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Глава І 
ПРОЛОГ 

 
В останнє століття ми були свідками радикальних змін оточуючого людину середовища 

значною мірою як наслідок впливу математичних та фізичних наук на технологію. Це 
зрушення від емпіричної, обмеженої традицією техніки в бік експериментального способу 
ставлення до світу сприяло відкриттю таких нових галузей техніки, як ядерна енергія, 
надзвукова авіація, кібернетичний розум, миттєві засоби зв'язку на великі відстані. Ніколи 
ще з часів пірамід такі значні фізичні зміни не відбувались упродовж такого короткого часу. 
Ці зміни у свою чергу мали викликати перебудову людської особистості, у той же час 
попереду вимальовувалися ще радикальніші трансформації, оскільки цей процес тривав з 
неослабною силою та поступовістю. 

З точки зору загальноприйнятого уявлення про ставлення людини до техніки наше 
століття перебуває на шляху від доісторичного стану людства, що характеризувався вина-
ходом знарядь та засобів досягнення панування над при- 

 
_________________________________________________________________________________________________________________

___ 
ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА. Льюїс Мемфорд (1895—1990 pp.) — американський філософ, соціолог, археолог та антрополог. Критично 

оцінював парадигму технологічного детермінізму; вбачав причину соціальних негараздів у розриві між. рівнями технології та духовності. 
Однобічний науково-технічний прогрес розглядав як «інтелектуальний імперіалізм», який може врешті-решт призвести до поневолення 
людства з боку Мегамашини — вкрай раціоналізованої технократичної організації суспільства. У наведеному перекладі уривків з праці 
«Міф про машину» Мемфорд показує, що, досліджуючи первісне (як і високоцивілізоване) суспільство, необхідно відмовитись од міфу про  
вирішальне значення в розвитку людини  екстеріоризованих органів  — 
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родою, до радикально нових умов, за яких воно не лише переможе природу, а й саме 
віддалиться наскільки це можливо від органічного природного середовища. 

Озброєна новою «мегатехнікою» пануюча меншість створить одноманітну, 
всеохоплюючу, надпланетну структуру, призначену для автоматичної дії. Замість того, щоб 
активно функціонувати як автономна особистість, людина стане пасивною, зумовленою 
машиною твариною, яка не має мети, і власні функції якої (відповідно до сьогоденної 
інтерпретації ролі людини палкими прибічниками техніки) переплітатимуться з машиною 
або будуть обмежені й знаходитимуться під контролем заради користі деперсоналізованих 
колективних організацій. 

Мета даної роботи — піддати сумніву як передумови, так і передбачення, на яких 
ґрунтується наша заангажованість існуючими формами технічного та наукового прогресу, 
який тлумачиться як ціль заради неї самої. Я звернуся до емпіричних фактів, що змушують 
сумніватися в поширених теоріях стосовно природи людини і переоцінюють роль, яку коли-
небудь відігравали знаряддя праці, а тепер — машини у розвитку людства. Я вважаю, що 
Карл Маркс помилявся, коли стверджував, нібито матеріальні засоби виробництва є 
центральним моментом і спрямовуючим чинником у розвиткові людства. Навіть плідна й 
поміркована інтерпретація Тейяра де Шардена* вносить в усю історію людини вузький 
технічний раціоналізм нашого часу й проектує у майбутнє такий кінцевий стан, в якому 
досягнуть межі всі можливості людського  розвитку.   При 

 
* Тейяр де Шарден (1881—1955 pp.) — французький філософ, археолог, антрополог і теолог. Він зазначав, що еволюція космосу 

відбувається в напрямку від літосфери (неорганічної природи) до біосфери (взаємоузгодженої системи різноманітних форм життя) і врешті-
решт до ноосфери — «феномена людини». Через людину, котра у своїх соціальних га духовних зв'язках стає ключем до вдосконалення 
світу, космогенез спрямовується до пункту «Омега», який символізує Христа. — Перекл. 
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технології — / звернутися до аналізу мови, уяви, надзвичайно продуктивної психічної енергії, художньої творчості, природженої 
витонченості почуттів, гуманістичних моментів у первісній моральності тощо. Оскільки запропонована праця виходить за межі 
спеціально-археологічної і має загальнофілсофський та загальносоціологічний характер, Льюїс Мемфорд згадує багатьох відомих у 
науковому середовищі археологів, антропологів, культурологів, не посилаючись па них. Основні роботи вченого: In the name of sanity (Нью-
Йорк, 1954), The transformation of man (Нью-Йорк, І956), The city in history (Гармондзворс, 1966), The myth of the machine (V. 1—2, Нью-Йорк, 
1967—1970), Interpretations and forecasts (Нью-Йорк, 1973), Scetches from life (Нью-Йорк, 1982) та інші. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 



такій «завертаючій точці зору» від автономної самобутньої природи людини не 
лишиться нічого, крім організованого інтелекту: універсального всемогутнього носія 
абстрактного розуму, який не відчуває ні кохання, ані подиху життя. 

Не сягнувши глибше в історичну природу людини, ми сьогодні не зможемо зрозуміти, 
яку роль відігравала техніка в розвиткові людства. Проте таке проникнення було заблоковане 
протягом останнього століття тим, що зумовлювалося соціальним середовищем, в якому 
несподівано поширилася маса нових механічних винаходів, змітаючи старі процеси та 
інститути й змінюючи традиційні уявлення про людські межі й технічні можливості. 

Наші попередники помилково пов'язували певний спосіб людського прогресу з 
невиправданим почуттям моральної зверхності. Наші сучасники, маючи всі підстави запере-
чувати цю зухвалу вікторіанську віру в неминуче покращення всіх людських інститутів за 
допомогою панування машини, самі з маніакальним запалом зосередили свою увагу на 
безперервному розширенні сфери науки й техніки, так, буцімто тільки вони можуть 
забезпечити людству магічні засоби для спасіння. Оскільки наша власна відданість техніці 
частково пов'язана з вкрай помилковою інтерпретацією всього ходу розвитку людства, то 
першим нашим кроком до відновлення рівноваги буде огляд основних стадій становлення 
людини, починаючи від перших її проявів. 

Саме тому, що необхідність знарядь праці для людини є очевидною, ми повинні 
захиститися від надмірного наголошування ролі кам'яних знарядь за сотні й тисячі років до 
того, як вони стали функціонально диференційованими й ефективними. Розглядаючи 
виготовлення знарядь як центральний момент у ранній період виживання людства, біологи та 
антропологи довгий час недостатньо помічали або взагалі заперечували масу типів 
діяльності, в яких багато інших видів були набагато краще обізнані, ніж людина. Усупереч 
емпіричним фактам, запропонованих Р. Сейсем, Дарелом Фордом та Андре Леруа-Гураном, 
все ще існує тенденція ототожнювати знаряддя праці та машини з технологією, підмінювати 
частиною ціле. 

Навіть описуючи матеріальні компоненти техніки, ця практика не помічає таку ж 
важливу роль різних вмістилищ: спочатку домашні вогнища, вовчі ями, пастки, знаряддя; 
пізніше кошики, клуні, будинки, не кажучи про вже більш пізні колективні вмістилища типу 
резервуарів, каналів, міст. 
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Ці статичні компоненти відіграють важливу роль у будь-якій техніці і не останню в 
наше століття з його трансформаторами високої напруги, гігантськими хімічними ретортами, 
атомними реакторами. 

При будь-якому адекватному визначенні техніки повинно бути зрозуміло, що чимало 
комах, пташки та ссавці досягли набагато радикальніших нововведень у створенні 
вмістилищ з їхніми складними гніздами та житлами, їхніми геометрично правильними 
вуликами, їхніми перетвореними в цілі міста мурашниками та термітниками, ніж пращури 
людини досягли у створенні знарядь праці до появи Ното sapiens. Коротше кажучи, якби 
достатньо було одного лише технічного вміння та досвіду, щоб ідентифікувати та посилити 
інтелект, людина лишалася б порівняно з багатьма іншими видами незграбою. Наслідки 
такого підходу красномовні, а саме: у виготовленні знарядь не було нічого унікально 
людського, поки воно не було модифіковане з допомогою лінгвістичних символів, 
естетичних задумів та соціально успадкованого знання. На цьому рівні саме людський розум, 
а не просто рука, викликав глибокі відмінності, і цей розум не міг бути продуктом, 
створеним лише рукою, оскільки він був вже достатньо розвинутим у чотириногих істот, 
таких, як пацюки, у котрих не було рук з вільними пальцями. 

Понад століття тому Томас Карлейль* визначав людину як тварину, що користується 
знаряддями, нібито це єдина риса, котра піднесла її над іншими тваринами. Така переоцінка 
знарядь, засобів праці, фізичного апарату й машин приховувала справжній шлях, яким 
відбувався людський розвиток. Визначення людини як тварини, котра виробляє знаряддя, 
якщо навіть правильно прочитувати «виробляючий знаряддя», здавалося б дивним для 
Платона**, котрий завдячував виникненню людини з примітивного стану як Марсію та 
Орфею, творцям музики, так і викрадачу вогню 

 
* Томас Карлейль (1795—1881 pp.) — англійський філософ та історик, котрий вважав природу сукупністю явищ, в яких тільки за 

допомогою інтуїції можна виявити божественну сутність світу. У суспільстві мають панувати геніальні люди, духовні творці історичного 
процесу, що підносяться над натовпом. — Перекл. 

** Платон (427—347 pp. до н.е.) — великий давньогрецький філософ вважав, що спостережуваний космос, чуттєво наявний світ 
речей визначаються та продукуються розумом-деміургом за взірцем інтелігібельного, умоосяжного космосу — світу ейдосів (ідей). 
Ідеальна держава мас будуватися за принципом справедливості, коли кожний індивід займає те місце в суспільстві, котре відповідає його 
природним здібностям. — Перекл. 
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Прометею або Гефесту, богу-ковалю, єдиному фізичному робітникові в олімпійському 
пантеоні. 

Проте описання людини як тварини, сутність якої полягає в тому, що вона виробляє 
знаряддя, закріпилося так міцно, що просте сусідство фрагментів невеликих черепів приматів 
поруч з обтесаним камінням, як у випадку з австралопітеками Африки, здалося їхньому 
першовідкривачеві доктору Л. Лікі достатнім, аби поставити цю істоту у ряд прямої лінії 
людського сходження, всупереч явним фізичним розходженням з людиноподібною мавпою, 
незважаючи на помічену фізичну відмінність їх як од мавп, так і від людини більш пізнього 
періоду. Оскільки субгомініди Лікі мають об'єм мозку, що дорівнює одній третині об'єму 
мозку Homo sapiens, менше, ніж у деяких людиноподібних мавп, сама здатність обтесувати 
каміння й користуватися грубими кам'яними знаряддями напевно не передбачає великих 
розумових здібностей і не породжує їх. 

Якщо у австралопітеків відсутні риси інших людських характеристик, то володіння 
ними знаряддями праці тільки доводило б, що є у всякому разі ще один вид справжнього 
виду Homo, котрий володіє цією рисою, як папуги й сороки мають спільне з людиною таке 
людське досягнення, як його мовлення. Жодна єдина риса, навіть така, як виготовлення 
знарядь, не є достатньою для ідентифікації людини. Специфічно й унікально людською є 
здатність об'єднувати широку різноманітність тваринних нахилів в емерджентну культурну 
сутність: людську особистість. 

Якби точна функціональна еквівалентність виготовлення знарядь виготовленню 
оснащення була оцінена ранніми дослідниками, стало б очевидним, що протягом досить 
довгого періоду у розвитку людини кам'яні артефакти, зроблені його рукою, не являли собою 
нічого примітного. Навіть така віддалена родичка людини, як горила, збирає докупи листя, 
аби зручно спати, й перекидає міст з великих стеблин папороті через невеликі річки, мабуть, 
для того, щоб не подряпати та не замочити ноги. П'ятирічні діти, які можуть розмовляти, 
читати й розмірковувати, виявляють невеликі здібності у використанні знарядь і ще менші у 
їх виготовленні: тому якби бралося до уваги лише виготовлення знарядь, цих дітей не можна 
було б вважати людськими дітьми. 

У нас є підстава підозрювати у людини раннього періоду той самий тип пристосування 
й те ж саме невміння. Якщо ми шукаємо доказів справжньої переваги людини над інши- 
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ми істотами, нам слід шукати емпіричні факти іншого типу, ніж одні лише кам'яні 

знаряддя. Насамперед необхідно поставити запитання: які види діяльності заполонювали 
його увагу протягом тих нескінченних років, проте ми краще запитали б себе, яка активність 
заполонила його упродовж цих нескінченних років, коли за допомогою тих самих матеріалів 
й тих самих м'язових рухів, котрі пізніше він застосував так майстерно, він спромігся 
виготовити нові інструменти. 

Відповідь на це запитання я прискіпливо розбираю в перших главах. Однак я 
попередньо зауважу, що у примітивній техніці не було нічого специфічно людського, крім 
використання й зберігання вогню доти, доки людина не перебудувала свої фізичні органи, 
застосовуючи їх для функцій та цілей, цілком відмінних від тих, яким вони спочатку 
слугували. Напевно, першим важливим зрушенням було перетворення передніх кінцівок із 
спеціалізованих органів пересування в призначені для всіх цілей засоби здирання нагору, 
схоплювання, завдавання ударів, кидання, хапання, утримування. Рука людини раннього 
періоду й кам'яні знаряддя відігравали важливу роль у його розвитку головним чином тому, 
що, як зазначав Де Брюль, вони сприяли розвиткові підготовчих функцій збирання, перене-
сення й подрібнення їжі й таким чином звільнили рот для мовлення. 

Якщо людина й насправді була творцем знарядь, то вона із самого початку, володіючи 
одним знаряддям першочергового значення, придатним для будь-яких цілей і важливішим, 
ніж будь-яке більш пізнє, власним, керованим розумом, тілом, володіла кожною його 
частиною, включаючи й ті, котрі створювали палиці, сокири, дерев'яні списи. Для 
компенсації вкрай примітивного засобу до діяльності людина раннього періоду мала 
набагато важливішу якість, яка розширила весь її технічний арсенал: вона мала більш багаті 
біологічні можливості, ніж будь-яка інша жива істота, мала тіло, не призначене специфічним 
чином для якого-не-будь одного виду діяльності, та розум, який охоплював ширше оточуюче 
його середовище, а також утримував в єдності всі різноманітні складові власного досвіду. 
Саме в результаті своєї надзвичайної пластичності й сприйнятливості людина виявилася 
здатною використовувати більшу частину як навколишнього середовища, так і власних внут-
рішніх психосоматичних ресурсів. 
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Завдяки надзвичайно розвинутому й безперервно активному розумові людина мала у 
своєму розпорядженні набагато більше розумової енергії, ніж потрібно було для виживання 
на чисто тваринному рівні, отож у неї була необхідність спрямовувати цю енергію не лише 
на здобування їжі й відтворення роду, а й на спосіб життя, які реалізували б цю енергію 
більш безпосередньо й конструктивно у відповідні культурні, інакше кажучи — символічні 
форми. Тільки створюючи культурні форми, вона мала би змогу здійснювати, контролювати 
й до кінця використовувати свою власну природу. 

Культурна діяльність в силу необхідності стояла вище за фізичну працю. Ці нові види 
діяльності при виготовленні та використанні знарядь охоплювали набагато більше, ніж 
дисципліна рук, м'язів та очей, проте вони значною мірою допомагали людині, більше того, 
вони вимагали контролю над усіма природними функціями людини, включаючи її органи 
виділення, її емоції, що вдосконалювалися, її нерозбірливу сексуальну активність, її бурхливі 
й спокусливі мрії. Поряд із постійним вивченням власних органічних здібностей, носові, 
очам, вухам, язику, губам і статевим органам було надано нових призначень. Навіть рука 
була вже не просто мозолистим спеціалізованим знаряддям у праці: вона пестила коханого, 
притискала до грудей дитину, робила повні значення жести або була виразником у загаль-
ному ритуалі й танку деяких інших невимовних почуттів стосовно життя та смерті, про 
згадуване минуле або бажане майбутнє. Насправді технічне знаряддя є лише фрагмент 
біотехніки: загальної екіпіровки людини для життя. 

Це переповнення нервовою енергією проявляє себе у мавпоподібних попередниках 
людини. Доктор Алісон Джалі нещодавно засвідчив, що збільшення мозку у лемурів по-
ходить від їхньої атлетичної грайливості, їхніх залицянь та всеохоплюючої здатності до 
соціальності, а не з використання ними знарядь та навичок збирання їжі. Вже у 
мавпоподібних предків людини можна спостерігати дослідницьку дотепність, імітативність, 
пусту маніпулятивність без думки про подальшу нагороду. В американському вжитку 
«мавп'яча поведінка», «мавп'ячність» є визнаним ототожненням з грайливим, неутилітарним 
використанням об'єктів. Я покажу, що є підстави поставити запитання: чи не є похідними 
часто стандартні взірці, що спостерігаються у   ранньому   виготовленні   знарядь   людиною,   
від   строго 
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повторюваних рухів ритуалу, пісні й танку форм, що довгий час існували у стані 
вдосконалення серед примітивних народів, як правило, у набагато досконалішому вигляді, 
аніж їхні знаряддя. 

Зовсім нещодавно Йоган Гейзінга* у «Homo Ludens» запропонував безліч 
переконливих доказів на підтвердження положення про те, що гра більшою мірою, ніж праця 
була формуючим елементом у людській культурі, що найбільш ґрунтовна діяльність людини 
проводилася в царині створення віри. За цими даними, ритуал та імітування, спорт, ігри та 
ігрове ставлення до життєвих ситуацій звільнили людину від її важкопереборюваних 
тваринних нахилів, і ніщо не змогло б продемонструвати це краще. Я додав би, що ніщо не 
може продемонструвати це краще, ніж ті примітивні церемонії, у яких людина за допомогою 
гри уявляла себе у вигляді інших тварин. Задовго до того, як вона досягла спроможності, аби 
змінити оточуюче її природне середовище, людина створила в мініатюрі своє оточення у 
вигляді символічної царини — сфери гри, в якій кожна функція життя могла бути 
перероблена у строго людському стилі, як це відбивається в грі. 

Теза «Homo Ludens» так налякала, що вражений нею перекладач навмисно змінив 
висловлене твердження Гейзінги про те, що вся культура була формою гри, у більш звичне 
загальноприйняте уявлення, згідно з яким гра є елементом культури. Однак уявлення про те, 
шо людина не є ні Homo sapiens, ані Homo ludens, а насамперед вона Ното faber, людина-
виробник, так міцно оволоділо сучасними західними мислителями, що навіть Анрі Бергсон 
дотримувався його. Археологи дев'ятнадцятого століття були настільки переконані в 
першочерговому значенні кам'яних знарядь у «боротьбі за існування», що коли в Іспанії' у 
1879 році були знайдені перші печерні зображення часів палеоліту, «компетентні 
авторитети» оголосили їх великою оманою на підставі положення, згідно з яким мисливці 
льодовикового періоду не могли мати ані вільного часу, ані відповідного розуму, щоб 
створити елегантне мистецтво Альтаміри. 

 
 
 
* Йоган Гейзінга (1872—1945 pp.) — нідерландський історик, теоретик культури. Він розглядав гру, що відбувається 

за добровільно встановленими правилами й приборкує стихію пристрастей, як всезагальний принцип людської культури та 
основу людського буття в будь-яку епоху. Спасіння людства вбачав у збереженні національної самобутності при 
одночасному узгодженні її із загальнолюдським благом і миром на Землі, у самовдосконаленні людини. — Перекл. 
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Проте саме розумом Homo sapiens володів у надзвичайній, виключній мірі: розумом, 

що спирається на найповніше використання всіх органів власного тіла, а не лише рук. У 
цьому перегляді застарілих технічних стереотипів я хотів би піти ще далі. Я стверджую, що 
на будь-якій стадії людські винаходи й перетворення робилися не стільки задля збільшення 
запасів їжі й контролю над природою, а здебільшого задля використання її власних 
необмежених органічних ресурсів й реалізації її прихованих можливостей, щоб здійснити 
більш адекватно його суперорганічні потреби та прагнення. 

Коли немає ворожого тиску з боку середовища, розробка людиною символічної 
культури відповідає більше імперативній потребі, аніж потребі контролю над навколишнім 
середовищем. Про це можна зробити спочатку попередній, а потім і впевнений висновок. 
Серед соціологів Леслі Байт* заслуговує на позитивну оцінку за те, що він належним чином 
оцінив той факт, підкресливши «роздуми» й «символізацію», хоча він лише відкрив для 
нашого покоління оригінальні інтуїції батька антропології Едварда Тайлора**. 

При такому розумінні еволюція мови — кульмінація людських, більш елементарних 
форм вираження та засобів передачі смислів, була незрівнянно важливішою для людського 
розвитку, ніж обтесування багатьох ручних сокир. Окрім відносно простої координації рухів, 
якої було досить при використанні знарядь. Для створення розбірливої мови необхідна була 
тонка взаємодія багатьох органів, що стали значно вражаючішим досягненням. Ці зусилля 
мали поглинати у ранньої людини більшу частину її часу, енергії та розумової діяльності, 
оскільки кінцевий колективний продукт, розмовна мова, була набагато складнішою й 
витонченішою на початку цивілізації, ніж набір знарядь, віднайдених у Єгипті або 
Месопотамії. 

 
* Леслі Байт (1900—1975 pp.) — американський антрополог і культуролог. Розглядаючи культуру як об'єктивну категорію, 

надсоматичну систему дійсності, виділяв у ній три підсистеми: технологічну, соціальну та ідеологічну, перша з яких є головною. В 
екологічному аспекті культура є механізмом накопичення, зберігання, передачі й трансформації цієї енергії суспільства. — Перекл. 

** Едвард Тайлор (1832—1917 pp.) — англійський етнограф, дослідник історії культури, первісного суспільства та релігії, один із 
засновників еволюціонізму. Еволюція відбувається як саморозвиток ідей, технічних винаходів, наукових знань. Джерело релігії полягає в 
психічній діяльності індивідів: розвинені релігії генетично випливають з примітивних вірувань. — Перекл. 
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Тому розглядати людину насамперед як тварину, що використовує знаряддя, означає не 

бачити основних етапів людської історії. На противагу цьому закам'янілому уявленню я 
розгортаю точку зору, згідно з якою людина — це насамперед тварина, котра створює розум, 
конструює й проектує себе; а першочерговий фокус усієї її діяльності — це власна 
організація, а також соціальна організація, через посередництво якої вона знаходить своє 
більш повне вираження. Поки людина не зробила чогось стосовно себе, вона змогла б 
зробити дуже мало стосовно оточуючого її світу. 

У цьому процесі самовідкриття та самотрансформації знаряддя у вузькому сенсі добре 
слугували як додаткові інструменти, але не як основний діючий чинник у людському 
розвитку, бо техніка ніколи не була відмежована од великого культурного цілого, у якому 
людина завжди функціонувала як людина. Характерно, що грецький термін «tekhne» не 
робить розрізнення між промисловим виробництвом і «прекрасним», або символічним 
мистецтвом; для більшої частини людської історії ці аспекти були невіддільні: одна сторона 
належала до об'єктивних умов та функцій, інша —відповідала суб'єктивним потребам. 

Від часу свого виникнення техніка була пов'язана з цілісною природою людини, і ця 
природа відігравала свою роль у будь-якому аспекті індустрії, таким чином техніка із самого 
початку зосереджувалася навколо життя життєцентричною, працецентричною або 
владоцентричною. Як і в будь-якому іншому екологічному комплексі різноманітні людські 
інтереси та цілі, різні органічні потреби стримували надмірне зростання якого-небудь одного 
компоненту. Хоча мова була найпотужнішим символічним виразом людини, вона виникла, 
як я спробую продемонстрував, із того ж самого джерела, що врешті-решт створило й 
машини: первісного, весь час повторюваного ритуалу, який людина змушена була, 
захищаючи себе, розробити так, аби контролювати величезні запаси психологічної енергії, 
котру великий за об'ємом мозок надавав в її розпорядження. 

Однак, далекий від зневажливого ставлення до техніки, я спробую показати, що 
оскільки ця основна зовнішня організація була встановлена, техніка підтримувала й збіль-
шувала можливості людського прояву. Дисципліна виготовлення та застосування знарядь, 
згідно з цією гіпотезою, слугувала своєчасним доповненням до надзвичайної потужності 
винаходу, даного людині мовою, потужності, яка без 
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такої дисципліни спокушала б людину заміняти продуктивну працю магічними 

мовними формулами. 
За цією інтерпретацією специфічно людським досягненням, що виокремило людину 

навіть серед її найближчих антропоїдних родичів, було формування нового себе, значно 
відмінного у проявах, поведінці та плані життя від своїх примітивних тваринних предків. У 
процесі розширення цієї диференціації та збільшення кількості суто людських «ознак 
ідентифікації», людина прискорювала власну еволюцію, сягаючи за допомогою культури у 
відносно невеликі проміжки часу змін, яких інші види досягли важким шляхом через 
посередництво органічних процесів, результати ж останніх, на відміну од людських 
культурних способів, не можна було легко виправити, поліпшити або викреслити. 

Із цього часу основною справою людини була її власна самотрансформація, група за 
групою, регіон за регіоном, культура за культурою. Ця самотрансформація не просто 
позбавила людину її незмінного становища у її початкових тваринних умовах, але звільнила 
її найбільш розвинутий орган — її мозок, для завдань, відмінних од досягнення простого 
фізичного виживання. Панівною людською рисою, центральною відносно всіх інших рис, є її 
здатність до свідомої, цілеспрямованої ідентифікації самої себе, трансформації себе і, 
врешті-решт, розуміння себе. 

Будь-який прояв людської культури, від ритуалу та мови до костюма й соціальної 
організації, спрямований у кінцевому підсумку на перероблення самого себе на нову модель 
людського організму й на прояв людської особистості. Але якщо тільки зараз, із великим 
запізненням, ми визнали цю відмінну рису, то це можливо тому, що існують у сучасному 
мистецтві, політиці й техніці широко розповсюджені ознаки того, що людина вже перебуває 
на межі втрати їх, стаючи не лише нижчою твариною, а й безформеною амебоподібною 
сутністю. 

Переглядаючи стереотипні уявлення щодо людського розвитку, я мав щасливу 
можливість стикнутися з величезною кількістю біологічних та антропологічних фактів, які 
донині не були до чогось віднесені або досить повно проінтерпретовані. Проте я, звичайно, 
усвідомлюю, що незважаючи на ґрунтовну підтримку більшості тем, які я розвинув вище, і 
навіть більша частина їхніх спекулятивних допоміжних гіпотез може бути зустрінута з 
цілком виправданим скептицизмом, адже й вони можуть зазнати компетентного критичного 
випробування. 
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Чи варто казати про те, що, далекий від бажання починати із сумніву в панівних 

ортодоксальних поглядах, я спочатку з повагою сприйняв ці погляди, оскільки не знав 
інших. Тільки не знайшовши ключа до всеохоплюючої відданості сучасної людини до 
власної техніки, навіть за рахунок здоров'я, фізичної небезпеки, духовної рівноваги та 
можливого майбутнього розвитку, я був змушений переглянути природу людини та весь хід 
розвитку технологічних змін. 

Окрім відкриття первісної сфери людської винахідливості, що полягає не у 
виготовленні нею зовнішніх знарядь, а в перебудові органів власного тіла, я вирішив піти 
іншим нещодавно віднайденим шляхом, а саме: дослідити широку течію ірраціональності, 
яка перетинає всю історію людства у напрямку, зворотному людській розумовій 
функціонально-раціональній тваринній спадковості. Навіть у порівнянні з іншими 
антропоїдами можна без іронії казати про виший вимір людської ірраціональності. І справді, 
розвиток людини демонструє хронічну схильність до помилок, зла, неупорядкованої 
фантазії, галюцинації, першородного гріха і навіть соціально організованої і санкціонованої 
непристойної поведінки, такій, як практика людських жертвоприношень та схвалюваних 
законом тортур. Уникнувши органічних постійних станів, людина втратила природжену 
покірність і розумову стабільність менш винахідливих видів. Однак деякі з його найбільш 
дивних відхилень відкрили цінні сфери, які ніколи не були б вивчені при чисто органічній 
еволюції за мільйони років. 

Невдачі, що супроводжували людину, котра лишила своє чисто тваринне існування, 
були відчутними, але й здобутки були величезні. Схильність людини змішувати свої фантазії 
та проекти, бажання й плани, абстракції та ідеології з банальностями повсякденного досвіду, 
як ми це бачимо сьогодні, були важливим джерелом її неосягненої творчості. Відсутність 
чіткої межі між ірраціональним і надірраціональним у користуванні цими протилежними 
обдаруваннями завжди була найважливішою людською проблемою. Одною з причин 
поверховості поширених утилітарних інтерпретацій техніки й науки є ігнорування того 
факту, що цей аспект було відкрито як для трансцендентальних устремлінь і демонічних 
поневолень, так і для інших сторін людської екзистенції; і даний аспект людської культури 
ніколи настільки не дискутувався й не був таким вразливим як сьогодні. 
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Ірраціональні фактори, котрі іноді виявлялися конструктивними (хоча дуже часто 
виявлялися руйнівними) для подальшого людського розвитку, стали очевидними в той 
момент, коли творчі елементи в культурах палеоліту та неоліту трансформувалися у великий 
культурний вибух, який мав місце приблизно у четвертому тисячолітті до нашої ери, це те, 
що звичайно називають виникненням цивілізації. Примітним фактором у зв'язку з цією 
трансформацією з технічної точки зору є те, що вона була результатом не механічних 
винаходів, а результатом докорінно нового типу соціальної організації: продуктом міфу, 
магії, релігії та науки астрономії, що тоді зароджувалася. Цей підрив священної політичної 
влади й технічних засобів не може бути пояснений ніякими винаходами знарядь, простих 
машин, ніякими технічними процесами, що існували у той час. Ані колісні вози, ні плуги, ні 
гончарні кола, ні бойові колісниці не могли самі собою викликати могутні трансформації, що 
відбувалися у великих долинах Єгипту, Месопотамії та Індії й поступово просунулися 
хвилями та відгуками в інші частини планети. 

Дослідження епохи пірамід, яке я здійснив у період підготовки праці «Місто в історії», 
несподівано виявили близьку паралель між першими авторитарними цивілізаціями на 
Близькому Сході та нашою власною цивілізацією, хоча більшість сучасників усе ще 
продовжує розглядати сучасну техніку не лише як вищий момент у людському 
інтелектуальному житті, а і як абсолютно нове явище. Я, навпаки, виявив, що так званий вік 
машин або вік влади сягає своїм корінням не в індустріальну революцію XVIII століття, 
коріння цього явища слід шукати в самій організації архетипу машини, складеної з людських 
частин. 

Щодо самого нового механізму необхідно відзначити дві обставини, оскільки вони 
характеризують цей механізм протягом усього ходу історії, аж упритул до наших днів. По-
перше, творці машин здобували свою владу й авторитет з небесних джерел. Космічний 
порядок був основою цього нового людського порядку. Точність у вимірах, абстрактна 
механічна система, примусова регулярність цієї «мегамашини», як я її назву, випливають 
безпосередньо з астрономічних спостережень та наукових розрахунків. Цей негнучкий 
порядок, який можна передбачити, втілений пізніше у календарі, був перенесений на 
регламентацію людських проявів у порівнянні з ранніми формами порядку, заснованого на 
ритуалі, цей механізований порядок був 
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зовнішнім стосовно людини. Шляхом поєднання божественної влади й жорсткого 
військового насильства більшу частину населення змусили терпіти надзвичайне зубожіння, 
займатися підневільною працею, виконуючи монотонні повторювані операції задля 
забезпечення «життя, розквіту та здоров'я» божественного або напівбожественного володаря 
та його оточення, 

По-друге, відчутні соціальні вади людської машини частково компенсувались 
великими досягненнями у контролі над повенями й у виробництві зерна, здобутками, які 
давали основу для широких досягнень у будь-якій сфері людської культури: у 
монументальному мистецтві, у кодексі законів, у систематично розроблюваній та постійно 
фіксованій думці, у збільшенні всіх потенційних можливостей розуму різними групами 
населення з різними регіональними й професійними основами у центрах міської культури. 
Такий лад, така колективна небезпека та добробут, таке стимулююче змішування культур 
було вперше досягнуто у Месопотамії та Єгипті, пізніше в Індії, Китаї, Персії, у культурах 
Майя та Андській, і вони не були перевершені до того часу, поки мегамашина не була 
реконструйована в новій формі в наш час. На жаль, ці культурні здобутки зводилися значною 
мірою нанівець настільки ж величезними соціальними регресіями. 

Концептуально інструменти механізації п'ять тисяч років тому були вже відокремлені 
од людських функцій і цілей, за винятком однієї: постійне збільшення порядку, влади, 
передбачуваності, і більш за все — контролю. Разом із цією протонауковою ідеологією йшла 
відповідна регламентація та деградація колись автономних різновидів людської діяльності: 
вперше з'явилися «масова культура» й «масовий» контроль. Висловлюючись саркастичною 
символічною мовою, можна сказані, що кінцевим підсумком мегамашини в Єгипті стали 
величезні могили з муміфікованими тілами; тоді як в Ассирії, і це повторювалось у кожній 
іншій імперії, що розширювалася, головним свідченням її технічної ефективності була 
пустеля зруйнованих поселень та міст й отруєних земель: прототип сучасних цивілізованих 
жорстокостей. Що ж стосується великих єгипетських пірамід, то що вони таке, як не точні 
статистичні еквіваленти наших власних ракет? І піраміди, і ракети винайшли для того, аби 
величезною ціною забезпечити дорогу на небо небагатьом обранцям. 
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Ці грандіозні невдачі дегуманізованої культури, яка ставить у центр всього владу, 

скрізь заплямували сторінки історії від розграбування Шумеру до зруйнування Варшави, 
Роттердама, Токіо та Хіросіми. Раніше або пізніше цей аналіз передбачає, що ми повинні 
мати мужність, аби запитати себе: чи не є таке сполучення надзвичайної влади й 
продуктивності з настільки ж надзвичайним насильством і руйнуванням чисто випадковим? 

Розробляючи цю паралель та прослідковуючи машинний архетип упродовж подальшої 
історії Заходу, я знайшов, що багато явищ у нашій власній високомеханізованій і, як 
вважають, раціональній культурі стають надзвичайно зрозумілими. Бо в обох випадках 
величезні виграші в корисному знанні й придатній до використання продуктивності зво-
дилися нанівець таким же величезним зростанням абсолютно непотрібної параноїдальної 
ворожості, безглуздої руйнівності, жахливого нісенітного спустошення. 

Цей огляд підведе читача до вихідної точки сучасного світу, до XVI століття в Західній 
Європі. Хоча деякі імплікації такого дослідження не можуть бути остаточно розроблені до 
того часу, поки не будуть переглянуті й переоцінені події останніх чотирьох століть. Багато з 
того, що потрібно для розуміння, і в кінцевому підсумку спрямування по новому руслу 
сучасної техніки стане зрозуміло для досить сприйнятливого розуму вже з перших глав. 

Така розширена інтерпретація минулого є необхідною, аби уникнути жахливої 
недостатності поширеного знання, обмеженого одним поколінням. Якщо ми не знайдемо 
часу вивчати минуле, у нас не буде достатнього знання, щоб зрозуміти сьогодення й 
керувати майбутнім, бо минуле ніколи не полишає нас, та й майбутнє завжди з нами. 

 
Глава II 

 
ТАЛАНОВИТІСТЬ РОЗУМУ ЛЮДИНИ 

 
1. НЕОБХІДНІСТЬ УПОРЯДКОВАНОГО РОЗУМІННЯ 

 
Сучасна людина створила напрочуд перекручену картину самої себе, інтерпретуючи 

ранню історію на основі своєї сьогоденної зацікавленості у створенні машин та підкоренні 
природи. Після цього, у свою чергу, людина виправдовує сьогоденні інтереси, називаючи 
своє доісторичне Я виробляючою знаряддя твариною і вважаючи, що 
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матеріальні інструменти виробництва панують над усіма іншими видами діяльності 
людини. Досі, поки палеоантропологи розглядали матеріальні об'єкти — в основному кістки 
та камені — як єдино науково прийняті факти стосовно діяльності ранньої людини, нічого не 
можна було зробити, аби змінити цей стереотип. 

Як дослідник загальних проблем, я вважаю за необхідне кинути виклик цьому вузькому 
поглядові. Є серйозні підстави вважати, що людський розум з самого початку ві-дігравав 
набагато важливішу роль, ніж рука, і що про його об'єм не можна робити висновки виходячи 
з того, що людина створювала знаряддя й користувалася ними. Ритуал, мова й соціальна 
організація, які не залишили ніяких матеріальних слідів?, хоча вони постійно присутні в 
будь-якій культурі, були, мабуть, найважливішими людськими артефактами з найранніших 
стадій існування людини. Дуже далека від підкорення природи або перероблення оточуючо-
го її середовища, примітивна людина насамперед мала піклуватися щодо використання своєї 
надрозвиненої та інтенсивно активної нервової системи і про надання форми своєму 
людському «Я» шляхом відділення від свого первинного тваринного «Я», через 
посередництво створення символів — єдиних знарядь, які могли бути створені на ґрунті 
ресурси? його власного тіла: мрії, образів та звуків. 

Надмірне підкреслювання використання ючи стереотипні уявлення щодо людського 
розвитку, я мав щасливу можливість стикнутися з величезною кількістю біологічних та 
антропологічних фактів, які донині не були до чогось віднесені або досить повно 
проінтерпретовані. Проте я, звичайно, усвідомлюю, щзнарядь було наслідком небажання 
розглядати всілякі факти, окрім фактів, що ґрунтуються на матеріальних знахідках, разом з 
рішенням вилучити набагато важливіші види діяльності, які характеризують усі людські 
групи в будь-якій частині земної кулі протягом уня граматично складних і надзвичайно 
виразних мов на початку цивілізації п'ять тисяч років тому, коли знаряддя були ще дуже 
примітивними, передбачає, що людська раса могла мати набагато фундаментальніші 
потреби, ніж забезпечення фізичного існування, оскільки вона мала змогу здійснювати 
останнє на тих самих умовах, що і її гомінідні 

предки.                                                                     
Якщо це є саме так, то якими ж були ці потреби/ Зазначені питання чекають на 

відповіді або, швидше, спочатку їх треба поставити. Проте самі питання не можна 
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поставити, якщо не мати бажання подивитися новими очима на факти й не 

застосовувати раціональний підхід, що підкріплюється ретельно проведеними аналогіями до 
великого незаповненого періоду доісторичного існування, коли вперше сформувався 
характер людини як відмінної од простої тварини. Досі антропологи та історики техніки 
захищалися від спекулятивних помилок тим, що брали дуже багато речей як зрозуміле із 
самого себе, включаючи власні припущення, і це призвело до ще більших помилок в 
інтерпретації, ніж; ті, яких вдалося уникнути. 

Результатом цього було однобічне пояснення початкового розвитку людини, яке 
сконцентрувалося лише навколо питання про кам'яні знаряддя. Надзвичайне спрощення 
методу, від якого у наш час скрізь відмовились як від неадекватного в загальній теорії 
еволюції та в інтерпретації краще документованих сфер людської історії. 

Звичайно, наукове дослідження було обмежене тим фактом, котрий охоплював лише 
один чи два відсотки цілісного буття, що стосовно незареєстрованого періоду життя людини 
можна було в основному займатися лише спекуляціями. Це ризиковане занятття й пов'язані з 
ним труднощі не зменшуються від окремих знахідок фрагментарних кісток та артефактів, 
оскільки без деякої багатої уявою інтуїції та інтерпретації за аналогією ці речовинні об'єкти 
говорять дуже мало. Проте утримання від спекуляції призводить до ще гіршого, оскільки 
відсутність такої спекуляції надає пізнішій, зареєстрованій історії людини видимість 
незвичності й несподіваності, як нібито на земній кулі з'явились нові види. Кажучи про 
революції в сільському господарстві або про «урбаністичну революцію», ми забуваємо про 
те, як багато разів людська раса піднімалась на підніжжя перш, ніж їй вдалося сягнути цих 
вершин. Дозвольте мені запропонувати спекуляцію як необхідний інструмент для 
досягнення адекватного знання. 

 
2. ДЕДУКЦІЯ ТА АНАЛОГІЯ 

 
Є два шляхи, йдучи якими можна частково подолати незнання раннього розвитку 

людини. Перший шлях широко застосовується у всіх науках: виведення із спостережуваних 
фактів у цілому невидимого або незареєстрованого контексту. Тому, якщо хтось знайшов 
карабіновий рибальський гачок, приладнаний у відповідне місце, то він може зробити 
висновок з одного цього незначного факту не 
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лише про існування води, принаймні струмка або озера, але також і про присутність 

людських істот, котрі уводили до свого раціону рибу, котрі відбирали карабін й надавали 
форми гачкові відповідно до моделі, що існувала в їхньому власному розумі, котрі були 
досить кмітливими, щоб вживати кишки або рослинні волокна для ліски, і котрі були 
достатньо терплячими й умілими, щоб ловити рибу цим методом. Хоча різні інші тварини 
або птахи вживають у їжу рибу, жоден інший вид, окрім людини, не вживає гачків. 

Цей висновок мав би сенс виходячи лише з одних кісток самого рибалки, якби навіть 
зникли всі сліди наявних фактів, крім гачка. Якби ми не забували припустити можливість 
того, що рибальський гачок міг бути занесеним здалеку, усі ці міркування були б надійними 
й непохитними. При певних припущеннях і враховуванні можливості помилок анатомісти 
можуть вивести характер усього людського тіла з розмірів та форми нижньої щелепи й 
декількох зубів, хоча привид Пітсдаунської людини міг би піднятися, щоб згубити їх, якби 
вони переоцінили власні сили. 

Семуель Батлер у своїх «Нотатках» одного разу зробив припушення відносно того, що 
«...якби були відкриті старі фотографії Геркулануму, то це не являло б собою ніякого 
інтересу». Але він забув, що єдина знахідка сама по собі виявила б багато надзвичайно 
цікавих фактів, які викликали б цілу революцію в нашому уявленні про історію й примусили 
б переписати її; такі факти показували б, що римляни винайшли фотографію. Це у свою 
чергу свідчить про те, що вони були попереду греків в галузі хімії та фізики, знали особливі 
властивості галоїдної групи, можливо мали лінзи та робили оптичні досліди, мали у своєму 
розпорядженні метал, скло або пластик з гладкою поверхнею. Подібні тверді знання, котрі 
ми маємо про передісторію, ґрунтуються саме на цьому типі ідентифікації та висновках, що 
звичайно відносять до банальностей, «нецікавих об'єктів», таких як черепки, кістки тварин 
або зерно. 

У царині передісторії в людини, котра намагається побудувати загальну теорію, є 
особливі обов'язки. Вона повинна поєднати далекі одна від одної сфери досліджень, 
обережно відгороджені спеціалістами, у більш загальну сферу, яку можна бачити тільки 
нібито згори. Всеохоплюючу систему можна побачити тільки випустивши деталі, котрі не 
могли побачити навіть  найприскіпливіші та  компетентні 
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дослідники, що розкривають приховані шари. Компетентність представника загальної 

теорії полягає не в тому, що він відкриває нові факти, а в тому, що він збирає разом 
аутентичні фрагменти, які випадково або довільно розділені, тому що спеціалісти схильні 
дотримуватися занадто строго джентльменської угоди не заходити на територію один 
одного. 

Хоча це сприяє безпеці та соціальній гармонії, однак ігнорується той факт, що відносно 
явищ, які вивчаються, не дотримують одного й того ж принципу. Якби представник загальної 
теорії додержувався закону «не порушувати кордони», це заважало б йому здійснювати 
екскурсії у прикордонні області і не давало б змоги виконувати свою особливу функцію — 
подібну до тієї, яку виконували полінезійські торгівці та перекладачі, які мали дозвіл на 
уникнення племінного табу й вільного пересування на більш широкій території. 

Тим паче є обумовлені правила гри, яких послідовник загальної теорії повинен 
додержуватися, коли він намагається зібрати розкидані факти разом у більш осмислену 
мозаїку. Навіть коли він, здавалось би, перебуває на порозі завершення системи, що виникає, 
він не повинен таємно обтісувати фрагменти фактів, аби вони вписувались у систему, він 
також не повинен фабрикувати які-небудь факти, щоб наповнити конструкцію, хоч він, 
звичайно, може шукати факти у наймалоймовірніших місцях. Коли нема достатньої кількості 
частин, послідовник загальної теорії повинен почекати, доки компетентні авторитети не 
знайдуть чи не створять їх. З іншого боку, якщо його конструкція не буде охоплювати всіх 
фактів, котрі надають йому спеціалісти, вона повинна бути відкинута як помилкова, і 
теоретик повинен розпочати все спочатку з більш адекватних рамок. 

Навіть вчені-спеціалісти, які найбільшою мірою готові відкрито засуджувати 
спекуляції, часто-густо вдаються до них, головним чином, висуваючи чисто спекулятивні 
положення так, буцімто вони є добре відомими фактами, не припускаючи альтернативних 
гіпотез. Дозвольте мені взяти приклад досить віддалений, як я сподіваюся, щоб не зачепити 
чиї-небудь почуття. З факту, що стегнові кістки Пекінської людини у Чукотьєнській печері 
були знайдені вщент розтрощеними, деякі антропологи перестрибнули до висновку, що ця 
істота була канібалом. Можливо так і було. Проте все, що ми дійсно знаємо, то це те, що за 
певних 
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умов, які сприяли їхньому збереженню, кістки ідентифікованого гуманоїда були вщент 

розтрощені. 
Ми не маємо жодних фактів, які вказували б на те, чи ця істота була вбита, чи померла 

природною смертю, окрім відміток, залишених ударами на кістяку, що могли бути зроблені в 
марній спробі після смерті розітнути її або навіть трапитися раніше від заподіяної смерті. 
Якщо ми вважаємо, що вони були вбиті, то ми не знаємо, чи було вбивство звичаєм тих 
країв, чи воно було окремим випадком: ніяких певних статистично достовірних висновків не 
може бути вилучено з декількох екземплярів, відкритих на одному єдиному місці. Ми не 
знаємо з певністю, чи вони були вбиті своїми, представниками іншого племені або ж яки-
мись більш велетенськими хижацькими гомінідами зниклої раси, чиї величезні зуби були 
також знайдені у Китаї. 

Далі, хоча кістяки вказують на те, що мозок було вилучено зі свого місцезнаходження, 
ми не знаємо, чи решта м'яса та кісткового мозку була використана в їжу. Врешті-решт, якщо 
канібалізм міцно запанував, то ми все ж таки не знаємо, чи такі жертви, як правило, 
вбивалися для їжі або це робилося під тиском голодної смерті. Щось подібне випадково 
трапилося з американськими піонерами в Доннер Пас, серед людей, для яких канібалізм був 
неприйнятним. Знов-таки, чи не були екстракти з кісткового та головного мозку, як і у 
випадку більш пізніх людей, частиною сакральної магічно-релігійної церемонії? І, нарешті, 
чи не використовувався кістковий мозок для дитячого харчування або для розпалювання 
вогнища — до того ж більш підтверджене використання кісткового мозку за примітивних 
умов? 

З труднощами висунуті докази, що заперечують можливість канібалізму, здаються 
Ґрунтовнішими, ніж ті, що підтверджують її. Деякі ссавці вбивають собі подібних для їжі за 
будь-яких умов, і ймовірно що це (якщо таке збочення є спільним серед первісних людей, як 
і серед багатьох пізніших дикунів) працювало проти групи, яка практикувала таким чином, 
оскільки людське населення було вкрай розкиданим, і ніхто не міг врятуватися від голоду 
власних сусідів. Ми знаємо пізніші факти, що примітивні мисливські народи відчувають 
провину за те, що відбирають життя у тварин, яких вони потребують у їжу, або навіть 
вмовляють тварин забути про власну смерть, або надають  їй раціонального  пояснення,   
буцімто   вона  ви- 
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пливає з власної волі тварини. Чи є це настільки безперечним, що рання людина 
відчувала менше симпатії стосовно інших людських істот за винятком хвилюючих моментів 
люті та страху? 

Навіть красномовні приклади канібалізму серед «сучасних дикунів», наскільки вони 
були поширені в Африці, на Новій Гвінеї, не доводять їх як загальну ранню практику. Так 
само, як первісна людина була нездатна на наші численні прояви жорстокості, тортур та 
знищення, вона була досить невинна у людиновбивстві задля їжі. Твердження, що людина 
завжди була вбивцею й до того ж канібалом з того часу, як вона покуштувала м'яса, повинне 
рахуватися із цими багатьма альтернативними можливостями. Будь-яке настирливе 
твердження щодо канібалізму людських аборигенів спирається на недоброякісний факт, а не 
на протилежну гіпотезу, й ніколи не був запропонований таким чином, щоб він був 
безперечний. 

Такі пастки не позбавляють ретельно застосовувані умовиводи їхньої цінності. Усі ці 
аргументи передбачають, що, коли альтернативне пояснення має таку ж імовірність і може 
бути в такій же мірі дійсним, то питання треба лишати відкритим і сподіватися одного дня 
віднайти необхідну кількість позитивних фактів, щоб остаточно підтвердити ту чи іншу 
гіпотезу. Проте, якщо така риса, як канібалізм, існує в подібних видах приматів, і якщо вона 
також виникає у більш пізніх людських групах з такою частотою, як відносно тривале 
подружнє життя, то її можна прямо приписувати також і ранній людині. Я пропоную 
дотримуватися цього правила. Але факт, що питання заслуговує спекулятивного розгляду і 
може лишатися відкритим упродовж невизначеного часу, не є достатньою причиною того, 
аби не висувати його взагалі. Це стосується практично всієї царини походження людини. 

Коротше кажучи, можна прийняти зауваження Леслі Байта: «Учені без сумніву 
займаються такими проблемами, як походження галактик, зірок, планетних систем і життя 
загалом та в багатьох їхніх закономірностях... Якщо виникнення Землі приблизно два 
більйони років тому чи виникнення життя незлічене число мільйонів років тому може бути і 
є особистою проблемою науки, то чому нею не може стати походження культури лише 
мільйон років тому?» 

Другий метод, доступний для проникнення в одвічну природу ранньої людини, має 
рівні серйозні недоліки й у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 



 
такій кількості, що більшість етнологів останнього покоління часто відкидали його як 

не вартий наукового розгляду. Це метод аналогії: відкриття паралелей між відомими видами 
практики та тими, в яких говорять стародавні артефакти. У дев'ятнадцятому столітті 
більшість примітивних племен, які уникали прямих зустрічей із цивілізованими людьми, все 
ще жили лише корчуванням та мисливством, застосовуючи кам'яні інструменти й знаряддя, 
подібні до тих, які Буше де Перт уперше виявив у залишках палеоліту в 1832 році. Цей факт 
привів багатьох спостерігачів до припущення, що традиції цих сучасних примітивів можна 
було б прямо прослідкувати аж до витоків родової сім'ї і що відмінності в культурному роз-
виткові між групами точно відповідали відмінностям у часі, в якому вони існують. 

Це була заманлива помилка. Помилка полягала в забутті того, що «примітиви», які 
вижили навіть, якщо вони усамітнювались у рятівній ніші, попри це продовжували процес 
культурної акумуляції, модифікації та культурного розвитку. Вони вже давно перестали бути 
культурно незахищеними і, можливо, як вважає отець Вільгельм Шмідт, у випадку релігії 
іноді втрачали раніше досягнутий більш високий культурний рівень, даючи волю фантазіям 
чи винаходу пізнього періоду. Між мовою і церемоніями австралійських аборигенів та 
представників Мустьєрської культури був певно період у п'ятдесят тисяч років, достатньо 
великий, щоб породити багато істотних відмінностей, хоча тим паче деякі специфічні риси 
могли й зберегтися. 

Проте, якщо брати до уваги процес урізноманітнення й виродження, то паралелі 
змушують думати та іноді проливають яскраве світло на деякі явища. Насправді, неможливо 
зробити скільки-небудь цінне припущення відносно природи виявлених кам'яних знарядь, 
якщо не посилатися на подібні інструменти пізнішого періоду, застосування яких нам 
відомо. Африканські пігмеї чи бушмени, «відкриті» європейцями понад століття тому, полю-
вали на ті ж самі види тварин, за допомогою тих же самих знарядь, які використовувались у 
часи палеоліту в інших частинах світу, понад п'ятнадцять тисяч років тому, а бушмени навіть 
раніше практикували мистецтво печерного розпису. Крім відмінностей у кліматичних 
умовах і в людській статурі,  ці люди були набагато ближче до від- 
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далених культур своїх предків, ніж до сучасних європейців. Хоча В. Дж. Соллас зайшов 

надто далеко, вбачаючи у тасманцях, бушменах та ескімосах прямих нащадків людей 
відповідно раннього, середнього й пізнього палеоліту, проте аналогічні види діяльності цих 
народів дали нам у руки важливіші ключі до ранніх культур. 

Використовуючи кам'яну масляну лампу ескімосів, артефакт палеоліту, можна пізнати, 
який об'єм світла був доступним художникам у печерах, де були знайдені схожі лампи часів 
палеоліту. Спостерігаючи використання ескімосами їхніх жалюгідних природних ресурсів у 
кліматичних умовах, схожих з умовами льодовикового періоду, ми можемо одержати 
інформацію відносно типу економіки, який зробив можливим виживання й навіть створив 
можливість позитивного культурного розвитку. Таким самим чином знаряддя, маски, 
костюми, орнаменти, ритуали й церемонії дають нам натяки, які допомогають зрозуміти 
деякі подібні образи, виявлені в печерах Іспанії, Франції та Північної Африки. Проте, як 
наполегливо стверджує Андре Леруа-Гурган у своїй останній монументальній праці «Перед-
історія східного мистецтва», де натяки не треба сприймати як остаточні докази, факт, що 
були знайдені відбитки хлопчачих чи юнацьких ніг у певних палеолітичних печерах, 
доводить лише те, що молоді дозволялось, або вона до того заохочувалася, аби ввійти, але не 
те, що вони піддалися ритуалу ініціації. Навіть стріли та сліди поранень на десяти відсотках 
печерних розписів не вільні від двозначностей: якщо вони змальовують магічну мисливську 
церемонію, то вони також можуть символізувати чоловіче та жіноче начала — спис-пеніс, 
встромлений у рану-вагіну. 

Одна з причин того, чому важливі ключі до раннього розвитку людини могли бути 
втрачені, пов'язані з тим, що наукова традиція у XIX столітті була — незалежно від 
індивідуальної практики деяких вчених — раціоналістичною, утилітаристською та, 
безумовно, скептичною стосовно цінності будь-якого роду переконань, котрі мовчазно запе-
речували ухвалені без критики положення самої науки. Тоді як магія допускалася у вигляді 
ранньої практики, яку можна було інтерпретувати як спроби контролювати сили природи 
(спроби, що в кінцевому підсумкові поступаються місцем науковому методу), яке-небудь 
більше розуміння космічних сил пов'язане з релігією, розглядалось як незначне й не бралося 
до уваги. Рання людина могла зосереджено 
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розглядати небо й реагувати на наявність сонця та місяця, могла навіть ідентифікувати 

удавану зафіксованість Полярної зорі, про що робила припущення Зелія Нутталл більше ніж 
півстоліття тому, що, здавалося, зовсім не залежить від її здатності продукувати витвори 
мистецтва. 

Однак з моменту появи Homo sapiens ми знаходили свідчення про його ставлення до 
смерті, до духів предків, до майбутнього існування, до сонця і неба. Ці свідчення виявляють 
свідомість, для якої сили та істоти, віддалені у просторі і часі, не досяжні і навіть не видимі 
— можуть все ж таки відігравати контролюючу роль у житті людини. То була істинна 
інтуїція, хоча, можливо, були б потрібні сотні тисяч років, щоб її справжній важливий і 
раціональний доказ міг зрозуміти людський розум, який сьогодні простягається від 
невидимих часток до таких самих таємничих віддалених галактик. 

Здається ймовірним, що самі ранні люди, можливо, навіть до того, як їм була доступна 
мова, мали невиразне усвідомлення таємниці свого особливого буття: значно більший 
спонукальний мотив для роздумів та самовдосконалення, ніж будь-яка прагматична спроба 
пристосування до вужчого оточення. 

Деякі із цих важливих релігійних відгомонів ще й досі наявні в креативних легендах 
серед культур багатьох племен, що вижили, особливо серед американських індіанців. 

Тут ми знову розсудливо можемо використати наші знання про сучасних примітивів, 
щоб висвітлити вірування й дії первісної людини. Візьмемо таємничі відбитки людських 
долоней, зроблені на стінах печер, розташованих далеко одна від одної в Африці та 
Австралії. Ці відбитки всі є дуже дивними, тому що багато із цих відбитків рук 
демонструють відсутність одного або більше пальців. Можна було б і не мати ключа до 
цього символу, якби не було такого факту, що ще й досі існує чимало племен, у яких 
пожертвування декількох пальців є ритуалом скорботи, аби підкреслити особисту втрату як 
ще більшу. 

Чи хтось ще не пересвідчився у висновку, що спотворена рука на стіні печери є 
ймовірно вторинним символом журби, перенесеним для увічнення від нетривалого первин-
ного символу м'яса й кістки на кам'яну поверхню? Така символічна рука може навіть більше, 
аніж піраміда з каменю, вважатися найстародавнішим меморіалом вмерлим. Проте також 
можливо, що цей ритуал має навіть ще глибше релігійне значення: так Робер Лов'є описує 
той самий спосіб пожертвування серед індіанців креолів як частину 
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справжнього релігійного уособлення, яке здійснюється задля досягнення єдності з 

божеством. 
В усіх цих випадках сам ритуал виявляє велику здатність людини до   сильних  

почуттів  стосовно  вищої  реальності разом з прагненням зберегти та вдосконалити це 
почуття. Це повинно було цементувати родинне життя й групову єдність і таким чином 
робило досить ефективний внесок у виживання, а також покращувало кремнієві знаряддя. 
Хоч у багатьох інших видах батьки у складних ситуаціях жертвують власним життям задля 
захисту дітей, це добровільне символічне пожертвування фаланг пальців є виключно люд-
ською рисою. Коли в суцільній рутині нашої механізованої мегаполісної   культури   це   
почуття   втрачається,   людські зв'язки робляться  настільки слабкими,   що  тільки пере-
конливі зовнішні загрози можуть об'єднувати групу докупи. Свідоцтвом класичного випадку 
емоційної фригідності та моральної  зіпсованості  можуть   бути  нью-йоркські  квар-
тиронаймачі,  котрі,  почувши вночі жіночі  благання про допомогу, спостерігають злочин 
так само, як нібито дивляться телевізійну програму, замість того, щоб зателефонувати до 
поліції. 

Коротше кажучи, розглядати ці аналогії було б так само безглуздо, як і бути занадто 
самовпевненим у нашому використанні їх на пізній стадії, як зазначав Грегем Кларк, це була 
сучасна архітектура Месопотамії, яка використовувала глину й очерет і яка допомогла 
Леонардові Вулі інтерпретувати доісторичну архітектуру в Шумері. Круглі глиняні диски, 
знайдені на місці Міноану, залишалися неідентифікованими доти, доки Стефанос 
Ксантодідіс не впізнав у них верхні диски гончарних кругів, які ще й досі використовуються 
на Криті. Факт, що люди в Месопотамії ще й досі, у нашому столітті, використовують 
примітивні човни, виготовлені з в'язаного у снопи очерету, як і їх попередники п'ять 
тисячоліть тому, як на це яскраво вказав Дж. Г. Брестед, дає підтримку вірі, що інші 
артефакти і навіть звичаї могли залишатися незмінними протягом нашої плинної доби, що 
здається неймовірним. 

Обережно та вправно застосовувана таким чином аналогія є необхідною при 
інтерпретації поведінки людських істот, які жили в інші віки та про інші культури, бо значно 
розумніше припускати, у разі будь-якої сумнівної ситуації, що Homo sapiens п'ятдесят тисяч 
років тому значно більш нагадував нас, ніж будь-які віддалені тваринні предки. 
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3. КАМІННЯ, КІСТКИ ТА МОЗОК 

 
Буде не так легко витіснити поняття, яке вводить у оману, згідно з яким людина є 

передусім виробляючою знаряддя твариною, незвичайний розумовий розвиток котрої 
зобов'язаний в основному тривалому процесові створення знарядь та інструментів. Подібно 
до інших правдоподібних зухвалих уявлень це поняття не піддається раціональній критиці 
особливо тому, що воно тішить пиху сучасної «технологічної людини». 

Основною причиною переоцінки значущості інструментів і машин є те, що 
найважливіші ранні винаходи людини в царині ритуалів, соціальної організації, моралі та 
мови не лишили матеріальних слідів, тоді як кам'яні знаряддя можна асоціювати із 
загальноприйнятими кістками гомінідів періоду півмільйона років тому. 

Але, якщо, крім задоволення суто тваринних потреб, знаряддя дійсно відігравали 
центральну роль у розумовому розвитку людини, то як могло трапитися, що такі примітивні 
народи, як бушмени Австралії, з їхньою найелементарнішою технікою, мали старанно 
розроблені релігійні церемонії, надто складну організацію спорідненості й користувалися 
складною та диференційованою мовою? Як стало можливим, що майя, ацтеки й перуанці, у 
яких ніколи не було ні машин, ні робочої худоби, були не лише великими майстрами своєї 
справи, а й творцями найточніших математичних обчислень? 

Є серйозні підстави припускати, що технічний прогрес людини затримувався до тих 
пір, поки разом з появою Homo sapiens людина не досягла більш старанно розробленої 
системи вираження й комунікації та одночасно узгодженішого групового життя, 
охоплюючого набагато більше число членів, ніж їхні примітивні предки. 

Проте, оскільки кам'яні знаряддя виявились артефактами, які так довго зберігалися, у 
минулому інтерпретатори ранньої культури, за важливим винятком Едварда Тайлора, були 
схильні приписувати їм значення, непропорційне місцю, зайнятому знаряддями в решті 
частин відповідної культури, яка супроводжувала їх, тим більше, що сама культура 
залишилася більшою мірою недоступною. Проста наявність збережених кам'яних артефактів 
була достатньою, щоб оголосити їхню перевагу над іншими частинами культури. У дійсності 
в цих, як гадали, міцних очевидних фактах чимало упущень. 
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Усе ще існує сумнів, котрий у деяких випадках неможливо розв'язати, щодо того, чи є 

купа майже безформеного каміння, названого еолітами, наслідком діяльності природи або 
людини. Нема ясних свідчень того, як у дійсності використовувалася так звана сокира, 
зроблене руками первісної людини, це основне знаряддя ранньої людини періоду палеоліту 
нібито застосовувалося протягом сотень тисяч років. Звичайно, то не була сокира в сучасно-
му розумінні — спеціалізоване знаряддя для розколювання дров. 

Є докази, зокрема на прикладі інших тварин, що лобові частки, місцезнаходження 
найбільш диференційованих і розумних реакцій, зростають швидше, ніж решта часток мозку, 
а в людини ця частка мозку завжди була більш розвинута, ніж у найближчих приматів. 

Маючи це первісне органічне озброєння, людина «піднеслася» над своїм оточенням 
вище, ніж будь-яка інша тварина, і таким чином стала панівним видом на планеті. Ще більш 
важливим, мабуть, було те, що людина почала замислюватися над самою собою. Вона 
володіє потенційною здібністю, якої нема в жодної тварини, здатністю пов'язувати частки 
свого досвіду в організаційне ціле: видиме чи те, яке зберігає пам'ять, уявлене чи 
передбачене. Пізніше ця риса стала переважаючою у вищих людських типів. 

Розвиток центральної нервової системи в більшому ступені звільнив людину від 
автоматизму її інстинктивних систем й рефлексів і від обмеження безпосереднім оточенням 
у часі та просторі. Замість простих реакцій на зовнішні виклики й внутрішні гормональні 
спонукання людина володіла вмінням розраховувати заздалегідь і розмірковувати: більш 
того, вона навчилася стимулювати й спрямовувати сама себе, бо її виокремлення з 
тваринного стану було позначене її здатністю робити пропозиції та плани, відмінні од тих, 
які були запрограмовані в генах її виду. 

Однак це лише частина історії, тому що найрадикальніїним кроком в еволюції людини 
було не стільки збільшення самого мозку, власного органу з обмеженим часом життя, 
скільки поява розуму, котрий накладав на чисто електрохімічні зміни тривалий спосіб 
символічної організації. Це створило суспільний світ організованих чуттєвих вражень та 
надчуттєвих значень і зрештою погоджену сферу значення. Ці емердженти, що виникли на 
основі діяльності мозку, не можуть бути описані на основі маси, 
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руху й електрохімічних змін, функцій ДНК та РНК, бо вони існують зовсім в іншому 

плані. 
Оскільки свідчення застосування вогню були знайдені разом зі стародавніми кістками 

Пекінської людини, перші кроки людини за межами тваринного стану могли бути частково 
пов'язані з її мужньою реакцією на вогонь, якого всі інші тварини обережно уникали. 

Гра з вогнем стала вирішальним моментом одночасно в розвитку і людини, і техніки, 
тим більше, що вогонь має три аспекти — світло, міць, тепло. Перший штучно переборює 
темряву в середовищі, наповненому нічними хижаками; другий дає людині можливість 
уперше змінити ландшафт рішучим чином, випалюючи ліси; третій підтримує внутрішню 
температуру її тіла й перетворює м'ясо тварин і рослин, які містять крохмаль, у 
легкозасвоювану їжу. 

«Хай станеться світло!» (Буття, 1:3). З цими словами починається, власне, історія 
людини. 

Але не у світлі запаленої скіпки належить шукати джерело людської сили. Освітлення, 
яке специфічно характеризує людину, йде із самої людини. Жодна інша істота не володіє 
людською здатністю створювати свій власний образ символічного світу, який одночасно і 
віддзеркалює безпосереднє оточення людини, і виходить за його межі. Через посередництво 
першого усвідомлення себе самої людина почала тривалий процес розширення кордонів 
всесвіту і внесення атрибута, якого їй бракує, — знання того, що діялося більйони років 
тому. 

Можна гадати, що людина із самого початку була мрійливою твариною, і, певно, 
багатство мрії стало саме тим, що дало їй змогу подолати обмеження чисто тваринних видів 
діяльності. Здається цілком обгрунтованим припущення, що мрія завжди робила певний 
вплив на людську поведінку; і цілком імовірно, хоча науково не доведено, що поряд з 
органами мови мрія допомогла зробити можливою всю структуру людської культури. 
Творчість починається в царині підсвідомого, і його перший людський прояв — мрія. 

Упродовж усієї історії мрія вчила людину й лякала. У неї були серйозні підстави для 
подібної реакції: її внутрішній світ часто мав виявлятися значно загрозливішим і менш 
зрозумілим, ніж оточуючий зовнішній світ; таким він лишається до сих пір. Першим 
завданням людини було не створення знаряддя для контролювання оточуючого середовища, 
а створення набагато більш міцних і непереборних 
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інструментів, щоб з їхньою допомогою контролювати себе саму й передусім своє 
підсвідоме. Винахід та удосконалення цих інструментів — ритуалів, символів, слів, образів, 
стандартних способів поведінки (норм) — було, як я сподіваюся показати, принципово 
важливим заняттям ранньої людини, необхіднішим для виживання, ніж виготовлення 
знаряддя, і набагато більш істотним для її наступного розвитку. 
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