
Вплвв цівілізації на людські нерви.

Був Прометей, що вирвав насильно заздрим богам животворне 
полумя, яке розігнало тьму і рознесло тепло по всій землі і за те 
карав ся вічними терпінями... Т а  полишив він на землі невідродних 
своїх дїтий, що без упину видирають природі що раз то більше 
таємних искор, та за те мучать ся тисячними питанями, що з ’яв- 
ляють ся як раз наслідком збільшуваного знаня та зросту куль
тури і цівілїзації.

А одним із найважнїйших таких питань, що томлять душу 
найліпшої частини сучасної, культурної людськости, єсть безпе
речно питане, чи сучасна культура і ц івілїзація для людськости 
пожиточні чи шкідливі — бо се-ж питаннє позволяє нам сумнїва- 
ти ся про достаточну причину істнованя усієї культури і цівілї
зації, а від рішепя його буде залежати, чи ті, що бажають добра 
для усїєї людськости, мають пособляти дальшому розвоєви культури 
і цівілїзації, чи може снинювати їх у їхньому побідному поході.

Всім нам добре ввісно, що людська культура і цівілїзація 
поступили незвичайно вперед в остатніх десятках літ у всіх на
прямках житя людської суспільности. Згадаймо тільки для при
кладу, що перед 45-ти літами люди почали тільки що вживати нафти 
до осьвітлюваня, що сили електрики до порушуваня машин сиро- 
бувано вперве ужити що йно перед 31 літами; згадаймо й се, що 
багато величаво розвинених тепер наук, як електромеханіка, орґа-

*) Основою до сього нарису послужила мені брошурка професора пра 
ського університету Томаєра: „Vliv civilisace па nervy clovekowy“.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


нїчаа хемія, порівнуюча анатомія, антропольоґія і багато иныних, 
се діти остатніх 50 літ, і певно не дуже помилимо ся, коли ска
жемо, що в остатній сотці* літ поступила паша людська суспіль
ність далеко більше вперед, як за тисячу літ попередніх. Розуміеть 
ся, що такий незвичайний поступ культури і цівілїзації має вели- 
тенський вплив на жите самої-ж тієї людськости. Для прикладу зга
даю тільки про те, що вживане парових машин викликало не тільки 
цілковитий переворот у промислї й торговлї, але й далекосяглі 
зміни в устрою самої·::; суспільносте  Було-б дуже цікавим роз- 
слїдити сей вплив розвою культури і цівілїзації на людську су
спільність у всїх напрямках, та ми займемо ся лише розслідом 
одної частини сього великого питання, а то виливом цівілїзації па 
людські перви.

Розвій цівілїзації в останніх десятках літ проявив ся незви
чайним розвоем наук та велитенським розширенпем просьвітн — 
науки давні розширяють ся та поглубляють ся безчисленими ш ь 
вити дослідами та видають із себе нові численні галузи, що дуже 
швидко, нераз у протягу кількох лїт розростають ся в самостійні,, 
величні дерева знаня. Для прикладу згадаємо тут про хемію.

З початком девятнацятого столїтя хемія ледви почала нрозя- 
бати завдяки ґенїяльному Лявуазієрови, що видобув її із знахар
ської альхемії та поставив її па дорогу строго наукову, па дорогу 
досьвіду — експерімеиту, а ось уже в половині* того-ж столїтя 
завдяки неменьшим талантам таким як Велер, Лібіґ, паш Горбачев- 
ський, Лє-Бель, Ван т* Гоф, Менделєєв, Маєр, Томзен і ипьші, роз
вивають ся нові галузи хемії*, т, зв. хемія орґанїчна, а далі стерео- 
хемія, термохемія, елєктрохемія та хемія молекулярна, аналітична 
і анатотична, теоретична та ріжні прикладні, практичні відділи, як 
хемія лікарська, фармацевтична і рільнича і т. и., а всі ті нон* 
галузи хемії виростають далі* не з кождим роком, але з кождим 
днем, збогачують ся що хвиля новими здобутками та розцвитають 
в наших таки очах чарівним цьвітом.

Та рівномірно з розростом наук збільшуєть ся число й /уих, 
що займають ся науковими дослідами, і тих, що не маючи спромоги 
займати ся тими дослідами з замилуваня до правди і науки ста-, 
рають ся бодай зазнайомитись із остаточними вислїдами ріжних 
наук — словом, збільшуєть ся стремлїпє до осьвіти.

Висловом сього стремлїня єсть також постійний зріст шкіл 
усякого типу, найнизших, середніх і найвисших і постійний зріст.
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фреквенції тих шкіл. Томаєр обчислює, іцо в протягу останнього 
столїтя в самій П разї  число людий, що вчать ся, потроіло с я ; 
звісно, що у пас па галицькій части України перед сто лїтамй 
стояла просьвіта па далеко низшім ступни, як у Чехах, проте ду
маємо, що пе помилимо ся приймаючи що в нас число тих людий 
збільшило ся що найменьше в десятеро.

Як бачимо, наслідком сучасного поступу цівілїзації єсть із од
ного боку зріст числа тих людий, що займають ся умовою працею, 
а з другого боку і зріст матеріялу для тієї умової праці.· Усяку 
умову працю виконує чоловік осібним до сього призначеним при
ладом нашого тїла т. зв. нервовим укладом т. є. мізком із хребет
ним стрижем і нервами. Всякий прилад нашого тїла може працю
вати тільки до певної границі, а коли ми перетяжуємо його пра
цею, то він ослабає. Еоли-ж се перепрацьоване повторяєть ся 
частїїіше або й систематично, то се викликає неміч і хоробу даного 
орґану або й цілого тїла.

Заходить проте побоіованє, чи ся напружена умова праця, що 
їй віддаєть ся тепер чим раз то більше людий, не спричинює пере^ 
тяженя ума, а що за сим іде, і ослабленя нашого нервного укладу 
або й його хороби. І справді* в остатніх десятках літ почали за
вважувати лікарі чим раз то частїйше і чим раз то більше випадків 
роздразненя і ослаблепя нервового укладу, а Американець Бірд 
(Beard) виступив у роцї 1881 із заявою, що сучасне людське житє 
з своїми дуже зложеними обставинами, зусилями і стремлїнями, зай
має дуже і иідбадьорує людський ум своєю ріжнородністю і скіль- 
кістю матеріялу до умової праці, та напружує його занадто 
сильно так, що наслідком сього викликає властиву хоробу, яку він1 
назвав неврастенією.

Бірд зробив се спостережене виключно на Американцях 
і думав, що неврастенія — хороба виключно американська, але його 
книжка дістала ся швидко до Еврони і ще й того самого року пе-1 
реклав її Найсер на німецьку мову і анальогїчні прояви ослабленя 
нервового укладу, неврастенії почали відкривати лікарі і пси-= 
хіятри скрізь по цілій Европі. М антеґацца, Льомброзо, неврольоїи. 
Ерб, Цімсен і Айлєнбурґ повели провід у тих розслїдах і дис
кусіях і до нині* нагромадилась уже так велика література про сю 
справу, як мало про яку иныну.

Вислїд тієї розширеної дискусії був той, що не лише загально 
сконстатовано істнованє тієї страшної хороби неврастенії та роз-
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ріжеено всякі її відміни і ступнї, від незначної надмірної 
дразливости до цілковитого розстрою ума, але ще й статистично 
доведено постійний зріст тієї хороби, та згідно засуджено цівілї- 
зацію, що се вона єсть причиною сього лиха.

Доведено навіть до сього, що Льомброзо, а за ним Гірш і иньші 
орекли, що й ґенїяльність, та виїмкова здібність до певного рода 
умових праць, се те-ж прояв доробливої псіхози —  тільки на жаль 
не доведено, щоб ся хороба збільшувала ся та обіймала чим рае 
ширші круги всієї людськости.

Т а  питане, чи умова праця шкодить людським нервам, се не 
лиш справа чисто теоретична, але й має дуже велике практичне 
з н а ч іп є : сотки, тисячі людий займаєть ся тепер умовою працею, 
а се число постійно зростає і зростає, а проте не може бути бай
дужним для цілої нашої суспільности, чи ті люди й їх потомки 
призначені на загладу, чи ні. Особливо для нас Українців се 
питане важне тим, що як раз нам закидуєть ся часто нездібність 
до висшої культури тай усім Славянам кинено в лице закид, Цімсе- 
ном і иньшими, що наш мозок меньше витрівалий та меньше здібний 
до }мової лрацї та що причиною сього єсть питома вроджена не- 
витрівалість чи нездібність сього мізку.1)

Мусимо поставити собі вперед питане, чи в иньших народів 
меньше або й зовсім некультурних є також хороби ума, чи нї.

Маємо вже до тепер багато праць, що займають ся описом 
або й розслідом духового житя т. зв. диких народів, як  от праці 
Тайльора, Вайца, Люмгольца, Буша і инь. і на основі тих праць 
можемо вже представити доволі ясний образ душі тих народів. 
Степень умового розвою тих диких народів незвичайно низький, 
а головною його цїхою єсть незнане причин найзвичайнїйших на
віть явищ  природи. Вони бачать, що сонце, місяць і зьвізди сьві- 
тять і рухають ся, що день і ніч чергують СЯ 81 собою, що 
буває вихор і буря, що вода пливе, що ростини виростають із землї, 
ростуть і всихають, що в кінці* чоловік хорує і вмирає — бачуть 
те все, та не знають найблизших навіть причин тих проявів. При
родним наслідком сього єсть удуховлюванє природи — т. зв. ані
мізм. Ціла природа роїть ся у них від ріжних д у х ів : каміне, ро* 
стини, зьвірі, сонце, місяць і зьвізди або е прямо самі духами,

*) Z i e m s s e n ,  Die Neurasthenie.
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або мешканями духів. Низький ступінь культури робить їх безрад- 
ними супроти пайпростїйших явищ природи: звичайні бурі і зливи 
наносять їм велитенські шкоди та наповняють їх душу невимовною 
трівогою, що степенуєть ся з причини удуховлюваня самого-ж 
явища та почуванєм безсильности супроти висших сил, всемогутних 
духів. І  так дикі народи живуть у постійному страсї перед все- 
могутпими злими духами, а ся постійна трівога дає знаменитий нід- 
клад до заворушена рівноваги духа, до деяких псіхоз та хоробли- 
вих духових проявів, дарма, що цїде їхнє житє виповнюєть ся вся
кими обрядами, що мали-б їх заспокоювати та хоронити перед уро- 
бпими страховищами. Найменьша причина викликає в них трівогу 
та доводить до нестями, а всякі сьвяточні обходи, ба навіть зви
чайний танець кінчить ся звичайно громадними проявами каталепсії, 
епілепсії, гіпнози або прямо дуру.

Тим то ніщо дивного, що як раз у диких народів найбільше 
трапляєть ся людий хорих на ріжнородні умові схибленя, манїяків, 
ідіотів, кретинів та божевільних, що і вважають ся в них сьвятими 
або одержимими лихим духом.

Фетишизм, себ-то віра в чародійну силу найзвичайнїйших ка
мінців та кавалочків дерева та бляшок із ріжних металів, шама- 
нїзм, щось у роді нашого колишнього відьмацтва, та чарівництво 
так звичайні дуже у всіх сучасних диких н арод ів ; т. зв. божі суди 
у Африканців і М адаґаскарцїв і иныпих народів, аскетизм і само- 
мучеництво азийських Індийцїв ;  убиваня людий в жертву богам 
так загальне у американських Індиян, Маляйцїв і 1Іолїне8ийцїв; 
людоїдство, що подибуєть ся скрізь у диких Американців, Середно- 
Афрпканцїв та Австралійців; добровільне убиване власних д їти й  
усьвячеие віруванями й обрядами у численних племен М адаґа- 
скару, Полінезії, Океанії й А в страл ії ; мучене невільників і поло
нених у Індиян і Дагомейців, та багато иньших проявів суспіль
ного житя у диких народів — се безперечно природні наслідки 
їхпьої некультурности, та в осьвітленю нинішніх наукових дослідів 
являють ся вони нічим иньшим, як лиш неправильностями, схибле- 
нями, чи прямо хоробами їхнього ума, що їм підлягають цілими 
віками цілі племена диких народів, що їх можна би назвати п о 
стійними, суснільни&ги хоробами ума або иервів.

У народів трохи більше культурних як згадані повисше „ди
куни“, як приміром у Індийцїв, Китайців, Япанцїв (необразованна 
по европейськи), Арабів, Турків та пньших, не бачимо майже зо
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всім таких страшних суспільних схнблепь і неправильностей у ду
ховому житю як людоїдство, вбиване власних дїтий або мучене не
вільників та полонених і жертвованя людий богам, а чарівництво, 
відьмацтво, божі суди та фетишизм проявлюють ся в да іеко  ла- 
гідпїйшій формі.

У проявах духового житя культурних Европейцїв згадані су
спільні нервози ледви замітні. Правда, неосьвічені верстви всіх 
європейських народів теж дуже забобонні та податливі на схибленя 
на тлї релігійнім і моральнім і то більше на сході Европи, пр. 
.у Москалів, як на заході, пр. у Нїмцїв і Французів. Правда, 
і тут бачимо доволі іце розширений фетишизм, ворожбицтво, знак 
некультурности ума, нерівноваги його чинностий та податливости 
на умові хороби; правда, що от хоч би й наш селянин боїть ся 
чорта а не Бога, та се вже лиш сліди згаданих повисше проявів 
суспільних умових схиблепь і хоріб, так що хоч ми не маємо ще 
статистичних даних, що могли-б нам вказати, чи культурнїйші на
роди меньше хорують на, нерви, як мало-або й некультурні, все-ж 
таки маємо право сказати, що чим більше культурний народ, тим 
меньше в нього загальних, суспільних неправильностий і хороб ума.

Але може наша „культурна“ біла раса людий, а передівсїм ни
нішні культурні Евронейцї, се вже такий людський рід, що з віку 
не знав умових .неправильностий і хороб —  а ось прийшла не
щасна цівілїзація та зродила страшну певрастенїю ? Загляпьмо до 
історії. Оттут йа сам перед мусимо зазначити, що історичні роз- 
слїди над сим питанем незвичайно утруднені через те, що хороби 
звані нині нервовими або умовими, уважались у давнину загально 
не звичайною хоробою, а наслідком сього, що в чоловіка ввійшов 
злий дух, чорт або діявол. Сей погляд був принятий і тодїшною 
наукою, так що ще Амброз ІІаре  ( |  1590), один із найславнїйших 
лікарів X V I ст. вірив сьвято, що всі ті хороби є ділом злого духа. 
Тілько Фелїкс ІІлятер в р. 1602 зважив ся проголосити, що над
мірна умова праця може викликати тупоумність (ідіотизм), яка до 
його часів те-ж уважала ся ділом злого духа, і тілько від того 
часу чим раз то більше того рода чортових діл вчислюєть ся до 
звичайних людських слабостий так, що вже Г. Бергаве, батько но- 
вочасної клїнїки, знав отсї нервові хороби: апоплексію, ката
лепсію, карус, паралїзу, гістерію, епілепсію, меляихолїю і манію — 
ба, в Тісотовому описі (в р. 1775) хороб, що повстають із насиль
ного нищеня нашого нервового укладу, пізнаємо добре нам звісну
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хоробу неврастенію, значить, вона му сіла вже бути добре звісною 
і в тодішні некультурні часи.

Проте історичний рослїд мусить узгляднювати не лише без
посередні звістки про ті хороби, але користуватись усїми иосеред- 
ними способами, як ось розслідом вірувань, звичаїв, обрядів та 
сьвітогляду, та всїми иньшими способами, що ними можна би розві
датись, чи і о скілько у давніх народів істнували згадані хороби ума.

Оттак про старинних Асирійцїв, бгиптян та Індийцїв, пра
родичів нашої культури, знаємо дуже добре, що в них було багато 
злих богів та чародійних духів, що творили їм ріжиі пакости, а ви
соко розвинене ворожбидтво, знахарство і маґія вказує, що ті люди 
незвичайно бояли ся тих злих духів, та вважали конечним умолю- 
вати їх ріжними штуками та крівавими, нераз людськими жертвами.

Знаємо також, що вони були дуже податливі та вразливі на 
суґґестію та вважали чудами ріжні штучки їхніх жерців та зна- 
.хорів, що полягали виключно на зручности, суґґестії і гіпнозі, а по
декуди і на прімітивних хем^чних експеріментах.

Я к  бачимо, у тих народів був знаменитий підклад до непра- 
вильностий та слабостий ума, а проте й не здивуємо ся тим, що 
Льомброзо доказує, що нервові хороби були в тих народів дуже 
добре звісні, та що пр. Індийцї розріжнювали аж 16 родів ріжно- 
родних псіхоз, а між ними пізнає добре і нині звичайні хороби ума. 
Далеко більше знаємо про Жидів.

Сей народ, із природи дуже вразливий, сьвідомий своєї на 
ціональної відрубности та глибоко переконаний, що він є одиноким 
первісним і вибраиим народом свойого єдино правдивого всемогут
нього Єгови, перебув стільки тяжких історичних катаклїзмів, що на
слідком сього попав цілий у незвичайно підвисшений стан духового 
подразненя —  знаменитий підклад. для всяких нервових і умових 
збочень та хороб, що епідемічно обіймали цілі гурти їхньої су- 
спільности, ба й цілий народ. Через те жидівський народ стає не
звичайно вразливий на су ге с т ію  і гіпнозу, багато у них маніяків 
усякого роду, а Біблія і бвангелія переповнені чудовими доклад
ними описами пара- і епілепсії, неврастенії і паралїзи.

Зовсім иньшим народом були Греки і Римляни. Правда, й вони 
удуховлюють усю природу, але всі їхні боги мало що дужші від 
звичайних людий, і правовірний Грек любісінько обдурював їх, 
сварив ся з ними, а деколи й побивав — се простий наслідок ла
гідного клімату і неважких обставин житя.
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Т а  хоч душа Греків і Римлян була здоровійша, як  душа всїх 
иньших малокультурних народів, то все·ж таки і в них подибуємо 
багато ріжнородних слабостий ума і нервів. А з поміж тих слабо- 
стий ума для нас найважнїйші так звані нервові епідемії, що з. ними 
в перве тут подибуємо ся в історії.

Річ у тому, що певні обставини, часом дуже вложені та 
близиш неввісні, спричинюють у широких масах народу сильне 
ослаблене нервового укладу і збоченє чипностий тих нервів і мізку 
в певнім властивім напрямку. І  скоро така хороба появигь ся 
у кількох одиниць, вона обхоплює всіх людий, що з причини ослаб
лена нервів мають уже нахил до тієї хороби. Через те така хороба 
обіймає чим раз більші круги суснільности та переносить ся з од* 
ної околиці до другої, 80всім як  заразливі хороби.

І  так Геродот і Гіпократ згадують нам про т. зв. ';ои<то̂  {ЦХєіа, 
що полягала в тім, що мущинам діткненим тою хоробою вдавало 
ся, що вони є жінками. Се нитоменна хороба Скитів, але вона про- 
явлювала ся часом і у Г р ец ії ;  так згадує ІІлютарх, що дівчата 
з Мілєту почали ^раз одна за одною пробувати позбавлювати себе 
житя. І  не помогли сльози, \говорюваня ба навіть тілесні кари, 
хороба розширювала ся чим раз більше та забирала чим раз більше 
жертв. Дійшло до того, що затрівожена рада міста була змушена 
ухвалити, що всяка дївчина прилапана на самовбійчім замірі буде 
виставлена серед міста па майдані на позорище — але мабуть 
і се не помогло, а хороба зникла аж тоді, коли погинули всі ті 
красуні, що мали сей нещасний, непереможний нахил до само- 
вбійства.

То знов арґійських жінок напала манія, що вони є справдїш- 
пїми коровами, а сучасний лікар Мелямп поставив діяґнозу, що се 
не жарт, а справедлива хороба, і лічив її чемерицею. Загалом у ста- 
ринних хорували люди нераз па те, що їм здавало ся, що вони є 
ріжними зьвірями, як  псами, когутами і т, и. і оповіданя про 
Менад і Бакхант мають тут мабуть свою причину. Т а  най- 
частїйшою з тих хороб була так звана лїкаптропія, вовкулацтво* 
що полягала в сьому, що людям здавало ся, що вони є вовками.

Ся хороба була дуже розширена особливо поміж народами 
пастирськими, як Скитами, Аркадийцями, а навіть у Р и м л я н ; от пр, 
Плїнїй згадує, що в Антусовому роді* завсїди один чоловік був 
засуджений бути вовком.
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Ся хороба займала часто більший гурт людий. Вони бігали 
ночами по полях, вили мов вовки, громадили ся па горбах та роз
казували про себе, що їдять людське мясо та ипьші дива. Звичайно 
вважано їх чародіями — але вже в старовину Павло з Егінп 
уважав їх людьми хорими.

Як бачимо, стариппі Греки і Римляни не були такі здорові 
духом, як  се нам звичайно розказують, і ми перекопані, що їхні 
Вакханалії, Сатурналії та ріжні містерії, як пр. Елєвзийські, мали 
в собі багато хоробливих, патольоґічпих чинників. З приходом се
редніх віків згадапі нервові хороби зовсім не зменьшують ся.

Христіянство розширюване огнем і мечем заїціплюеть ся дуже 
лише поверхово і душа середньовічного Европейця трівожить ся 
заедно перед лихими духами, що їх повно було в його уяві. Фі- 
льософ такий як сьв. Августип ( f  430) пише виразно (De c iv i ta te  
Dei, X. 22), що чорти спричинюють хороби, неврожай і пепогоду 
та можуть замінювати людий у зьвірів.

Петро Льомбардський ( X I I  ст.) каже, що чорти знають бу- 
дучність, а сьв. Тома з Аквіну висловлює подібні думки. Вальтер 
Man, вихованок паризької висшої школи, доказує в р. 1180 за-  
рівно як колись сьв. Августин, що боги Греків і Римляп були 
звичайними чортами.

Вільгельм, паризький єпископ, (1 2 2 8 — 1289) вірить теж сьвято, 
що чорти спричинюють бурі, розбивають човни та підпалюють доми 
і цілі міста, а також відбирають чоловікови розум так, що він ува
жає себе зьвіриною пр. когутом або вовком, а Стефап із Бурбону 
думає, що чорт замінюєть ся в ночи в бабу і дусить малі діти.

Так думали найбільше просьвічені люди тодішніх часів —  
а що-ж говорити про пеосьвічепий народ. Простолюдин тремтів 
що хвилї перед лихими духами, а такий духовий стан дає знаме
нитий підклад до всяких духових схиблепь і хороб. І справді з ’я- 
вляєть ся чим раз то більше людий, що вважають себе ворожби
тами, зпахорями або відьмами, що мають зносини з чортами та силу 
докопувати незвичайні діла.

Очевидпо ті, що не попали в таку хоробу, вірили сьвято, що 
се правда, та мусїли боронити ся перед такими небезпечними 
людьми, а на се одинока рада — убиване таких несамовитих людий —  
і так з’являєть ся палене відьом, страшний проклін середпьовічньої 
некультурности (X II I  ст.). Даремно Роджер Бакон (1214 — 1290)

ЛЇТЕРАТ.-НАУК, ВІСТНИК XXVII. 11*
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доказував, що се неправда, —- віра в чортів і знахорів розщирюєть ся 
чим раз більше, а враз із тим хороба чародїйництва прибирає епі
демічний характер. Один із перших інквізицийних процесів відбув 
ся в р. 1275 проти одної старенької жінки, що мала зносини з чор
том —  а вже в р. 1485 в одпім лише Бормі спалено 41 чарівниць, 
у Бернї в р. 1428 спалено їх більше як 200, а в Комо протягом 
20 літ (1 5 0 6 — 1526) індаґовано що року коло 1000 осіб, а палено 
100. За  панованя Ф ранца І в Франції спалено за чародійство 
майже 100.000 осіб — та m a x im u m  осягнено мабуть над Реном 
в околиці' Тревіру — там в однім році усмажено 6500 чарівників 
і відьом!

Не диво, що посеред такої атмосфери вибухають у середніх 
віках від часу до часу в ріжних місцях Европи страшні нервові 
епідемії, що доходять до велитенських розмірів.

Такою нервовою епідемією був між иньшим звісний хресто- 
носний похід дїтий 1212 р. Якийсь пастушок із Клюа в Вандомі 
терпів па галюцінацію, збентежений привидами зворушив своїх 
побратимів і у всіх з’являєть ся думка йти в похід здобувати бо
жий г р і б ; 30.000 дїтий зібрало ся в Марсилії та рушило на схід.

Багато з них почало проповідувати та пророкувати) а коли 
котрого з них силою задержували родичі, діставав мелянхолїю 
і горячку.

Подібним проявом були і фляґеляпти, що появляють ся від 
1260 p .;  майже аж до кіпця XVI ст. були цїлі громади людий, 
що ходили від міста до міста, співали набожні піснї та катували 
себе нагайками — або „білі“ „ b ia n c h i“, що вбирали ся у білі ризи 
і теж ходили громадами по Італії співаючи та катуючи себе. Одні 
і другі терпіли на галюцінацію і неврастенічні обяви. Сюди на
лежали також convulsionarii ,  що появили ся від 1374 р. над Реном 
і в Нїдерляндах та полунагі, з вінцями па голові і з співами тан
цювали доти, доки не впадали в конвульсийпі епілептичні напади.

А всї ті страшні умові хороби зменшують ся тим більше, чим 
більше зближуєть ся сучасний культурний вік.

Правда, і нині* подекуди появлюють ся подібні хоробливі про
яви, як  спіритизм і оккультизм, армії спасеня, месиянїзм ба навіть 
чарівництво — але се лише вже спорадично і без епідемічного ха
рактеру, немов би слабий відгук давніх, страшних часів. Оста
лось лише ще кілька поважнїйших суспільних умових хоріб, як аль-
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коголїзм та т о г а Н п в а п Л у  (гниль моральна), але маємо повну падїю, 
що зі зростом культури і вони зникнуть неминуче. А всі иньші 
хороби нервів і ума, як епілепсія, каталепсія, гіпохондрія, дур, 
чорна задума та т. и., се або прояви спадковости або некультур
ного, негіґієнїчпого способу житя або в кінцї питомої невитрівалої 
будови нервного укладу — та нїяк не наслідки культури і цівілїзації.

Бо як раз культура приносить із собою близше пізнане тих 
хороб, розясненє причин їх повставаня, а в слїд за тим і спосіб 
лїченя тих хоріб та зменшуване причин їхнього повставаня.

Не забуваймо в кінцї, що культура і цівілїзадія, се природ
ний вислїд чинностий людського ума, що чим раз то дальше по
ступає в свойому розвою та  чим раз більше вдосконалює свої чин
ности. Не забуваймо далї, що культура і цівілїзація, прояснюючи 
чим раз то більше причину всіх явищ у природі, нищить силу та
ємних лихих духів, що постійно томлять некультурну людськість, 
дає чоловікови сьвідомість та почуте сили і переваги над мертвими 
силами природи, а тим самим дає людській душі більшу відпорність 
і більшу правдоподібність поясненя рівноваги та правильности чин
ностий мізку і нервів.

А проте культура і цивілізація мусять зменшувати нервові 
короби, а поступаючи чим раз дальше в розвою ведуть наш цїлий 
нервовий уклад до чим 'раз більшого здоровля і вдосконалена.

Іван Раковський.
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