
захистити кораблі, які стоять на якорі в порту, якщо наземна 
артилерія відкриє по них вогонь, тоді як флот ворога закриє 
їм будь-який вихід? Такий вихід, з іншого місця, був би по
трібний, якщо озброїти кораблі — операція тривала і дорога. 
Потім, як захистити величезні запаси складів арсеналу? Маркіз 
Ланжерон, відповідальний за морський флот, разом з іншими 
відповідальними особами, а іноді наперекір їхній думці зумів 
прийняти рішення, буркочучи й лаячись, скаржачись на тих чи 
інших, часто вдаючись до надмірних засобів. Щоправда, при 
його прибутті 23 червня він не вірив у можливість захисти
ти місто. Його першою турботою, отже, було звільнити його 
якомога швидше від частини його багатств: чавунної артилерії, 
мортир, такелажу, вітрил, тросів, — усе перевозилося поспіхом 
в Арль на облавках сімдесяти двох човнів. Гармати, канати пе
реміщали: їх потім повернуть на місце; батареї, які захищали 
рейд, приводили у відповідний стан; кораблі зі знятими що
глами затоплювали, коли ворог наближався до Тулона, через 
побоювання побачити, як вони згорять у полум'ї, спалені во
рогом, або, що ще гірше, опиняться у його руках. Незважаючи 
на протести маркіза Ройє, який ними командував, сім Галер, 
що повернулися з італійських берегів, були направлені у Мар
сель. На рейді Тулона вони були надто легкою ціллю, але че
рез це рішення вони відмовилися від рухомого захисту, який 
їм могли б забезпечити, моці вогню великих гармат, котрими 
були озброєні їхні носові частини, й передусім робочої сили 
каторжників, яких можна було б використати. Усе це спірні 
заходи, які можуть бути предметом дискусії. Але я на мить по
вертаюся до них, корисних, розумних. Один із них геніальний: 
використання двох суден першого ранґу253, «Громовержець»
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і «Сен-Філіпп», озброєних кожне 90 гарматами. «Громовер
жець», захищений двома суднами, навмисно затопленими по
ряд із ним, сам сів на мілину неподалік Мурійона на мулке дно, 
спрямовуючи свій ніщівний вогонь у напрямку між містом і 
нападниками, які йшли зі сходу, дорогою з Ніцци. Його обшили 
твердою деревиною і, докладаючи зусиль, він крутився на своїх 
якірних ланцюгах навколо своєї осі, даючи залп з лівого облав
ку, потім, перезарядивши гармати, — з правого облавку. «Сен- 
Філіпп», залишаючись на плаву, тримався на заході, на висоті 
Кастиньяка, у змозі, якщо треба, зміститися до Мурійона. Він 
здійснював цей рух під час операції.

Якщо читач відшукає на карті захисні рубежі Тулона — на 
вході до великого рейду позиції артилерії на мисі Сепе (на пів
дні), форт Сент-Марґеріт і Сен-Луї (на півночі) на мисі Брюн, — 
він зможе простежити за першою операцією, дуже скромною, 
могутнього флоту супротивника. Він задовільнився, насправді, 
тим, що захопив зовнішні позиції. Він узяв спочатку батареї 
мису Сепе, які згодом залишив, не знаючи, що з ними робити. 
Потім він спрямував свої зусилля на мис Брюн. 16 серпня він 
захопив замок Сент-Марґеріт (де особовий склад становив 48 
осіб); форт Сен-Луї тривалий час обстрілювали, його захищала 
сотня чоловік, що чинили опір до 18-го, його гарнізон евакую
вався морем. Справді, невеликий успіх: Сент-Марґеріт здався 
через нестачу води254. Аби увійти у маленький рейд, серце фор
теці, флот мусив би взяти Велику вежу, старе фортифікаційне 
укріплення, але оновлене й оснащене артилерією, і на півдні 
зламати опір захисників вежі Балаґ'є і форту Еґіллетт, — усі 
операції складні для флоту, збентеженого поразкою, визнаною 
й передчасною, наземної атаки савойярів.

Отже, савойяри зайняли дві паралельні лінії, між горою 
Малґ на півдні та висотами Сент-Катрін на півночі, які також 
перетинає дорога з Тулона до Ніцци. Упродовж перших днів 
серпня операції обмежувалися стріляниною, нападами з одно
го й іншого боку, виснажливими земляними роботами. Погано 
харчуючись, зморившись від праці, обложники, хоча за ними 
пильно стежила поліція, без кінця дезертирували й діставали
ся французьких рубежів. Загалом, тисячі перебіжчиків або, як 
кажуть, «прибульців», добрих солдатів, до того ж, добре одяг
нених, але які зізнавалися, що зголодніли. їх приймали з готов
ністю, їм набридали питаннями і, винагородивши одним екю, 
відсилали до Марселя. Втративши швидкість і не досягнувши
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легкості, армія герцога розпадалася сама. За цих умов 15 серп
ня «на світанку» атака захисників розтрощила ворогів на їхній 
передовій лінії, між Круа Фарон і Сент-Катрін. Більше тисячі з 
них були вбиті, поранені або захоплені у полон. Втрати напад
ників були, навпаки, мінімальними: сорок осіб. Зняту позицію 
евакуювали через чотирнадцять годин. Отже, всього лише про
чухан. Але для військ герцога Савойського то занадто важкий 
удар. Він не займе знов утрачених позицій. Наступного дня 
його артилерія включилася в гру суто через помсту, кидаючи 
«бомби» на місто: вісім будинків було зруйновано, і «пан єпис
коп подумав, що він розбитий цієї ночі у своєму ліжку». Паніка 
спустошила місто, майже звільнивши його від усіх мешканців.

Насправді, це був кінець бойових дій: 19-го відбувся, за про
позицією нападників, обмін полоненими. Французькі офіцери, 
делеговані на цей захід, були запрошені принцом Євгенієм до 
його столу, герцог Савойський прийняв їх потім дуже ввічливо 
й залишив вечеряти. Розмовляли про операції, про двох «жеро- 
мів»*, як їх називали, але документ не каже чому, «Громовер
жець» і «Сен-Філіпп». Герцоґ пригостив своїм шампанським, 
вибачаючись, що він, певно, не оцінив шампанського пана де 
Вовре, який командував гарнізоном Тулона і мав репутацію 
гостинного хазяїна255. Чим командувати, невже війною в мере
живах?** Через два дні, аби полегшити ухвалений віднині від
хід, савойяри довірили флоту союзників свій багаж, артилерію 
та поранених калік.

Для Морського флоту супротивника настав останній акт — 
не лише бій заради честі. У ніч з 21-го на 22-е п'ять галіонів об
стрілювали Тулон до п'ятої ранку наступного дня, доки вони не 
приєдналися до свого флоту, що підняв вітрила наступної ночі. 
Цей обстріл був набагато серйознішим, ніж злочини, вчинені 
«наземними» ядрами і бомбами, оскільки галіони просувалися 
до бухти чи форту Сен-Луї. Поцілені, два старі кораблі загорі
лися й були виведені на буксирі на середину внутрішньої гава
ні, аби їхнє полум'я не перекинулося на інші кораблі, але вони 
дали раптом чудовий сяючий орієнтир для ворожих пострілів. 
Два фреґати були пошкоджені, й одна бомба спровокувала по
жежу, на щастя, приборкану, на судні «Діамант». «Було також 
багато зруйнованих будинків, хоча дві третини їхніх бомб не

* Жером -  сорт сиру.
** Вираз з’явився стосовно англо-франпузьких війн XVIII сторіччя.
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вибухали зовсім або вибухали у повітрі, в іншому разі шкода 
була б значно більшою».

Однак герцоґ Савойський, позбавившись своєї артилерії 
та скалічених солдатів, знов розпочав швидкий марш, в іншо
му напрямку, прямуючи дорогою, аби захопити Прованс. Під 
час цього «щільного» відходу села були розграбовані та спале
ні, міста пограбовані або розгромлені. Маршал де Тессе, який 
переслідував утікачів, не міг догнати їх, відстаючи від них на 
сім — вісім годин. Більше ніж людей, йому не вистачало коней 
і возів, і армія, що віддалялася, не залишила за собою ні хар
чів, ні фуражу. Саме селяни з усіх усюд на чолі з дворянським 
ополченням, навіть їхніми кюре, кинулися на грабіжників, «так 
що це було повсюди немов ланцюжок пасток і постійних атак 
і обмінів пострілами з рушниць; вони не припинялися увесь 
день і ніч, що використали вороги, переходячи Етерель*, де роз
ташувалися шість або сім тисяч ополченців, які їх легко убили. 
Але не обійшлося також без втрат з їхнього боку, і ті, кого 
вороги змогли захопити, були повішені на деревах, що однак 
не залякало інших, не уповільнило їхнього переслідування»256. 
Армія нападників утратила половину свого особового складу 
в авантюрі у Провансі. Зрештою, вона пограбувала графство 
Ніцца, яке належало герцогу, так само як і Прованс, і зрештою 
зникла у міжгір'ї Танд у напрямку П'ємонта. «Як чудово я впав 
лицем у болото», — позіхав 26 серпня герцоґ Савойський.

Уроки?

Облога Тулона — французька перемога? Це занадто гуч
но сказано. Небезпеку було відвернуто, але ціною очевидних 
втрат. Герцоґ Савойський вивіз не більше 200000 ліврів, але 
він годувався з краю, жахливо спустошуючи його. Безперечно, 
Прованс залікує свої рани, за правилами, дійсними для всіх 
змучених країв, до яких повернувся мир. Життя там знов увій
де у свої береги, й наступного року провансальці виявлятимуть 
свою покірність і добру волю, якщо не «вірність», як казав 
граф де Ґріньян, генеральний намісник Провансу, коли їхні 
Генеральні штати голосуватимуть за мільйон ліврів податку,

* Етерель -  гірський масив у Провансі, найвища вершина -  гора 
Вінеґр.
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який провінція платитиме, звичайно ж, королю. Край, звісно, 
набагато важче постраждає 1709 року під час морозної зими, 
яка ще швидше, ніж грабіжники й вирубувачі дерев 1707 року, 
знищить тисячі й тисячі оливкових дерев.

З іншого боку, переможені у Тулоні взяли реванш. Армія 
Тессе повернулася альпійськими дорогами на позиції, які вона 
залишила у Дофіне і Савойї, але вона не поспішала. І цього 
разу саме ворог мав перевагу у швидкості. Принц Євгеній, вий
шовши з П'ємонта, зміг захопити Сюз, який французи зайняли 
на сході Альп, у П'ємонтському краї. Цитадель тривалий час 
чинила опір, але була захоплена 3 жовтня. Франція втратила 
тут ворота, зручні, аби увійти за своїм бажаням за Альпи, у 
П'ємонтський край (їй залишилися ще, правда, Піньєроль* і 
Фанестрелль). Чи не через цю поразку або внаслідок викриттів 
(Сухопутне військо постійно роздирали внутрішні чвари) мар
шал де Тессе, потрапивши у напівнемилість, був звільнений з 
посади командувача?

Взяття Сюза — все ж таки другорядна подія. Важливішими 
й такими, про які складніше судити, є наслідки облоги Тулона 
для Морського флоту. Як заведено, принижують морське ко
мандування Тулона і навіть роблять з маркіза де Ланжерона 
офірного козла. Що я застерігаюся робити, бо не під час облоги 
Тулона вирішувалася доля Морського флоту Людовіка XIV.

Я вважаю, що видовище порту Тулона, коли облогу зняли, 
було сумне. «Ц і гарні кораблі, які ще недавно були гордістю 
порту, тепер без щогл, одні лежать на лівому облавку, інші на 
правому, занурені у  воду кормою чи носом, і залишають сумнів 
у тому, чи здатні ще вони одного дня сформувати флот». Коли 
їх підняли, виявилося, «що вони надзвичайно постраждали; 
таке несприятливе положення пошкодило всі їхні шви, визна
чило шляхи протікання води, які важко ліквідувати, і посилило 
пошкодження усіх частин цих суден»257.

Чи не марно маркіз де Ланжерон пожертвував своїми ко
раблями? Але хто зміг би передбачити блискавичну облогу, на
справді кумедну? Він уявляв справжню облогу, місто, на трива
лий час блоковане, рейди, відкриті ворогу, наземну артилерію, 
що стріляла, як забажає, по суднах, згрупованих у внутрішній 
гавані. За цих умов, що передбачалися, треба лише дотриму-

* Піньєроль -  місто в Італії, у  П ’ємонті, неодноразово було фран
цузьким.
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ватися правил, які радить досвід. Так само 5 к зняти бруківку з 
вулиць міста, готуючись до того, що місто буде в облозі, аби його 
бруківка — це випадок Тулона — не перетворилася на метальну 
зброю. Кораблі, звільнені від свого баласту (вони мали, аби йти 
швидко, звільнитися від нього на місці), були занурені у воду, 
але не потоплені. Відтоді як супротивник був побитий й утікав, 
їх одне за одним повертали на флот. Маркіз де Ланжерон по
відомляв у листах про успішне повернення у плавання як про 
перемоги і також, зауважте, як про особисте виправдання.

ЗО серпня 1707 року він писав Понтшартрену*: «Я розпочав 
цього ранку викачувати воду з «Блискавичного», одного з тих 
суден, які викликали незадоволення на обличчі того, хто пише 
вам з Марселя, до полудня він буде на плаву...»258

6 вересня: непорядні люди «змушують думати, що він [Лан
жерон] наказав затопити великі королівські судна»259. Це не
правда, «...він пустив воду у великі судна лише до першої ба
тареї, якщо він затопив велике судно, він повернув його у пла
вання за чотири дні».

15 вересня: «...Блискавичний», «Королівське Сонце», «Трі
умфуючий» і «Чудовий» висушені й не мають ані краплі води». 
«Грізний» і «Безстрашний» невдовзі повернуться у плавання. 
Що ж до «Сен-Філіппа» і «Громовержця», двох героїв облоги, 
перший не був затоплений, другий був піднятий, «але король 
не мав двох кораблів, так само пошкоджених, і вони були у 
такому стані, що я не хотів би відповідати за них стосовно 
літньої кампанії»260. Нарешті 9 жовтня — перемога — «роботу 
завершено»261.

Це не говорить про те, що Тулон відновив чудовий флот. Але 
чи мав він чудовий флот до облоги? Саме у цьому все питання. 
Слова Арну до Понтшартрена, написані до зняття облоги, 11 
серпня262, дозволяють у цьому засумніватися: «Ви мали рацію, 
сказавши, пане, що ЗО або 40 суден були б ефективнішою до
помогою Тулону, ніж усі війська, які можна туди послати, тому 
що насправді пан герцог Савойський не задумав би плану ата
кувати це місце, якби він не вважав, що ми можемо мати на 
морі лише 20 кораблів, здатних напасти на флот, який мусив 
везти частину продуктів постачання його армії, з артилерією

* Понтшартрен Луї Феліпо, граф де (1643-1727) -  французький 
державний діяч, державний секретар Морського флоту (1690-99), 
канцлер (1699-1714).
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та припасами для такої операції. Але саме через цю біду ми не 
можемо достатньо жалкувати, що Морський флот опинився в 
цьому стані й що через це він на волосинці (так сказати) від 
своєї повної загибелі». Арну — той «інспектор», який наводив 
порядок у  порту Бреста і хто у Тулоні, не будучи моряком, віді
гравав роль наглядача, до того ж тримаючись осторонь від осіб, 
відповідальних за оборону. Розумний, уважний, не надто добро
зичливий. Але, зрештою, той, хто, висловлюючи свою думку, 
більше, ніж моряки Тулона, поставив під сумнів усю політику 
уряду Версаля, який пожертвував «Морем» заради «Землі» та 
від 1692 року, після битви у заливі Уґ\ зробив ставку на війну 
за допомогою операцій піратських кораблів, майже відмовля
ючись від занадто дорогої війни ескадр. Чи король був змуше
ний зробити такий вибір? Можливо, тому що на морі піратські 
операції — це засіб, який нав'язується слабшому. У цьому разі 
не людей, моряків або робітників арсеналу, не матеріалів, вклю
чаючи щогли виняткової довжини й товщини, не вистачало у 
Тулоні — вони прибували плаваючим караваном, спускаючись 
Ізером і Роною. Те, чого не вистачало, — це гроші, кредити, без 
чого кораблі не могли ані ремонтуватися, ані озброюватися263.

Після облоги стали очевидні фінансові труднощі у Тулоні; 
різні види діяльності там уповільнювалися. Кораблі, які зали
шалися на плаву завдяки набридливому відкачуванню води, за
безпечуваному каторжниками, сіли на мілину на мулисті землі 
рейду. Саме відправка їх на кладовище, на злам дозволила отри
мати деревину для опалення. Певно, в усіх портах Європи старі 
судна завершують своє життя, гинучи у підступних і занадто 
спокійних водах портів. Хіба англійські понтони, де юрмилися 
французькі полонені упродовж війн часів Революції та імперії, 
не були такими кораблями, викинутими на сміття? Але у Тулоні 
арсенал завершив свою діяльність, і безробіття його робітників 
зростало. Однак з порту виходили кораблі, човни, які захищали 
французьку торгівлю на сході, або судна, навантажені зерном у 
Північній Африці. І Тулон споряджав також піратські кораблі, 
віддані внайми або позичені державою приватним особам, які 
озброювали їх власним коштом. Це був, як ми сьогодні сказали 
б, перехід націоналізованого сектора у приватний сектор. Саме 
таким чином 1712 року три великі судна, три фрегати і два вій-

* Перемога англо-голландського флоту над французьким флотом 
у заливі Сен-Вааст-ла-Уґ 29 травня 1692 року.
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ськові кораблі залишили Тулон наприкінці березня під орудою 
Кассара*, одного з найвправніших моряків Франції, але фаната 
дисципліни і через це найганебнішого з начальників екіпажів. 
Маленька ескадра пройшла Ґібралтар, досягла португальського 
острова Сантьяго в архіпелазі Островів Зеленого Мису, захопи
ла його, розграбувала. Згодом вона дісталася Мартиніки, неспо
дівано відвідала й розграбувала голландські колонії Суринаму, 
Ессекібо**, Бербіс, потім напала на англійські острови Монсер- 
рат і Сен-Крістофер, які були обібрані до останньої нитки. На
самкінець вона знову повернулася у Тулон.

Але ця війна піратських операцій, іноді блискуча, не завжди 
вигідна, не повинна створювати ілюзії. Саме 1708 року англійці 
захопили в іспанців Порт-Маґон і Мінорку. Порт-Маґон, най
надійніший у зимові місяці порт Середземного моря, якому 
англійці загрожували з часу їхньої висадки у Барселоні 1705 
року, зберіг свою свободу якраз завдяки постачанню продо
вольством, котре йому забезпечували французи, починаючи з 
Тулона. Віднині, спираючись на цю базу, англійський флот змо
же перезимувати на Середземному морі. Отже, він зможе 1711 
року розграбувати Сет. Але цей успіх має сенс лише стосовно 
здачі французьких позицій.

Щодо цієї здачі позицій, короткий огляд 11 березня 1713 
року, тобто точно день у день, за місяць до підписання Утрехт- 
ського миру (11 квітня 1713 року), надав доказ, оприлюднивши 
для ознайомлення список кораблів, присутніх у порту Тулон: 
32 великі судна першого, другого, третього і четвертого ранґу- 
на всіх них розміщені 2318 гармат — тобто величезна вогняна 
міць. Але це старі кораблі. Дідусь «Морський кінь», збудований 
1664 року, йому виповнилося майже 50 років; він би більше не 
плавав, якби не був, тим часом, перебудований у Бресті. 22 ко
раблям було між 29 і 20 роками; 8 — між 19 і 5 роками. Один 
був перебудований після облоги Тулона, «Завойовник», 1712 
року, — це корабель другого рангу (74 гармати). Шість з цих 
плаваючих кораблів були оголошені непридатними до служби, 
які годилися тільки для відправки на злом; адже йшлося про 
найбільшу водотоннажність. їм було у середньому по 20 років. 
Однак за цих часів кораблі псувалися то швидше, що більшими

* Кассар Жак (1679-1740) -  французький моряк, корсар; воював 
проти англійців і португальців.

** Ессекібо -  ріка в Гайяні.
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вони були. Саме тому 1704 року став непридатним до служби 
«Королівський Луї»264, найкрасивіший корабель з тих, що були 
на флоті, озброєний 110 гарматами. Збудований 1692 року, він 
був перебудований через дванадцять років265.

Якщо я правильно зрозумів «ситуацію», яку пояснює до
кумент 1713 року, то лише сім кораблів ще плавали морем266.

Справжньою проблемою, окрім військових суден, була за
гальна вага тогочасної французької економіки. Бо все залежа
ло від неї. Адже чи була вона тоді, на початку XVIII сторіч
чя, такою пригніченою, як кажуть деякі історики? Я вважаю, 
що у ці останні роки війни за Іспанську спадщину внутрішня 
частина країни розвивалася інтенсивніше, ніж це хочуть по
казати. Також на Середземномор'ї торгівля Марселя і портів 
узбережжя Провансу залишалася на місці; бавовна, зерно, шкі
ра зі Сходу, зерно та шкіра з Північної Африки перетинали 
Внутрішнє море. Словом, чи не вистачало саме бажання? Чи 
зробила Франція Людовіка XIV поганий вибір — не розвивати 
свої морські сили (хоча могла це зробити у крайньому разі), 
сподіваючись виграти битву лише своїм сухопутним військом, 
як, передусім, у випадку Тулона?

V
ПРОСТІР ТА ІСТОРІЯ: 

ПІСЛЯМОВА

Мандрівкою до Тулона завершується наше звернення до ре
троспективної географії. Воно дозволило нам накреслити кіль
ка ліній, які змальовують обрис минулого Франції, відзначити 
її різноманіття (розділ перший), системи зв'язку між її різними 
просторами (розділ другий), елементи єдності, які пропонує її 
географічне оточення, і, нарешті, роль, уроки її кордону, який, 
не ізолюючи її, оперезує її та зв'язує різні частини (третій роз
діл). Отже, я стверджував, знов підкреслював вічну протилеж
ність множини та однини. Однина — одностайність у тому, 
щоб поступово розбудувати єдину Францію, яка виявила, яка 
мусила навіть виставити напоказ свою силу на рубежах своєї
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території. Чи не треба асимілювати ці провінції, здобуті на пе
риферії, приручити їх, підкорити їх, призвичаїти до покірності 
тривалою муштрою? Чи не слід охороняти, наглядати, просу
вати вперед довгу смугу кордонів? Звідси величезне зусилля, 
аби зміцнити наземний кордон, звідси величезне зусилля, аби 
зробити те саме на морі.

Ці зусилля, звернімо на це увагу, є, по суті, знаряддям єд
ності, вони перетинають і мобілізують певним чином усю кра
їну, не лише її кордони.

Я не раз наполягав — це було потрібно — на недоскона
лості морської справи у нашій країні. Справи складної, яка 
надто часто натикається на межі неможливого, і однак справи 
величезної, яка триває. Не існує жодної важливої річки, якою 
не перевозили б чи не сплавляли б ліс або щогли, необхідні 
для морського флоту. Жодної плавильні гармат або ядер, яка 
не працювала б для неї. Жодного морського порту, який не 
будував би кораблі, й вони від часів Кольбера стали рівни
ми англійським кораблям, найкращим у Європі. Отже, кінець 
першості голландських конструкторів! Вочевидь, тим більше 
не існує так само морського флоту без постійного важкого 
набору моряків у всіх регіонах, пов'язаних з морем, — Нор
мандії, Бретані, Ланґедоку, Провансі... У 1632 році за часів 
Рішельє були запроваджені «лещата»267, але цього було недо
статньо. До того ж ані Голландія, ані Англія не досягли успіху 
самі, озброюючи свої кораблі: вони мусили звернутися, іноді 
застосовуючи силу, до послуг іноземних матросів. Франція не 
досягне більшого успіху, збираючи достатню кількість людей 
для екіпажів. Матроси, найняті примусово, користувалися не
уважністю охорони, аби зникнути268. За часіб Людовіка XVI 
за відсутності кращого реквізували човнярів з наших річок і 
річечок. Що ж до засуджених до праці на Галерах, коли вони 
прямували у Тулон, — це саме для того, аби опинитися там у 
пеклі каторги. Спосіб позбуватися злочинців — або тих, кого 
вважали такими, — але вони майже не підсилювали моці ко
ролівського морського флоту, навіть у Середземному морі, де 
Галера, до праці на якій вони були приречені, служила свій 
термін.

Цієї кількісної нестачі майже не існує, коли йдеться про су
хопутні війська. Перенаселена Франція невпинно шляхетно на
сичувала склад війська. За Давнього Порядку не існувало про
вінції, навіть віддаленої від кордонів території, яка не зробила б
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свого внеску у це вербування і необхідні витрати на утримання 
війська — навіть у Беррі*, навіть у Лімузені, навіть в Овер- 
ні, навіть у Велеї**, навіть у Бурбонне... Жодної провінції, яку 
не перетинали б щороку війська, що переміщуються, і яка не 
була б змучена — саме це слово найточніше відповідає суті — 
розквартируванням піхотинців і кавалеристів. І не тільки коли 
йдеться про страхітливі зимові квартири.

Ці війська збирали не заради того, аби протистояти вну
трішнім небезпекам. їх рідко вербували, щоб ліквідувати за
ворушення і безлади. Щоправда, їхня звичайна присутність за
спокоювала місто, провінцію, навіть якщо інтенданти вагалися 
повною мірою використовувати їх. Це занадто часто виходило 
за межі накресленої мети, наражалося на ризик зруйнувати ре
гіон, тоді як з прибуттям солдатів розтормошені правопоруш
ники самі швидко переїздили на інше місце. Ці переміщення, 
ця підтримка порядку військом були застереженням. Франція 
приречена утримувати військову машину, як інші держави і 
майбутні нації Європи.

їй треба для цього використовувати всі свої ресурси, все 
населення своєї території. Усі полки носять імена провінцій — 
Полк Бресса, Полк Ангумуа... Але досить швидко вони всі втра
тили будь-який контакт з провінціями, які дали їм своє ім'я, 
вербування до армії змішало, отже, французів різного похо
дження, закрутило водовертю, змусило людей, які навіть не 
говорять однією мовою, жити разом, розірвало з первісним на
бором кадрів з одної місцевості269.

З боку королівської адміністрації армія, отже, перетвори
лася на найдієвіше знаряддя утворення унітарної Франції. На 
початку XIX сторіччя приблизні підрахунки, загалом прийнят
ні, називають цифру 150000 мігрантів, робітників, згодних на 
будь-яку працю, сезонних робітників, які щороку пересувалися 
Францією і також брали участь у  коловороті населення. Але 
армія, між 1709 і 1713 роками, наприклад, — це переміщення 
від 500000 до мільйона осіб270. Отже, під час цього лиховісного 
завершення війни за Іспанську спадщину відбувалося щось по
дібне тому, що підняло маси у II Рік Республіки. Разом з націо
нальними війнами XIX і XX сторіч гігантський, як у Ґарґантюа, 
апетит армії безмірно зросте.

* Беррі -  регіон у Центральному масиві Франції.
** Белей -  регіон на південь від Паризького басейну.
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У процесі уніфікації Франція, отже, — також продукт усіх 
змішаних сил Історії: суспільства, економіки, держави, куль
тури, — французька мова (яка вийшла з Іль-де-Франса), мова 
влади, адміністративне знаряддя цієї покори порядку. Усіх цих 
реалій ми торкнемося у наступному розділі, аби визначити міс
це дивовижної й поступової ходи до єдності Франції, яка три
валий час перебувала у становленні.
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ною маркою та поділявся на 16 унцій.
227 А. N.. G7 1647.
228 D. LUYA, там само, с. 280 — 281.
229 Thomas REGAZZOLI, Jacques LEFEBVRE, La Domestication en mouvement, 1981 

pp. 149 et 152— 153.
230 Auguste MANAUT, L'ldee de la Loire navigable combattue, 1909; цит. за: Henriette 

DUSSOURD, Les Hommes de Loire, 1985, p. 27.
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231 G. BITON, Bateaux de Loire, 1972, pp. 2 et 3.
232 H. DUSSOURD, там само, с. 36, 56-57; G. BITON, там само, с. 5.
233 А. N.. G7 1651, 336; 14 вересня 1709.
234 Н. DUSSOURD, там само, с. 26.
235 J.-A. DULAURE, Description des principaux lieux de France, 1789, t. 6 , p. 107.
236 A. N.. F 14, 1199 A; 1761 рік.
237 Jean et Camille FRAYSSE, Les Mariniers de la Loire en Anjou — Le Thoureil, 1978, 

p. 47; цит. за: D. LUYA, там само, с. 18, нотатка 27.
238 A. D. Loire, bailliage ducal de Roanne.
239 A. N.. F14 5592; Невер, 18 травня 1813.
240 E. BRACKENHOFFER, там само, с. 140.
241 G. LEFEBVRE, Etudes orleanaises, I, 1962, p. 84.
242 Рене І Добрий, 1409—1480, герцог Бара, герцог Анжуйський і граф Прован

ський, володар титулу короля Неаполя, успадкованого від його дружини, мар
но намагався завоювати це місто.

243 P. CHAUSSARD, Marine de Loire et mariniers digoinais, 1970, p. 26.
244 M. GONINET, там само, I, с. 181-182.
245 P. CHAUSSARD, там само, с. 27.
246 Там само.
247 A. N„ F14 1199 А.
248 D. LUYA, там само, с. 34.
249 Там само, с. 223.
250 А. N. F20 243.
251 J. A. DULAURS, там само, с. 106-107.
252 A. N., G7 360, 21; 8 липня 1705.
253 A. N., F14, 1200; Мулен, 11 листопада 1765.
254 F. BRAUDEL, Civilisation materielle, economie et capitalisme, там само, II, с. 317.
255 Там само, с. 327.
256 D. LUYA, там само, с. 232.
257 A. N., F14 1200.
258 Histoire generale des techniques, pp. Maurice DAUMAS, t. 3; L'Expansion du 

machinisme, 1968, pp. 30 sq, pp. 68 — 69.
259 D. LUYA, там само, с. 237.
260 M. LABOURE, там само, с. 377-378.
261 Serge DONTENWILL., «Roanne au dernier siecle de l'Ancien Regime. Aspects 

demographigues et sociaux», in: Etudes forezieruies, 1971, pp. 49 — 73.
262 S. DONTEWILL, цит. ст., с. 72, нотатка 61.
263 Jean-Pierre HOUSSEL, Le Roannais et le Haut-Beaujolais, 1978.
264 D. LUYA, там само, с. 11.
265 A. N.. H 1510і, близько 1788.
266 F. BRAUDEL, Civil, materiel, I.
267 P. VIDAL de la BLANCHE, Tableau de la geographie de la France, там само, с. 324.
268 Посилання втрачене.
269 А. N.. К 1516; 28 грудня 1788.
270 На відміну від такого міста, як Сомюр, якщо вірити документам; оскільки, 

стосовно контрабанди солі, шлях Луарою, безсумнівно, був таким, якому від
давали перевагу.

271 А. N.. G7 521; 1682.
272 A. N., G7 521; Майєнн, 19 і 29 листопада 1693; Сомюр, 14 січня 1693; Лаваль, 1

березня 1693.
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273 A. N., G7 521; Лаваль, 24 травня і 3 червня 1693.
274 Е. LAURAIN, «Le departement de la Mayenne <k la fin de l’an VIII», in: Bulletin de 

la Commission historique et archeologique de la Mayenne, 1938— 1939, p. 118.
275 A. N.. F10 242.
276 J.-M. RICHARD, La Vie privee dans une province de l'Ouest. Laval aux XVII et 

XVIII siecle, там само, c. 126.
277 A. N„ F10 242.
278 Там само.
279 Rene MUSSET, Le Bas-Maine, 1917, pp. 320-321.
280 Там само.
281 A. N., F14 1207, 234; 20 вересня 1769.
282 A. N., K 1252.
283 A. N.. F12 1259 D.
284 A. N., F12 1259 D; 27 брюмера IX року Республіки.
285 E. LAUVAIN, цит. ст„ c. 119.
286 J. SAVARY DES BRULONS, Dictionnaire du commerce, V, colonne 163.
287 Там само, кол. 163; цит за: Journal de commerce, березень 1762, c. 112.
288 F. DORNIC, там само, c. 1 -5 .
289 J.-M. RICHARD, там само, c. 289-290.
290 Там само, c. 291.
291 Там само, с. 301.
292 Там само, с. 295.
293 Там само, с. 298.
294 Там само, с. 301.
295 Там само, с. 344 і 345, нотатка 2.
296 Там само, с. 114.
297 F. DORNIC, там само, с. 44.
298 J. М. RICHARD, там само, с. 289.
299 Jean-Claude PERROT, Genese d'une ville moderne, Caen au XVIII siecle, 1975, I, p. 

145.
300 Там само, c. 211.
301 A. DEMANGEON, Geographie universelle, pp. P.. VIDAL de la BLANCHE et L.

GALLON, t. VI, La France, 2-е partie, France economique et humaine, там само, c. 591.
302 Там само.
303 Для наступних пояснень: J.-C. PERROT, там само, І, с. 181.
304 Там само, І, с. 185.
305 Там само, І, с. 213.
306 Там само, І, с.216.
307 Там само, І, с. 217.
308 Там само, І, с. 217 — 218, нотатка 159.
309 Там само, І, с. 219.
310 Там само, І, с. 241.
311 М.-Н. JOUAN, цит. ст., с. 87 -  124.
312 J.-C. PERROT, там само, с. 358. Це багатство зовсім повернуло нормандське 

сільське господарство у бік обслуговування промисловості.
313 Там само, І, с. 359, нотатка 55.
3,4 Там само, І, с. 360 (за нею слідом нотатка 55).
315 Там само, І, с. 360 — 366.
316 Там само, І, с. 8 .
3,7 Там само, І, с. 518 — 519.
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318 Там само, І, с. 948.
319 А. N., DIV bis 47.
320 Див. далі.
321 А. N. G7 360; 10 лютого 1706.
322 Andrea METRA, II Mentore perfetto de'negozianti, 1977.
323 A. N.. F20 198, 130; Шатору.
324 Christian ROMON, Mendiants et vagabonds a Paris, d'apres les archives des

Commissaires du Chatelet (1700—1784), машинопис.
325 Raymond MONNIER, Le Faubourg Saint-Antoine, 1783—1815, 1981, p. 195 — 201.
326 D. ROCHE, там само, c. 18.
327 Там само, c. 31.
328 A. N., G7 432; 6 лютого 1704.
329 Journal du voyage de deux Hollandais a Paris en 1656—1658, pp. A. P. FAUGERE, 

1899, p. 29.
330 Voyages promenades aux environs de Paris avec Caroline Tullie, № 29, 1790— 1792.
331 Guy FOURQUIN, Les Campagnes de la region parisieruie a la fin du Moyen Age,

1964, p. 220.
332 A. M. de BOISLISLE, I, p. 285.
333 Курсив автора.
334 Comte d'HERISSON, Souvenirs intimes et notes du baron Mounier, 1896, p. 35.
335 Memoires de la comtesse de BOIGNE, 1971, I, p. 215.
336 Ch. ACHARD, La Confesion d'un vieil homme du siecle, 1943, p. 24.
337 A. N„ K 1252.
338 Andre PLATIER, Radioscopie des communes de France, 1979, pp. 23 — 25 et 253 sq.
339 P. BONNAUD, passim.
340 H. MENDRAS, там само, c. 37.
341 Там само, c. 19.
342 Roger BETILLE, La France du vide, 1981; J. GRAV1ER, Paris et le desert frangais, 

1-е ed. 1947; 2-е ed. 1972.
343 H. MENDRAS, там само, c. 19-20.
344 Michel ROCHEFORT, цит. за: A. PLATIER, там само, c. 8.
345 A. PLATIER, там само, c. 6 .
346 Там само, c. 56.
347 Там само, с. 6 .
348 Там само.
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1 P. VIDAL de la BLANCHE, Tableau de la geographie de la France, там само, с. 7.
2 P. VIDAL de la BLANCHE, там само, с. 8.
3 Lucien FEBVRE, La Terre et revolution humaine, 1949, p. 25.
4 Emmanuel de MARTONNE, «La France physique», in: Geographie universelle, 

1942, p. 1.
5 E. R. CURTIUS, там само, с. 70, 205.
6 Maurice LE LANNOU, «Les sols et les climat», in: La France et les Frangais, pp. 

Michel FRANCOIS, 1972, p. 3.
7 Yves RENOUARD, Etude d'histoire medievale, 1968, II, pp. 721 — 724.
8 Henri DUBOUIS, Les Foires de Chalon et le commerce dans la vallee de la Saone a

la fin du Moyen Age (vers 1280 — vers 1430), 1976.
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9 Туру розташоване у Бельгії, між Ґаном і морем.
10 P. VTDAL de la BLANCHE, там само, с. 52.
11 М. PARDE, цит. за: D. FRAUCHER, там само, с. 64.
12 Charles LENTHERIC, Le Rhone, histoire d'une fleuve, 1892, II, p. 505.
13 Річище, тут — заглибина між шарами намулу на дні ріки.
14 Pierre BAYLE, Histoire de la navigation fluvial a Lyon et le long de sa Majeste la
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15 A. N., G7 359, близько 1701.
16 Н. de ROUVIERE, Voyage du Tour de la France, там само, c. 232 — 233.
17 D. FAUCHER, там само, c. 187.
18 Memoires de general MARBOT, там само, I, c. 51.
19 Cecil PERROUD, Le Rhone de nos peres, 1974, p. 47.
20 Там само.
21 P. BAYLE, там само, c. 17.
22 C. PERROUD, там само, c. 50-51.
23 D. FRAUCHER, там само, c. 189.
24 Там само, c. 189.
25 C. PERROUD, там само, c. 70.
26 D. FAUCHER, там само, c. 193.
27 A. N., посилання втрачене.
28 D. FAUCHER, там само, c. 190.
29 Там само, c. 199.
30 Там само, с.197.
31 С. LENTHERIC, там само, с. 512.
32 D. FAUCHER, там само, с. 196.
33 С. LENTHERIC, там само, с. 512.
35 А. N. F12 1512 В.
36 Міно солі — вага у сто фунтів.
37 Henri FESQUET, Le Monde, 5 червня 1980.
38 P. BONNAUD, там само, I, с. 431.
39 С. PERROUD, там само, с. 73.
40 D. FAUCHER, там само, с. 90.
41 С. LENTHERIC, Le Littoral d'Aigues Mortes au XIII et au X IV siecle, 1870, pp. 

29-30.
42 Pierre GOUROU, лист, квітень 1980.
43 F. BRAUDEL, Civ. materielle, там само, III, c. 93; Med..., там само, I, c. 188— 189.
44 Renee DOEHAERD, «Les galeres genoises dans la Manche et la mer du Nord a la 

fin du XIII et au debut du XIV siecle», in: Bulletin de l'Institut historique beige de 
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45 D. FAUCHER, там само, c. 84.
46 У канатних поромах застосовували просмолений канат, який служив для того, 
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47 Pierre ESTIENNE, La France. Les montagnes frangaises et l'axe Rhone — Rhin, 

1978, p. 189.
48 Abel CHATELAIN, «Les fondements de la region historique, in: Revue de 

geographie de Lyon, №1, 1955, p. 45.
49 Pierre DUBOIS, Histoire de la campagne de 1707 dans le Sud-Est de la France, 

машинопис, c. 67.
50 D. FAUCHER, там само, c. 184.
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51 D. FAUCHER, там само, с. 178.
52 Королівські грамоти Карла VI, 1380, цит. за: А. N. К 1219, 37, р. б.
53 D. FAUCHER, там само, с. 157.
54 De BASVILLE, Memoires pour servir a l'histoire du Langedoc, 1734, p. 279.
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56 A. N., К 1219, № 37,
57 A. N„ К 1219, 37, p. 27.
58 A. N. G7 300.
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63 P. ESTIENNE, La France. Les montagnes frangaises et Г axe Rhone—Rhin, там само, 
с. 147

64 Jean LABASS, «Lyon, Ville internationale». Rapport destine a la Datar, 1982; Yves 
LERIDON, «Lyon, la place du second marche», in: Le Point, 26 листопада 1984.

65 P. BONNAUD, там само, I, с. 430 — 431.
66 Jean-Fran9ois BERGIER, Les Foires de Geneve et l'economie internationale de la 
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67 R. GASCON, там само, с. 287-288.
68 Louis BOURGEOIS, Quand la Cour de France vivait к Lyon (1491—1551), 1980, p. 

143.
69 L. BOURGEOIS, там само, с. 155.
70 Maurice GARDEN, Lyon et les Lyonnais au XVIII siecle, 1975.
71 Carlo PONI, «Competition monopoliste, mode et capital: le «marche» international 

des tissus de soie au XVIII siecle», повідомлення на колоквіумі у Белладжіо.
72 А. N. G7 360, Аніссон, ліонський депутат, 5 травня 1705.
73 J. LABASS, цит. ст., с. 20.
74 Franfois GROSRICHARD, «Rotterdam dans la bataille des conteneurs — la mer 

scelle au fleuve», in: Le Monde, 23 вересня 1982, с. 37.
75 Стосовно гідроелектричного оснащення верхньої Рони див.: «La polemique sur 

l'amenagement du Rhone: decision prochaine du gouvernement», in: Le Monde, 
28 серпня 1982, с. 13; стосовно проекту зв'язку Рона — Рейн див.: Claude 
REGENT «Rhone — Alpes. Inquitude au conseil regional: le canal mer du Nord — 
Mediterranee a tout petits pas» in: Le Monde, 15 вересня 1982.

76 F. GROSRICHARD, цит. ст.
77 P. ESTIENNE, там само, с. 148.
78 Jules MICHELET, Journal, I, p. 76; 28 квітня 1830.
79 Theodore ZELDIN, Histoire des passion frangais, 1978, II, p. 8.
80 Francis HURE, Le Monde, 23 червня 1980.
81 Цит за: Lucien FEBVRE, Michelet et Renaissance, неопублікований твір, який 

невдовзі з'явиться.
82 Papiers Florimond, А. N. К 1242, 1-re liasse, in: A. M. BOISLISLE (p. p.), Memoires 

de la generalite de Paris, 1881, I, p. 284.
83 DAVITY (1625), Etats de l'Europe, pp. 64 — 65 et 81—82, цит. за: A. M. de 

BOISLISLE, там само, с. 558.
84 R. DION, «La part du milieu...», цит ст., с. 9.
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85 Michel ROBLIN, «L'epoque franque», in: Histoire de 1'Ile-de-France et de Paris, 
p.p. Michel MOLLAT, 1971, p. 56.

86 Edouard W. FOX, L'Autre France, 1973, p. 52.
87 Roger DION, «А  propos du traite de Verdun», in: Annales E.S.C., 1950, p. 463.
88 E. W . FOX, там само, c. 52.
89 William H, Me Neil, Venice, the Hinge of Europe, 1081—1787, 1974, p. 1.
90 P. BONNAUD, там само, II, c. 28.
91 Jean Robert PITTE, Histoire du paysage frangais, I, pp. 41 — 42 et 47 — 48.
92 J. MICHELET, Histoire de France, там само, IV, c. 33.
93 Pierre GOUROU, лист, 1980 і Pour une geographie humaine, 1973, p. 20.
94 L. MUSSET, «La geographie de l'histoire», in: Histoire de France, p.p. Marcel 

REINAHARD, I, 1954, p. 32.
95 P. BONNAUD, там само, I, c. 438.
96 J. MICHELET, Journal, там само, I, c. 82.
97 Immanuel WALLERSTEIN, Le Systeme du monde du X V  siecle a nos jours. I. 

Capitalisme et Economie-monde, 1450—1640, 1980, p. 34.
98 A. GOUDAR, Les Interets de la France mal entendu, там само, III, c. 34.
99 Там само, c. 35.
100 Викликали регулярні війська, ті, які були набрані, на відміну від міського й 

комунального ополчення, з озброєних селян, що служили лише за певних об
ставин. A. GOUDAR, там само, III, с. 72 — 73.

101 Andre CORVISIER, La France de Louis XIV, 1643-1715, 1979, p. 61.
102 G. PARCER, El Ejercito de Flandres у el camino espaniol, 1576—1659, 1976, pp. 

48 — 49; цит. за: F. BRAUDEL, Civilisation materielle, там само, III, c, 170.
103 Lucien FEBVRE, «Frontiere», in:Bulletin du Centre International de Synthese, 1928, 

p. 32.
104 Там само, c. 31.
105 A. N. G 337, f° 65; цит. за: De ROCHAS, II, 89, in: Gaston ZELLER, L'Organisation 

defensive des frontieres du Nord et de l'Est au XVI siecle, 1928, p. 60.
106 R. DION, «А  propos du traite de Verdun», цит. ст., c. 462.
107 Bernard GUENEE, «Les limites», in: La France et les Frangais, там само, 1972, c. 

52.
108 Gaston ZELLER, La France et l'Allemagne depuis dix siecles, 1932, c. 6 .
km Yves RENOUARD, «1212—1216. Comment les traits -durables de l'Europe 

occidentale se sont definis au debut du XIII siecle», in: Annales de 1'Universite 
de Paris, 1958, pp. 5 — 51; відтворено у: Yves RENOUARD, Etudes d'histoire 
medievale, там само, I, c. 77.

no Walter KIENAST, Die Anfange des europaischen Staaten Systems im spateren 
Mittelalter, 1936, in: F. BRAUDEL, Civilisation materielle, там само, III, c. 43, но
татка 87.

111 Християни Іспанії, які зберегли свою релігію за часів мусульманського пану
вання.

112 Henri MARTIN, цит. за: Georges LEFEBVRE, Le Naissance de l'historiographie 
moderne, 1971, p. 186.

113 F. LOT, La Gaule, там само, c. 7.
114 На цю тему див.: Georges HUPPERT, L'ldee de l'histoire parfaite, французький 

переклад, 1972. Також, коли ці рядки вже друкувалися, я ознайомився з чудо
вою книжкою: Colette BEAUNE, Naissance de la nation France, 1985, ми до неї 
повернемося.

115 Слова Ла Попеліньєра, цит. за: G. Huppert, там само, с. 1777, нотатка 2.
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116 Там само, с. 78 і 91.
117 Ordonnance des rois de France, XIII, p. 408; цит за: Jirnest BABELON, Le Rhin 

dans I'histoire, II, 1917, p. 207.
118 G. PARIS, Histoire poetique de Charlemagne, p. 62, цит. за: E. BABELON, там 

само, с. 240.
us ц ит, за; Е, BABELON, там само, с. 240.
120 Jean LE BON, Adages, 1577; цит. за: A. BENOIT, Notice sur Jean Le Bon, 1879, p. 

LXVII.
121 Auguste LONGNON, La Formation de l'unite frangais, 1922, p. 325.
122 Bernard GUENEE, цит. ст. in: La France et les Frangais, там само, с. 59.
123 Michel ARIBAUD, Ceret autrefois, 1932, pp. 119 sq.
124 Бібліотека Арсеналу, рукопис 4574, f° 205.
126 Frederic II, цит. за: Charles ROUSSEAU, там само, с. 10.
127 Ernst Moritz ARNDT, цит. за: Ch. ROUSSEAU, там само, с. 13.
128 P. VIDAL de la BLANCHE, цит. за: M. SORRE, Les Fondements de la geographie 

humaine, II, там само, II, с. 461.
129 Charles DARWIN, цит за: M. SORRE, там само, II, с. 461.
130 Geoffroi de VILEHARDOUIN, La Conquete de Constantinople, ed. de 1872, p. 90; 

цит. за: Ch. De la RONCIERE, Histoire de la marine frangais, 1899, I, pp. 2 — 3.
131 Noel COLLET, «Le malheur des temps 1348—1440», in: Georges DUBY, Histoire 

de France, dynasties et revolutions de 1348 a 1852, II, 1971, p. 23.
132 Посилання втрачене.
133 Alain GUILLERM, La Pierre et le Vent. Fortifications et marine en Occident, 1985, p. 23.
134 A. GUILLEM, там само.
135 Pierre GOUROU, лист від 4 лютого 1982 року.
136 Emile BOURGEOIS, Manuel de politique etrangere.
137 Charles de la RONCIERE, там само, с. 14-15; В. N„ Fr 17 308 f° 21. Стосов

но 30000 французьких моряків, які повернулися на Батьківщину, див.: F. 
BRAUDEL, Civ. mat., там само, III, с. 161.

138 Pierre-Victor MALOUET, Memoire, publiees par son petit-fils, 1868, I, p. 173.
139 Там само, с. 173—174.
140 A. GOUDAR, там само, III, с. 31.
141 A. N., Marine D2 45. Чи йдеться про якогось Ґаньє? Я не можу про це судити.
142 Е. PLAN, Eric LEFEVRE, La Bataille des Alpes 10—25 juin 1940, 1982.
143 Армії союзників припинили окупацію лівого берега. Рейну 30 червня 1930 

року.
144 Ernest LAVISSE, цит. за: С. ROUSSEAU, там само, с. 7.
145 Camille VALLAUX, Le Sol et l'Etat, 1911, p. 364.
146 Nelly GIRARD d'ALBISSIM, Genese de la frontiere franco-belge. Les variations des 

limites septentrionales de la France de 1659 a 1789, 1970, p. 313.
147 A. N., G7 269; Іпр, 3 листопада 1682.
148 A. N., G7 256; Лілль, 5 грудня 1689.
149 Nelly GIRARD d'ALBISSIN, там само, с. 26.
150 Colonel ROCOLLE, 2000 ans de fortification frangaise, t. I, 1973, pp. 214 sq.
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На схилі віку великий історик довіряє нам ключі 
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т о  ля знає її простір; визначає суть її географічно 
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