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Передмова

Не маючи на меті в якийсь спосіб переоцінити цю книжку, 
все ж таки можна сподіватися на її роль піонера в цій галузі 
історичної науки. Досі ще не було написано історії ментальвости 
Европи, яка б охоплювала історичні епохи від автичвости до 
сучасности, на відміну від, скажімо, сотень політичних та де
сятків економічних історій. Про визначення історії менталь- 
пости та її місце в межах історичної науки докладніше йти
меться у вступі. Тут зупинимося лише на основній проблема
тиці цього напряму історичних досліджень. Отже, історія неп- 
тальности зосереджує свою увагу на усвідомлених, а особли
во на неусвідомлених орієнтирах, за якими розвиваються ти
пові для тієї чи іншої епохи уявлення людей, за якими вони 
відчувають, за якими й діють. Вона ставить перед собою зав
дання дослідити обсяг соціяльних звань того чи іншого істо
ричного колективу, простежити зміни коґнітивних способів 
та уявлень, які виражають відповідне історичне буття на між- 
суб'ектному рівні. Марк Блох якось писав: "Історичні факти -  
це здебільшого психологічні факти" (1), Навіть той, хто зосе
реджує свою увагу на інших напрямах, помітить відповідний 
дефіцит таких досліджень в історіографії, Власне у цій сфері й 
зосереджене коло інтересів історії ментольности.

Звичайно, у людей усього світу та всіх часів (наскільки 
дозволяють джерела) можна констатувати антропологічно 
константний набір способів мислення, відчуття та поведінки, 
який притаманний homo sapiens загалом у всіх його синхронних 
та діяхронних варіаціях. Приміром, сексуальність існує у будь- 
якій формі людського буття, однак відмінне загальне ставлен
ня до неї (пригнічення або наголошування), форми її реалі
зації (звична і табуїзовава практика), поєднані з нею коно
тації (секс як суто фізичне задоволення, як ознака визначаль
ного для життя кохання) тощо. Скажімо, кожній людині відо
ма усмішка як емоційна реакція на щось приємне або веселе. 
Однак те, що сприймається або сприймалося відповідно як 
приємне або веселе, у кожному окремому випадку може бути 
різним. Кожна культура послуговується якимось набором об
разів, назвімо їх архетипами, за допомогою яких виражають
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ся головні категорії буття (напр., світлий = добрий, темний = 
поганий). Утім з чим ці образи конкретно пов'язують, може 
бути просто-таки діяметрально протилежним. Усім народам 
відоме почуття сорому, однак що його викликає і як на нього 
реаґують, може бути настільки диверґентним, що непорозумін
ня у контактуванні з ними (сюди належить й аналіз минулого) 
здаються наче запланованими. Отже, дослідження змін у мен
тальності власної історії, давніші форми якої досить часто ви
кликають у нас відчуття чужого, можуть і мають допомогти 
нам краще зрозуміти мислення, відчуття, вчинки наших пра
щурів і мислення, способи відчуття та дії людей навколо нас, 
що походять з інших культурних кіл.

Кожна дисципліна встановлює, хай у колі спеціалістів про 
нього можуть і дискутувати, відповідний канон того, що вона 
розглядає як свою "територію”, як предмет дослідження. Істо
рія ментальности також зосереджує свою увагу спочатку на 
дослідженні окремих релевантних тем, перш ніж скласти ґло- 
бальний образ ментальности якогось колективу будь-якої епо
хи. Окремі теми, які завжди присутні в усіх історичних періо
дах у тих обсягах, наскільки це дають змогу відстежити дже
рела, варто досліджувати окремо для кожного колективу і кож
ної епохи. Порівняння результатів таких досліджень дає підста
ви виявити типові структури для того чи того суспільства, ре
гіону, тієї чи тієї епохи, демонструє константи і змінні, висту
пає основою історіографії ментальностей.

Нижче додано і за допомогою двох прикладів проілюстро
вано низку таких важливих окремих тем історії ментально
сти, майже всі з яких представлені у цій праці у діяхронному 
викладі:

-  оцінювання зв'язків тіла і душі між собою; свідому оці
нювання і несвідома роль тілесного (напр., тіло як в’язниця 
для душі; ідеал психосоматичної цілісности);

-  ставлення до молодости і старости та відповідні панівні в 
суспільстві образи (напр., ґеронтократія, культ молодости);

-  ставлення до сексуальности та важливість кохання (напр., 
розділення сексу, кохання та шлюбу; романтичне кохання як 
raison d'etre);

-  страхи і надії (напр., уявлення про потойбічний світ та 
утопії);



Передмова 11

-  уявлення про радість, печаль і щастя, ставлення до них 
(напр., душевна рівновага; намагання позбутися печалі за до
помогою фармацевтичних засобів);

-  оцінювання та лікування хвороб (напр., хвороба як по
слана Богом кара; хвороба як дефект біологічної машини);

-  уявлення про смерть та поведінка під час смерти (напр., 
смерть як проміжний щабель життя; витіснення смерти з 
повсякденного життя);

-  ставлення до індивіда, сім’ї і суспільства (напр., структу- 
рована в групі індивідуальність, індивідуалістичний культ 
ґенія);

-  суспільні критерії оцінювання (напр., честь -  ганьба; кон
серватизм -  проґресивність);

-  значення праці та свята (напр., свято як релігійний чин
ник; "Arbeit macht frei"*);

-  структуризація і ставлення до влади (напр., сакральна 
леґітимація влади; антиавторитарний рух);

-  ставлення до насильства, війни і миру (напр., справедли
ва і священна війна; принципова відмова від застосування сили);

-  форми етики і права (напр., етика як Боже правило; за
стосування права залежно від станової належности);

-  естетичні відчуття (напр., гарно і бридко; l’art pour l’art**);
-  релігійність (напр., страх і любов в образі Божому; елімі

нація "пояснювальної гіпотези -  Бог");
-  ставлення до природи і довкілля (напр., анімістичне спри

йняття природи; захист довкілля);
-  космологія (світ як організм; світ як машина);
-  сприйняття простору (напр., священний простір; зразки 

руху в просторі);
-  сприйняття часу (напр., циклічний образ історії; природ

ний або штучний поділ часу);
-  способи мислення (напр., асоціятивне мислення; дискур- 

сологічне розв’язання проблем);
-  вреґулювання потягів "цивілізацією" (напр., застільні 

звичаї; перебільшена соромливість);
-  форми комунікації (напр., переважання усної чи письмо

вої комунікації; мова жестів).

*’’Праця робить вільним” -  блюзнірський напис на вході до концентра
ційного табору в Освєнцімі та деяких інших ( нім.). -  Прим, перекл. 
‘‘Мистецтво для мистецтва (фр.). -  Прим, перекл.
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На практиці палітра ментально-історичних можливостей 
досліджень надзвичайно велика. Вона простягається від мікро- 
історичних досліджень (приміром, ментальність населення од
ного села на початку XIV ст.) (2), свідчень тих чи інших типо
вих для відповідного періоду феноменів (скажімо, вияви мен- 
тальности у типовій для того чи іншого періоду іконографії) (3) 
і аж до ґлобальних узагальнень (наприклад, історія страхів у 
давній Европі) (4). Окремі види джерел якраз і досліджують у 
цих напрямах (5). Популярними є аналізи ментальности в конкрет
ні моменти історії, наприклад, під час Великої чуми чи Фран
цузької революції (6), в окремих реґіонах (7) чи у поєднанні з 
конкретними формами життя (8). Поняття "ментальність" по
ширене вже навіть і на інституції (9). Поступово ментально- 
історичною проблематикою починають цікавитися й суміжні 
дисципліни, до прикладу, літературознавство (10).

*

Упорядник, коли планував видання цієї праці та виконував 
редакційну роботу над нею, цілком і повністю усвідомлював 
проблемність такої ґлобальної постановки питання, а саме: 
здійснити огляд основних напрямів історії європейської мен
тальности у порівняно невеликому обсязі цієї книжки, зважа
ючи на сучасний стан досліджень. Усвідомлюючи те, що кож
не історичне явище унікальне і водночас комплексне, все ж 
таки можна виходити з того, що узагальнення в історіографії 
такі ж доречні, потрібні і леґітимні, як дрібномасштабні наоч
ні карти поряд з масштабними деталізованими в картографії. 
Зрештою у практиці обміну знаннями узагальнення неминучі 
й доконечні, одним із свідчень чого є існування та корисність 
такого наукового жанру, як "лексикон"/ "словник"/ "енци
клопедія”. У цьому зв’язку між авторами та читачами має 
бути згода, коли в подальшому викладі фігуруватимуть такі 
поняття, як "культура", "дух", "чуже й своє" тощо, хоча не 
завжди зосереджуватиметься увага на історії цих понять та 
варіянтах їхнього визначення. Властиво, така згода потрібна у 
кожній праці та в інших історичних дисциплінах, позаяк той 
чи той автор до свідчень історії здатний підходити лише з од
ним і тим самим сформованим його сучасністю ментальним, 
мовним і особливо теоретично-пізнавальним апріорі.
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З іб р а н і в ц ьо м у  в и д ан н і п р а ц і -  ав то н о м н і, н е за л е ж н і одн а 
від  одн о ї о д и н и ц і, том у , щ об їх  ч и т а т и , не о б о в 'я зк о в о  д о тр и 
м у в а ти с я  я к о го сь  ко н к р етн о го  п о р я д к у . Те ж  сам е сто су ється  
й тео р ети ч н и х  твер д ж ен ь , в и к л ад е н и х  у вступ і, о зн ай о м л ен н я  з 
я к и м и  м о ж е  бути  ко р и сн и м  н а п р и к ін ц і чи  п ід  ч ас  ч и т а н н я  
к н и ж к и . З в и ч ай н о  ж , не сл ід  з а л и ш а т и  п о за  увагою  н а с к р ізн и х  
т в е р д ж е н ь , о с к іл ь к и , зр еш то ю , (щ о  є х а р а к те р н о ю  о зн ак о ю  
історії ментальности) усе п о в 'я за н о  з ус ім .

У р о зд іл ах  ц іє ї п р а ц і не м огло  не в ід б и ти ся  р о зм а їт т я  вс іх  
м о ж л и в и х  п ід х о д ів  до р о з в 'я з а н н я  п роблем  історії менталь
ности, щ о  існ у ю ть  н а  н ім ец ь к о м о в н о м у  п р о сто р і (11 ). Д о к о л а  
п о в н о в аж ен ь  у п о р я д н и к а , зв и ч ай н о  ж , не н а л е ж а л о  з о б о в 'я з а 
ти  вс іх  авто р ів  п р а ц і суворо д о тр и м у в а т и с я  п р и й н я т о го  і ш и 
роко вж и ваного  у ф ран ц у зьк ій  історичн ій  н ауц і розум ін н я  історії 
ментальности ч и  п еретвори ти  н а  норм у його власн е  в и зн а ч е н 
н я , я к е  д ал і н а  сто р ін к ах  к н и ж к и  винесено н а  обговорен ня.

Щ о стосується ц и туван ь  у п р и м ітк ах  та  б ібл іограф ії: наведені 
у п р и м ітк ах  д ж ер ел а  з вказівк о ю  ли ш е н а  автора  чи  т іл ь к и  з 
короткою  назвою  повністю  подано або в бібліограф ії в ідразу  п ісля  
відповідного п ідрозд ілу , або ж  у  загал ьн ій  б ібл іограф ії п ісл я  р о з
д ілу . С короченн я н азв  ж у р н ал ів  та  д ов ідн и ків  повн істю  н а в е 
дено п іс д я  перш ого  ц и т у в а н н я  в п р и м іт к а х  ч и  в б іб л іо гр аф ії.

Н а р е ш т і -  п р и єм н е  за в д а н н я  -  в и сл о в и ти  п о д я к у  вс ім , хто  
д о л у ч и в с я  до в и д а н н я  ц іє ї  п р а ц і, робота над  я к о ю  б у л а  не з а в 
ж д и  простою , а сам е: а в то р ам  ц ього  з б ір н и к а  і особли во ти м , 
хто  не в ід м о в л я в с я  п е р ер о б л яти  свої р о зд іл и , ч асом  н а в іт ь  д е 
к іл ь к а  р а з ів , щ об вон и  т о ч н іш е  в ід п о в ід а л и  за п л а н о в а н о м у  
н ап р ям о в і ви д ан н я , кер ів н и ц тв у  та сп івроб ітн и кам  в и д авн и ц тва  
А л ьф р ед  К р ьо н ер , а зо к р ем а  п а н і д о кто р  Ім м і К л ем м , я к а  п о 
д ал а  ідею  в и д ати  ц ей  зб ір н и к , п ан о в і М ар т ін у  З ееб о н у , я к и й  
його р етел ьн о  в ід р ед а ґу в а в . Б а ж а н н я , я к е  зу м о в и л о  п о я в у  ц іє ї 
п р а ц і, й  н ад ал і су п р о в о д ж у в ати м е  ї ї  і с п р и я т и м е  то м у , щ об 
історія ментальности з а й н я л а  м іц н і п о зи ц ії у н а ш ій  з а ц ік а в 
л ен о ст і м и н у л и м .

Примітки
( 1) Apologie der Geschichte oder Der Beruf des Historikers, Stuttgart 1974. 182.
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(11) Пор.: c. 16.
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До теорії і практики історії 
ментальности 

(від упорядника)
1. Історія ментальности -  відповідник французького по

няття histoire des mentalites (1), про яке у найновішому ви
данні (1989) однієї великої французької енциклопедії написа
но, що та побутує лише у Франції: "cette histoire ne se pratique 
guere hors de France” (2). Це твердження, звичайно, вже не 
можна вважати аж таким однозначним, однак цим концептом 
історична наука завдячує саме французьким історикам, які 
найінтенсивніше займаються історією ментальности. Поза- 
як існують деякі дослідження, серед яких і німецькомовні, що 
описують розвиток цієї дисципліни (3), тут можна відмовитись 
від зайвих повторень. Хіба що слід зупинитись на одному. Якщо 
не брати до уваги авторів, які вже avant la lettre друкували 
статті на тему історії ментальности, а це насамперед Йоган 
Гейзінґа з його ґрунтовною працею 1919 року ”Осінь середньо
віччя” (4), то піонерами тут уважаємо істориків раннього но
вого часу та медієвістів міжвоєнного періоду, які (і не остан
ньою чергою задля поборення достатньо випещеної політич
ної історії) сформулювали нові завдання. І невипадково, бо саме 
ці епохи сприймають чужішими (див. с. 464), аніж античність 
та пізнішу нову історію. Оскільки переважна більшість цих 
науковців публікувалася й публікується у журналі Annales. 
Economies Societes Civilisations, заснованому 1929 року з ініціа
тиви Марка Блоха і Люсьєна Февра, то скорочено звикли гово
рити (також і в історіографічній спеціяльній літературі (5)) 
про школу Анналів, хоча "навіть провідні історики цього напря
му досліджень заперечують, що вони представляють якусь суто 
замкнену "школу” з єдиною епістемологією" (6). Основна пробле
матика їхніх праць, зазвичай, стосується тривалих структур у 
колективній психології, однак їхня спрямованість досить різна. 
Спільною і типовою для представників "нової історіографії" є, 
звичайно, відкритість до суміжних культурологічних дисциплін, 
як-от: антропологія, психологія, народознавство, етнологія, ре
лігієзнавство, з яких вони черпали й черпають багато ідей.
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Становлення цієї нової дисципліни ґрунтується на інтересі 
до минулих способів мислення і сприйняття, на новому інте
ресі, який, очевидно, зумовлений реакцією на все стрімкіші зміни 
нашого життя. Що швидше воно модернізується, то швидше 
старіють не лише все більш матеріальні елементи цивілізації, 
а й уявлення, соціальні знання, звичні способи співжиття. "Усе 
стрімкіша модернізація й пов'язані з нею соціяльні зміни все 
більше зближують із сучасним те минуле, в якому це сучасне 
ще впізнаване, і проблематичнішою стає перспектива майбут
нього в усвідомленні щораз більших змін; а пізнавши ці зміни, 
усвідомлюєш потребу нових великих зусиль, щоб сприйняти 
минуле, що стало чужим, як власне минуле"(7). Як компенса
ція втрачених традицій відбувається їхнє консервування, чи 
то в історичних і краєзнавчих музеях, чи то в охороні пам’я 
ток й архітектурних залишків, коли навіть міста або центри 
міст "заморожені" у статусі кво якогось минулого (Ротенбурґ, 
Каркасонн), чи то у виставкових залах чи стародруках, що 
реконструюють враження минулого. Було б ілюзією вважати, 
що вивчення ментальностей, як і будь-яке вивчення минулого, 
водночас не передбачає, і цілком легітимно, також пошуків 
мостів у сьогодення.. Такі дослідження стають науковими, якщо 
вони послуговуються відповідними спеціяльними правилами 
й "тодішнє" ані ідеалізують, ані ідилізують, ані кваліфікують 
його як час відчаю чи розпачу, ані стилізують його в якесь 
незбагненне "інше" чи у звичне "теперішнє" лише у старомодному 
костюмі. Кожна історія ментальности має звертатися і до за- 
гадковости минулого, і до знайомого в його незмінності (8).

2. Сьогодні термін історія ментальности, принаймні серед 
німецькомовних культурологів, не усталена величина. Якщо 
Селлін ще 1985 р. дивувався, "що дотепер у Німеччині ще 
дуже мало авторів займалися тим питанням, під яким слід 
розуміти ментальність й історію ментальности" (9), то сьогод
нішня ситуація мало змінилася. Історична ментальність на
лежить до "неусталених" понять, які різні автори наповнюють 
різним змістом. Якщо суть і факти політичної історії загалом 
визначилися у XIX ст., то для історії ментальности ледве чи 
можливо визначити обов'язковий канон, що ж є предметом її 
вивчення. Ще менше сьогодні можна очікувати якоїсь згоди в 
інтерпретуванні джерел. І тому досі не було жодного об’ємного 
дослідження з історії ментальности якогось більшого періоду.
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Тоді як у Франції й Італії, а також в англосаксонських краї
нах історія ментальности вже займає визнані позиції, тут, у 
цій країні, більшість професійних істориків виносить її за рам
ки історичної науки, а деякі навіть відкидають загалом, позаяк 
визнають "професійною" лише традиційну історіографію (опи
сову, соціальну, економічну, конституційну історію) (10). На
скільки зволікали з ознайомленням німецькомовного читача з 
результатами історіографії ментальности, чітко ілюструє те, що 
спеціяльний історичний лексикон Geschichtliche Grundbegriffe, 
відповідний том якого вийшов лише 1982 р., не містить ані 
титульного слова "ментальність”, ані терміна "історія менталь
ности”. Або хоча б те, що класичний твір одного із батьків 
цього напряму, Марка Блоха, La societe feodale, написаний 
1939-1940 р., італійською був опублікований уже 1949, англій
ською 1961, а німецькою (11) лише 1982 року! Як свідчать частот
ність (радше рідкісність) цитувань і викладацький досвід, при
чиною відсутности перекладів аж ніяк не були блискучі знання 
французької мови німецьких істориків та студентів.

Саме у роботі над цим збірником виявилося, що хоча багато 
німецькомовних колеґ (на побажання видавництва до роботи, 
за винятком Жака Ле Ґоффа, були запрошені саме німецько- 
мовні колеґи) під історією ментальности загалом і розумі
ють те, що позначають у країні її походження як histoire des 
mentalites, однак інші, всупереч очікуванню, однозначно при
рівнюють її до історії ідей та духовного розвитку, ба навіть до 
історії понять і філософії, через що довелося відмовитися від 
праць, написаних у цьому руслі. Багато хто відводить місце 
історії ментальности поряд із традиційною історією культу
ри й духовного розвитку, як, мабуть, більшість романо- й 
англомовних авторів. Справді, не можна заперечити, що кри
терії розмежування історії ментальности з історією культу
ри, історією звичаїв і духовного розвитку часто важко визна
чити, бо ці галузі, як і соціяльна історія, мають бути присутні 
принаймні як історичне тло. Історичний план у найширшому 
сенсі (суспільні й економічні форми, політичні реалії тощо) не 
має залишатися поза увагою, бо він створює ті рамки, у межах 
яких формується ментальність (хай навіть вона зі свого боку 
л'акож бере участь у формуванні цих рамок). Все ж можна 
окреслити, спробу чого буде здійснено у наступному підрозділі,
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окремі, відмінні від перелічених суміжних галузей, контури 
історичних досліджень ментальности.

3. Очевидно, що історія ментальности тяжіє до всеосяж- 
ности, до histoire totale. А тому неможливо охарактеризувати 
якусь ментальність лише за допомогою декількох ознак, так 
само не дуже вдалим це буде й у визначенні тенденцій полі
тичної історії чи шкіл історії мистецтва. Конкретний приклад: 
якщо хтось хоче описати ментальність домініканок на півден
но- і західнонімецьких землях близько 1300 р., то її слід ре
конструювати із загального фонду писемних (сестринські кни
ги, грамоти, закони ордену тощо) і матеріяльних джерел (будівлі, 
твори мистецтва, рукописи, предмети побуту тощо) і водночас 
із тогочасних загальнотипових форм (наприклад, плакативне, 
асоціятивне мислення поряд з причиново-логічним) і змісту 
(наприклад, переважання християнських, точніше христоцен- 
тричних і мендікантивних ідеалів), слід виявити специфіку 
стилю і змісту мислення цих жінок порівняно з іншими дже
релами того часу й тієї території, зокрема шляхом точного 
дослідження мови монахинь (лексична статистика, латинські 
цитати, відношення між гіпо- й паратаксисом, частка вислов
лювань з причиновою мотивацією або ж мотивацією мети тощо), 
їхні естетичні уявлення можна відстежити не лише за стилем 
писемних пам'яток, а й за почерком (форми письма, ілюмі
нації, розташування тексту й полів, палітурки) і за збережени
ми творами мистецтва (архітектурні форми, друкарське, настінне 
малярство, малярство на склі та меблях, скульптура, килими 
тощо). Звичаї монастирських буднів, реалії яких варто б дослі
джувати, порівнюючи літературні свідчення з архітектурними, 
також треба було б інтерпретувати як вираження відповідного 
духовного стану, рівно як і свідчення хронік та грамот про 
соціальне походження монахинь (частка дворянок, міщанок 
тощо). Тут, власне, й близькість до історії побуту (12), яка опише 
кожну деталь монастирських буднів, усі дії й предмети, якими 
користувалися монахині. Однак вона надасть лише попередню 
інформацію, із якої у комбінації з названими вище джерелами 
можна вже виводити специфічне самосприйняття, світ уявлень, 
відчуття тощо, одне слово -  ментальність цих сестер.

Отож видно, скільки деталей мають створити основу загаль
ної картини вивчення ментальности навіть стосовно обмеже
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ного предмету дослідження, до того ж для античности й 
середньовіччя навіть не існує широких статистичних можли
востей, тоді як для нових часів вони є особливо важливим 
методом історії ментальности. Що типове для колективу, які 
дії для нього характерні, найточніше можна визначити за до
помогою кількісних, статистичних методів. Аналіз серійних, 
у своїй більшості збережених джерел, наприклад, заповітів (13), 
не випадково належить до найулюбленіших дослідницьких 
проектів історії ментальности. Однак так само треба працю
вати з індивідуальними джерелами. У кожному разі, що сто
сується античности й середньовіччя, без цього не обійтися з 
уваги на свідчення, ба, навіть загалом і бажано, бо саме істо
рія ментальности може й мусить прагнути не до абстрактної, 
обмеженої таблицями описовости, як це нерідко бувало в соціаль
ній історії. Ментальності потрібно описувати на основі 
індивідуальних свідчень навіть у тих випадках, якщо вони 
характеризують поширену поведінку.

Тут якраз підходимо до того пункту, в якому криється і 
привабливість, і складність наукової роботи на цій ниві. Ре
конструкція ментальности залежить більше від суб’єктивно- 
сти дослідника у доборі джерел, аніж інші питання історії. За 
позитивістської постановки питань декілька істориків однако
вої компетентности й за однакового корпусу джерел дійдуть 
переважно однакових висновків. Якщо, скажімо, йдеться про 
порівняння формулярів грамот із різних канцелярій або про 
збір матеріалів щодо частотности злочинів із судових актів, 
джерела створюють не що інше, як "професійні” (приміром, 
палеографічні) труднощі й у жодному разі не сприяють ґрун
товній інтерпретації. Тому й доходять чітких та однозначних 
висновків: канцелярія А залежна від канцелярії Б, жінки рідше 
вдаються до насильства, ніж чоловіки тощо. Варіативний, зви
чайно, наступний рівень інтерпретацій, а саме зв'язок, у який 
вставляються ці висновки.

Однак як можна "об'єктивно” визначити твердження історії 
ментальности про зміни в образотворчому мистецтві, щоб 
відразу підійти до одного із найскладніших питань? Якщо, 
скажімо, у малярстві й скульптурі так званої Дунайської шко
ли першої половини XVI ст. (Альтдорфер, Лайнберґер) фігури 
-  на відміну від раніше звичного в цьому реґіоні -  зображу
ють у динаміці, одяг в'ється й крутиться в глибоко вирізьбле
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них складках, ландшафт справляє враження охопленого бу
ревієм, то історик ментальности виходить з того, що мистецтво 
через нові зображувальні методи відтворює нові відчуття й 
уявлення. Так можна з певністю проінтерпретувати зрушення 
в мистецтві ранньої модерної історії, бо існують численні вер
бальні свідчення митців та реципієнтів (14). Рух, збудженість, 
неспокій, як характерні елементи цієї "школи”, "об’єктивно” 
визначають саме порівняно з ранішими творами з тієї ж місце- 
вости. Питання, однак, у тому, чи підтверджуються гіпотези 
інтерсуб’єктивно (науково), тобто тут відображено "дуже бурх
ливий час" (селянське повстання), "бурхливі роки значних 
духовних зрушень", мистецтво крокує в ногу з "просуванням 
Реформації", а також у ньому втілюється "поява нових земних 
і космічних просторових уявлень у свідомості європейської люд- 
ности"(15). Інформацію, одержану з творів мистецтва, можна 
порівняти з іншими, цілком відмінними реаліями: з релігійни
ми змінами Реформації, з індивідуалізмом Відродження, з но
вим відчуттям простору тощо. Чи справджуються вони всі, чи 
лише якась їх частина? А, може, йдеться цілком про інший 
феномен, який на початку має специфічні видові причини (тоб
то стосується лише ментальности митців, що в нашому випадку 
неможливо через "народність" цих стильових особливостей). Це 
якраз та галузь, де історія ментальности має виконати засад- 
ничі роботи, а саме розвинути критичну методику не стільки 
задля аналізу (окремі дисципліни це вже здійснили), скільки 
задля інтерпретації неписемних джерел.

Аналогічні питання постають щодо всіх видів джерел. Пе
рехід від кількісної метрики до ритмічної у середні віки або 
поширення монодії й ґенералбасу близько 1600 р. свідчать про 
зміни в естетичному сприйнятті й, можливо, пов’язані з інши
ми типовими для того часу явищами. Лише конверґенція фе
номенів у якомога більшій кількості видів джерел дасть змогу 
віднайти ті надійні висхідні точки, що уможливлять серйозну 
інтерпретацію фактів в історії ментальности. "Традиційні" 
історики, звичайно, помиляються, закидаючи історії менталь
ности велику частку суб’єктивізму у процесі реконструкції 
минулого й те, що ця частка аж ніяк по-іншому не структурує 
описів традиційної історіографії, якщо вона виходить поза 
констатацію фактів. Задля прикладу, подивімося, якими чис-
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денними й суперечливими є, приміром, думки щодо власне 
причини вибуху Французької революції (16).

4. Ментальність (фр.: mentalite, attitudes mentales, structures 
mentales тощо) як історичну категорію простіше описати, аніж 
дати їй визначення (17). Однак, бажаючи сформулювати якесь 
чітке визначення історичної ментальности, можна зупинитися 
на такому (18):

Історична ментальність -  це набір способів і змістів мис
лення та сприйняття, які типові для відповідного колективу 
у відповідний період. Ментальність виявляється в діях.

Окремі частини цього визначення потребують тлумачень. 
"Набір” означає, що для історії ментальности важливі ре
зультат взаємодії зазначених елементів, їх переплетення, їх 
взаємна зумовленість. Бо історія ментальности -  це більше, 
ніж історія ідей і духовного розвитку, яка вивчає інтелектуальні 
концепції еліт чи окремих мислителів, більше, ніж історія 
ідеології та релігії, де йдеться про інструменталізовані образи 
світу й норми, більше, ніж історія емоцій та уявлень, які тво
рять (хай навіть і головні) частини історичних ментальностей, 
більше, ніж історія культури й побуту, яка лише надає (хай 
навіть і вкрай потрібну) попередню інформацію. Лише коли 
результати, здобуті у дослідженнях цих (з погляду історії мен
тальности допоміжних) дисциплін, виявлять комбінацію 
характерних і взаємозалежних елементів, то можна вважати 
описаною ту чи іншу ментальність. Історія ментальности 
намагається віднайти ще більше спільних ознак у результатах 
досліджень, які представлені вже досить широко такими дослід
ницькими напрямами, як історія цивілізаційних процесів за 
Еліясом (19) або історія уявлень (20).

Цей набір -  у жодному разі не позбавлена суперечностей 
система, навпаки, він містить діялектичні компоненти. Вони 
можуть призводити до змін, до виникнення нової ментально
сти. Частково тут йдеться про залишки раніше панівної мен
тальности, як, приміром, подальше існування циклічної часо
вої концепції (церковний рік) паралельно з принципово ліній
ною часовою концепцією у християнстві, на відміну від антич- 
ности (21). Частково ці діялектичні компоненти рухаються 
проти основних течій. Визначальним елементом міської мен
тальности XIII ст. було прагнення набути фінансово-економіч
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ної впливовости, проти чого виступали люди саме з тих кіл, які 
й були носіями цієї ментальности, заявляючи про добровільну 
бідність як ідеал (найвідоміший тут -  купецький син Франціск 
Ассізький). Отже, історія ментальности -  це історія відповід
них панівних ментальностей, що не є якимись замкнутими і 
гомогенними блоками, жодними "в'язницями" (хоча тут було 
б неадекватним дослівно розуміти цю метафору). Ментальні 
категорії визначають типові для того чи іншого часу простір і 
горизонт, "рамки виявів" (22), де формується поведінка, хоча 
тут і залишається простір для окремих відхилень.

"Спосіб мислення" означає специфічний для часу і групи 
вид свідомого поводження з інформацією, стосується вона ма- 
теріяльного чи соціяльного зовнішнього або психологічного 
внутрішнього світу. Способи мислення можуть бути первинними 
причиново-логічними або радше асоціятивними, первинними 
індуктивними або дедуктивними і первинно можуть послуго
вуватися абстрактною мовою або образним зображенням. Отже, 
способи вираження й словник мови, як "outtilage mental", самі 
собою є важливою (однак і такою, що належить до суб'єктив
них вражень) сферою дослідження ментальности.

До "змістів мислення" якоїсь культури належать загально
прийняті основні переконання, ідеологічні, політичні, релігійні, 
етичні, естетичні тощо концепції, що пронизують окремі галузі 
(релігія, культура, мистецтво тощо), якщо вони усвідомлені. У 
принципі вони можуть вербалізуватися й бути предметом дис- 
курсної рефлексії. Сюди належать, однак, і фактично лише об
разні уявлення (образи, метафори, алегорії тощо), бо вони усві
домлені й потенційно також здатні до абстрактної вербалізації.

Внаслідок залучення цього пункту представлене тут визна
чення відрізняється від більшости подібних, які схильні вилу
чати цю сферу свідомого мислення або ж відводити їй місце в 
межах історії ідей та духовного розвитку. Однак неусвідомлені 
компоненти ментальности формують добру частину набутих (і 
вже більше не рефлективних), раніше усвідомлених змістів 
мислення. Спочатку цілком свідомо висунуті вимоги можуть 
достатньо широко сприйматися й ґенерувати неусвідомлену 
манеру поведінки. Приклади цього наводить історія етичних 
норм. Типове для європейців й американців перебільшено соро
м'язливе ставлення до сексуального життя ґрунтується (в секу
ляризованому суспільстві також) на тих вимогах, що їх пропа-
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ґували християнські теологи пізньої античности. Впродовж 2000- 
літньої історії християнства вони настільки унормувалися, що 
їх наслідує і більшість невіруючих як ідеал суспільних норм 
поведінки. Порушити їх можна, лише свідомо порушивши табу.

Отже, ідеології, що ґрунтуються на тих чи тих ідеях, мо
жуть досить легко стати елементами ментальностей, однак вони 
(до останніх належить багато іншого) не ідентичні. Ідеологія -  
це зміст переконань, вона "віддаленіша” від особистісного ядра, 
а ментальність -  це більш рання, "ближча” загальна диспози
ція. "Ментальність -  це шкіра, а ідеологія -  одяг” (23). Але 
такий одяг, що може стати шкірою.

"Спосіб сприйняття” охоплює автоматичне поєднання цінно
стей або ж суджень, вибірковість сприйняття, яке зумовлює 
буденне бачення речей, несвідомо тематизовані уявлення тощо. 
Сюди належить також і зумовлений недостатньо чітко встанов
леними естетичними критеріями стиль усіх творінь (твори ми
стецтва, одяг, знаряддя, музика тощо), якщо цей стиль не є 
свідомим втіленням сформульованої наперед концепції.

"Зміст сприйняття” містить не лише почуття у вужчому 
розумінні, а й стосується важко розмежовуваної сфери напів- і 
несвідомо переплетених емоціями нерефлективних стереотипів. 
На основі цього елементу визначення потрібно зважати й на те, 
що не всі люди будь-якої епохи мали і мають ту саму палітру 
складніших почуттів (хоча окремі основні відчуття здаються 
запрограмованими наперед антропологічно).

Хоча ці елементи й можна ізолювати в межах визначення, 
однак у конкретних випадках вони виступають синдромом. Зміст 
мислення може пов'язуватися із почуттями, уявлення частково 
усвідомлюються, частково ні тощо. Особливо важлива для історії 
ментальности сфера уявлень, уявного належить насамперед 
до змісту мислення. Позаяк вона наповнена бажаннями, надія
ми й страхами, то стосується і змісту сприйняття.

"Колектив” мешканців якогось континенту може виходити 
за межі окремого народу, прошарку, окремих племен, спільнот, 
сект, професійних груп тощо (24). З багатьох поглядів мова 
може йти і про індивідуальну, зумовлену віком ментальність. 
Так само існували й існують (найяскравіше виражені в таких 
реґіонах, як Південна й Південно-Східна Европа, де важливу 
роль відіграють традиційні способи мислення й поведінки), 
статево зумовлені ментальності. Тобто, якщо йдеться про більші
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колективи, то можна відштовхуватися від "основної менталь
ности", яка більше чи менше типова для усіх членів (напри
клад, у пізньому середньовіччі всі європейці, освічені й ні, 
молоді й похилого віку, чоловіки і жінки були схильні розумі
ти своє земне життя не як саме собою наповнене змістом, а 
лише як шлях до свого остаточного потойбічного призначен
ня). У межах цієї ментальности співіснують характерні для 
якоїсь групи, статі, віку ментальности. Тоді як у ті часи селя
нин міг набувати уявлень про цінності, майже не маючи вибо
ру, лише з обмеженої кількости звичних на його батьківщині 
усних традицій і паренези, а тому був в'язнем ментальности, 
досить обмеженої локально, клірик міг їх вибирати з великої 
міжнародної й оформленої письмово кількости, а тому його 
ментальність менше відображала регіональні традиції.

Той чи той "час" можна розглядати як цілу епоху і як істо
ричний момент з відповідною зміною у точності висловлюван
ня. Зазвичай, довший період для ментальности розглядають як 
конститутивну частину, однак існує ментальність, яка представ
лена синхронно у той чи той момент історії (наприклад, у час 
кризи (25)), і як такий, у якому ментальність, що виявляється 
у longue duree, представлена лише латентно. Які елементи 
спільні, які відмінні, дає змогу визначити діяхронне порівняння 
декількох синхронних "профільних розрізів". Виявлення місць 
перетину різних видів часових періодів (упродовж багатьох 
поколінь, короткотривалі події, ще коротші моменти) нале
жить до найскладніших завдань історії ментальности.

"Дії" потрібно розуміти у найширшому сенсі. Навіть коли 
пишуть чи говорять, діють вербально, коли усміхаються, діють 
за допомогою жесту тощо. На важливості мовного вираження 
як джерела історії ментальности не варто далі зупинятися, 
бо писемні пам'ятки й без того є первинною основою історич
ної науки. Зрозуміло, що тексти тут самі вже розглядаються 
як дієві джерела (залишки) історії, тобто коли історичний твір 
античного автора цікавий не тим, що він хотів сказати про 
політичні події, а тим, як він ці події пов'язує одну з одною (у 
причиновому, цільовому чи асоціятивному порядку), які дієві 
сили він залучає (чи лише людей, чи також і богів, неперсо- 
ніфіковані сили), як він розглядає структуру суспільства тощо. 
Отже, йдеться про інформацію, яка хоча й міститься в тексті, 
однак автор її свідомо не тематизував.
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Кожна дія несе інформацію про ментальність, що криється 
за нею. Вона стає нам доступною лише після інтерпретації 
наслідків цієї дії (= історичні джерела). Хоча дії й не зумовлю
ються ментальністю, а конкретними ситуаціями, однак часто 
вона спрямовує їх у те чи інше русло. Дії, особливо в повторю
ваних, щоденних ситуаціях, та чи інша група в той чи інший 
час чинить за типовими схемами, вони складаються із типових 
реакцій, хай навіть, окрім індивідуальних варіантів, вони й 
займають більший чи менший простір. У повсякденному житті 
цим керують специфічні звички, звичаї та обряди, а, отже, з’яв
ляється типова для тієї чи іншої культури поведінка. У конкрет
них ситуаціях ментальність є допоміжним засобом до визна
чення своєї поведінки, це -  сума орієнтирів, актуальних для 
того чи іншого колективу. Відповідну жестикуляцію при вітанні, 
манеру використання зброї в бою слід так само враховувати, як і 
сиґнали, які подає житло чи одяг, або манера реаґування на 
погрози. Структура, яку, приміром, формують вірні у якійсь 
процесії, просторове розташування учасників судового процесу 
тощо є вагомими діями для історії ментальности.

Однак і дії в екстремальних ситуаціях відбуваються здебільшого 
за відповідним специфічним для тієї чи тієї культури зразком. 
Розгляньмо такий приклад. Якщо прелат з епохи пізнього серед
ньовіччя зіткнеться з випадком таврування, то він, зазвичай, 
потурбується про те, щоб провести теологічне дослідження, чи 
воно від Бога, чи від диявола. Один із його наступників на посаді 
вже у XIX чи XX ст. у тому ж випадку проведе медичне чи 
психіятричне обстеження й виявить, чи це фізичне, чи психічне 
захворювання. У першому прикладі дія свідчить про ментальність, 
коли втручання Бога в земні справи сприймається як безумовна 
можливість, у другому -  про ментальність, яка на практиці вже 
вилучає таку можливість й шукає земних причин.

5. Звичайно, йдеться не лише про якомога докладніший опис 
ментальности відповідного колективу у відповідний проміжок 
часу (як це, приміром, зробив Еммануель Ле Рой Ладур’є щодо 
одного піренейського села першої половини XIV ст. (26)), а й 
про зміни ментальности в ході історії. Дотеперішні досліджен
ня були зосереджені на довготривалих, традиційних структу
рах, на longue duree (27), що триває довше, аніж тривають 
зміни на рівнях історії подій і соціяльної історії. ’’Історія мен-
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тальности — це історія неквапливости в історії", як влучно 
висловився Ле Ґофф (28). Однак не можна, щоб не "a refuser la 
realite de modeles coherents et massifs ä les remplacer par une 
constellation de micro-elements peu constants"* (29), бо зміни 
ментально-історичного характеру відбуваються на основі 
однієї (декількох) відомої (-их) події (-й) або (частіше) на 
підставі багатьох малих подій, що мають тенденцію до посту
пового переходу в один напрям. Окремий випадок винай
дення й поширення протизаплідних піґулок суттєво змінив 
не лише поведінку й погляди у сексуальній сфері, але й спри
чинив зміну самих сексуальних стосунків, які, поза сумні
вом, виступають одним із визначальних моментів кожної 
історичної ментальности. Тут одну подію можна розглядати 
ізольовано як визначальну, хай вона й взаємодіє із числен
ними іншими, які не наробили аж такого шуму. З іншого 
боку, наприклад, відбувається реструктуризація нашого став
лення до природи. Позиція, спрямована на її беззастережну 
експлуатацію, досить повільно, поступово перетворюється на 
позицію, яка передбачає бережливий симбіоз.

Тут ми стикаємося з не завжди чіткою відмінністю між істо
рією ментальности та історією ідей і духовного розвитку. 
Остання досліджує здобутки інтелектуальних і мистецьких еліт, 
а для історії ментальности вони цікаві лише тоді, коли ста
ють надбанням загалу і в такий спосіб зумовлюють відповідні 
схеми мислення, сприйняття й поведінки (тому й говорять 
часом про історію ментальности як про соціяльну історію 
ідей, однак у цьому випадку поза увагою залишається ціла 
емоційна сфера). Добрим прикладом є репрезентоване спочат
ку лише деякими філософами розділення віри й знання. Те, 
що, скажімб, у XIV ст. було ідеєю одного ґеніяльного індиві
да, Вільяма Оккама, з часів Просвітництва стало одним із фун
даментальних компонентів сучасної ментальности. Отже, істо
рія ідей і духовного розвитку є допоміжною наукою для історії 
ментальности. Те ж саме простежується й у меншому масшта
бі. Скажімо, записи засновниці ордену Бірґітти Шведської у 
теологічних, літературних, мітологічно-історичних аспектах не 
належать до сфер особливої зацікавлености історії менталь
ности, однак вони цікаві для неї, з одного боку, тим, що форму
*Відмовитись від реальности когерентних і об’ємних моделей і зам і
нити їх на констеляцію менш постійних мікроелементів ( фр.). -  Прим, 
перекл.
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вали ментальність цієї релігійної громади, а, з іншого, тим, на
скільки в них виявилися типові елементи релігійности XIV ст., 
наприклад, шанобливе ставлення до пристрасти.

Тут варто зупинитися й на зв'язках з історією психіки. 
Йдеться про напрям, який у німецькомовній історичній науці, 
на жаль, майже повсюдно (мовчки) наштовхується на запере
чення (ЗО), тоді як, особливо у СІЛА, він цілком визнаний. Якщо 
об'єктом історика ментальности є те, що відбувається в голо
вах людей, то він не може не використовувати інструментарію, 
який надає йому в розпорядження психологія. На відміну від 
історії психіки, йому йдеться не про аналіз особистостей в історії 
за допомогою, скажімо, глибинної психології, а про колективну 
психологію, а саме про відмінності у колективній психології 
на різних відтинках історії між собою й щодо сучасности. Без
посереднє застосування психоаналітичних, а особливо психопа
тологічних концепцій, які розробив Фройд на межі сторіч, ще у 
Февра викликало цілком обґрунтований скепсис (31). Історія 
ментальности має, не зважаючи на встановлення незмінности, 
виявляти саме історичні зміни загальної психічної структури 
в межах принципово можливого антропологічно. І тому вона 
не має ані зближуватися з одним із конкурентних напрямів 
психології, ані скочуватися до гіпотетичних конструкцій. З 
іншого ж боку, вона не має, так би мовити, надумано й наївно 
відмовлятися від історичної (термінологічної також) бази, яку 
надають сучасні соціяльна психологія, психологія поведінки, 
глибинна психологія, а також дослідження поведінки.

Якщо вдатися до пошуків критеріїв відмінностей з історією 
культури, яка, поза сумнівом, в окремих випадкам створила 
передумови до постановки багатьох питань в історії менталь
ности, то найбільше вони помітні в тому, що для історії мен
тальности не так важливо відтворити поєднання архітектур
них, музичних, літературних тощо надбань якоїсь епохи, а 
набагато важливіше на їх основі виявити ментальні концепції, 
що стоять за ними. Історія культури, зазвичай, і не залучає до 
своїх досліджень сфери несвідомого.

6. Отже, історію ментальности розуміють як центральний 
аспект "histoire totale”, історії, яка охоплює всі сфери життя 
людини. Йдеться про стале й змінюване у взаємній залежності 
всіх матеріяльних і духовних вимірів, про їхній взаємний 
вплив. Однак це не слід розуміти так, ніби ставиться мета аб
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солютно повної реконструкції історії, бо тоді, припустімо, що 
джерела це дозволяють, ми б мали (за послідовного відтворен
ня) схематичне зображення минулого у масштабі 1:1. "Тоталь
не розуміння того, що, власне, було, можливе лише як тоталь
не повторення..." (32). Відтак відтворення історичної події мало 
б тривати так само довго, як тривала ця подія, а сучасне якраз 
тим витіснялося б. І тому історія ніколи не може комплексно 
розповісти, "як це, власне, було".

Однак і "тотальна історія" у порівняно скромнішому, схема
тичному сенсі може бути, звичайно, лише per definitionem не
досяжним ідеалом, втілення якого в життя здійснюється, ка
жучи образно, між Сціллою (залежно від епохи замалої, заоб’єм- 
ної, забагатозначної тощо) джерельної бази й Харибдою обме
жених пізнавальних і зображувальних можливостей дослідника. 
Безперечно, спектр джерел, і тенденція до якомога об'ємнішої 
реконструкції приховує в собі методологічні труднощі. З одно
го боку, хтозна чи якомусь науковцеві вдасться відтворити ідеал 
епохи Відродження йото universale у тому сенсі, що він ледве 
чи зможе подолати для себе роздробленість знань з окремих 
дисциплін, які вивчають минуле (історія мистецтва, музики, 
економіки тощо). Колективні роботи мають, зазвичай, тенден
цію до розмитости описів, які, зрештою, залежно від автора 
написані за різними основними критеріями.

З іншого боку, розглядаючи більші часові періоди і реґіони, 
постає проблема, яка вже сягає сфери історичної філософії, через 
особливе прагнення історїі ментальности до всеосяжности: на
скільки окремі епохи насправді істинні ментальні єдності, наскіль
ки -  історичні конструкти. Я свідомо вживаю слово "наскільки", 
бо тут немає жодного або-або, а, навпаки, перетинаються пізна
вально-теоретичні апріорі й апостеріорі. Ця тема, звичайно, доб
ре відома й з проблематики періодизації ходу історії, а також за 
іншими критеріями (політика, суспільство тощо), бо такі термі
ни, як "Еллінізм", "Відродження" чи "Постмодернізм" вжива
ються не просто як мнемотехнічні позначення.

Якщо виходити з характерної стильової чи ментальної 
єдности, ознаки якої теоретично мають виявлятися у всіх тво
ріннях відповідного колективу відповідної епохи, тоді це, зви
чайно, нагадує всюдисущий геґелівський дух часу. Однак істо
рик під ментальністю не розуміє ані "гіпостази власне мен
тального шару" (33), ані свідомо не імплікує історично-філо
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софські розвиткові схеми, тобто не висуває абсолютних вели
чин як постулатів. Лише у тому обсязі, в якому кожна інша 
історіографія (часто несвідомо) є заручницею філософських 
концепцій її часу або ж неминуче мусить бути нею, у тому ж 
обсязі є такою й історія ментальности. Однак у жодному разі 
сама вона не є історичною філософією. Якщо ментальність і 
задає якусь тональність, яка все структуру є, однак сама собою 
непомітна, і в якій сконцентрована вся музика відповідної епо
хи, то не тому, що вона якась неперсоніфікована сила або ж 
загадкова окрема панівна істота поза індивідами чи в них са
мих (десь у сенсі народного духу романтиків), а тому, що дже
рельна база, зазвичай, не дозволяє достатньою мірою визначи
ти її виникнення й дифузію, і вона стає доступною лише тоді, 
коли повністю розвинеться. Навпаки, для часів, щодо яких 
існує об'ємніша джерельна база, виникнення ментальности 
можна визначити каузально. Відповідно потрібно виявити пер
шопричину, зрештою, відповідну особу (або декілька), чию 
початково індивідуальну модифікацію концепцій світосприй
няття у тій чи тій царині визнає велика кількість інших лю
дей, які латентно до цього схильні. У кожному конкретному 
випадку виникне дискусія щодо того, наскільки такий "вираз
ник тенденцій" виражає тенденції чи наскільки він сам їх ґене- 
рує. Тоді такі концепції (не без змін) через запозичення та 
через впливи поширюються на інші території і, зрештою, ста
ють домінантним компонентом ментальности як результат по
вільніших чи швидших парадигматичних змін. Якщо, скажі
мо, існує щось на зразок протестантської ментальности, то ба
гато її компонентів, які набули поширення, сформулював у 
відповідний історичний період Лютер. Звичайно, у цьому ви
падку спочатку як ідеологію, але таку ідеологію, яка у спри
йнятті сформувала не лише свідомі переконання, а й загальну, 
вже неусвідомлену поведінку.

Не можна залишати поза увагою й того, що визначальні 
для ментальности певного періоду елементи (поміж іншого й 
матеріяльні речі) неоднаково швидко поширюються територіяльно 
й соціяльно. Це феномен, який можна позначити як фазові зру
шення. Наприклад, хоча ментальність ірландців раннього серед
ньовіччя така ж архаїчна, як і франків або саксів, однак багато в 
чому вона інакша. Вони пізнали чуттєве ставлення до природи і 
значення любови, про що в інших народів того часу немає яки



зо Історія ментальности

хось свідчень (34). У соціяльній сфері від XII ст. як один з ком
понентів релігійної ментальности з’являється стосунок до Хри- 
ста, що загалом відповідає любовним стосункам й вивершується 
у шлюбній містиці. Такі погляди притаманні монахам від почат
ку сторіччя, монахиням лише під кінець сторіччя і лише у 
пізнішому середньовіччі -  мирянам (35).

Немає потреби наголошувати на тому, що новіші менталь
ності витісняють попередні лише поступово і в жодному разі 
не повністю. Деякі групи й індивіди, на відміну від свого ото
чення, залишаються коротше чи довше, дуже чи не дуже інтен
сивно заручниками старих ментальностей. Найкращі представ
ники проґресивної ментальности у підсвідомості можуть кон
сервувати архаїчні елементи, які у відповідних ситуаціях мо
жуть виявитися у почуттях, думках і вчинках. Складніше від 
(пережилих) реліктових феноменів (survivals) пояснюється існу
вання так званих предтеч, які за якимсь злим Dictum Croces 
не потурбувалися про те, щоб народитися в потрібну епоху. У 
часи Каролінґів це був би Ґоттшальк Саксонський, який висту
пає проти Oblatio puerorum, довічного обов’язкового постри- 
ження в монахи дітей своїми батьками, або Аґобард з Ліона, 
який піддає сумніву можливості ворожбитів керувати пого
дою й виступає проти дозволу на дуелі як якоїсь неминучости, 
як вироку Божого, тобто проти тих процесів, які повністю (у 
соціяльному і юридичному планах) визнають інші їхні сучас
ники (36). Тут індивідуальні підходи, здається, стають на той 
шлях, який згодом визначатиме загальну ментальність, проте 
тоді через брак рецепції вони залишалися нетиповими й по
одинокими.

Є ментальності, що в ту чи іншу епоху типові для якоїсь 
іншої групи, наприклад, для воїнів чи духівництва, хоча їх мож
на специфікувати, скажімо, за реґіонами або орденами, однак є 
й ментальності, характерні для людей цілої епохи. Період від 
XII до XVIII ст., назвімо його давньоевропейською чи феодаль
ною епохою, характеризується у своїй неперервності домінантни
ми компонентами, наприклад: особливе значення релігійної 
структури або ж переважання горизонтальних, ієрархічних 
структур у суспільстві й у створених про нього образах. Зага
лом незмінні матеріяльні передумови всупереч відомим цензу
рам (Чорна Смерть) сформували приблизно однакову кількість 
населення, територію проживання, основні галузі господарства,
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організаційні форми тощо. І це можна було б констатувати без 
якихось далекосяжних історично-філософських імплікацій.

7. Історія ментальности акцентувала особливу увагу на 
чужому у свідченнях минулого, бо її представники вважають 
також важливими саме дослідження тих типових для якоїсь 
епохи чи культури почуттів, поглядів, фантазій, стереотипів 
мислення тощо, які відрізняються від мислення, уявлень, по
ведінки і почуттів нашого часу. Мається на увазі чуже в тому 
сенсі, що дещо, про що нам розповідають джерела минулого, 
справляє у переважної більшости з нас враження, що ми просто 
вже більше не в змозі відтворити способів й манер колишнього 
мислення і сприйняття. Ми не знаємо, як нам бути, коли б ми 
(заради виразного прикладу) зіткнулися з тим, що високоосвіче
ні й інтеліґентні юристи XV-XVIII ст., духовні та світські, 
інші погляди й думки яких ми без труднощів розуміємо, зно
ву й знову провадили судові процеси, зокрема й проти мишей, 
встановлюючи їм різні терміни, щоб ті залишили поле, на яке 
вони напали (молодим і вагітним цей термін продовжували на 
декілька днів), інформуючи їх формально на місці через по
сланця про судові витрати та надаючи їм адвоката для захи
сту (37). Чи справді освічені люди тих сторіч вірили, що миші 
розуміють людську мову?

Без сумніву, антична, середньовічна людина чи людина ран
нього нового часу мислила, відчувала й реаґувала у подібній 
ситуації не завжди так, як сучасна. Те, що нібито існує якась 
незмінна неперервність нашого мислення, наших почуттів і реак
цій, було, звичайно, тією передумовою, яку ніколи не ставили 
під сумнів і яка була та ще й досі для багатьох є точкою відліку. 
Метод історіографії від часу її становлення як наукової дис
ципліни (як й історичного роману аж до сучасности, можна 
також назвати й багато наукових біографій) припускав і при
пускає, що всі способи мислення і поведінки тодішніх людей 
збігаються із зразками мислення й поведінки того часу, коли 
їх описують. Однак чимало джерел (якщо до них підходити 
серйозно) цього не підтверджують. Ми більше не можемо як 
Буркгардт виходити з того, що людина "якою є, такою й була і 
завжди буде" (38). І ще: "Читаючи деякі історичні книжки, 
можна прийти до висновку, що людство складається лише з 
логічно мислячих вольових людей, для яких причини їхніх
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вчинків цілком і повністю очевидні" (39). Ми також більше не 
можемо не звертатися до засад глибинної психології межі сторіч 
і вдавати, ніби несвідомі компоненти людського буття не мають 
бути об'єктом історичних досліджень.

Підвищена зацікавленість до цих проблем виникла не остан
ньою чергою й на підставі численних свідчень, що їх зібрало 
народознавство та етнологія про частково насправді різні ті чи 
інші дані в культурах, які ще не сформувалися або лише поча
сти сформувалися у західну цивілізацію. Етнологія довела, що 
категорії мислення й сприйняття, якими живемо ми, члени 
європейської культури XX ст., лише частково універсальні. 
Не так просто підвести їх і під наших попередників. На підставі 
цієї помилкової аксіоми тлумачать, наприклад, інвеститурну 
суперечку й римські походи як результати суто реально-полі
тичних роздумів учасників цих процесів, бо медієвісти XIX ст. 
і для середньовіччя за передумову брали те політичне мислен
ня, яке мало б бути повністю аналогічним до мислення їхньо
го часу. Тріщини й розколини в образах минулих епох позна
чали просто під рубриками "Забобони" або "Примітивізм" й 
не розглядали як свідчення відмінної ментальности. Однак саме 
ті свідчення, які для нас безпосередньо не зрозумілі, потребу
ють передусім пояснення й заслуговують на увагу історика. 
Те, що ми, на відміну від поколінь XIX ст., взагалі ставимо це 
питання, свідчить про зросле усвідомлення феномену чужого. 
Очевидно, що ця підвищена зацікавленість виникла не лише 
завдяки щораз ширшим міжнародним комерційним і тури
стичним зв'язкам, а й завдяки сучасному мистецтву, яке за
знало істотного впливу, з одного боку, неевропейських "при
мітивів", а з іншого, глибинної психології, як чогось чужого в 
нас і навколо нас.

Якщо розглядатимемо історію європейської ментальности, 
то зіткнемося з такими критеріями чужого:

а) феномени, які існували й існують постійно і які, однак, 
оцінювали й оцінюють по-різному: напр., вбивання дітей, тор
тури й фізичні покарання;

б) феномени, які існували й існують лише з часів пізнього 
середньовіччя: напр., шлюбна містика, долоризм, процеси над 
відьмами й тваринами... У кожному разі вони існують аж до 
періоду Просвітництва, а як реліктові явища -  аж досі;
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в) феномени кохання, які існували до й після раннього се
редньовіччя, однак, очевидно, не у такому raison d'etre кохан
ня між статями. Тут чужим видається відсутність відомого з 
античних часів (Мусей, Лонг, Геліодор, Верґілій [Дідон], нео- 
терики) і знову з XII ст. компоненту любови.

Однак тут наприкінці варто чітко застерегти: неправильно 
було б перебільшено наголошувати на елементах чужого в 
минулому й містифікувати попередні покоління людей чи епо
хи як щось цілком інакше. Так вже говорили про середньовіч
чя, що для людини нового часу не залишається нічого іншого, 
як "дивуватися з того, що ця епоха цілком інакш а ' (40). Сама 
лише біологічна спільність з багатьма поколіннями наших по
передників робить це припущення малоймовірним. І тому тре
ба говорити про чуже в минулих ментальностях, а не узагаль
нено про ту чужу ментальність, скажімо, у середньовіччі. 
Немає також і якоїсь нової неевропейської культури, яка не 
містить знайомих нам елементів, інакше була б неможливою 
будь-яка комунікація, не кажучи вже про дружні чи сімейні 
взаємини. Аналоги -  у попередніх культурах, спадкоємцями 
яких ми є.
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Індивід. Сім’я. Суспільство
А н ти ч н ість

1. На відміну від сучасних суспільств, які ставлять собі за 
мету досягнути рівности всіх людей, погляди античности на 
індивіда і суспільство характеризувалися принципом нерів- 
ности (нерівности шансів), що, за Арістотелем, відповідало кос
мічному устроєві світу: "Підкоряти й підкорятися не лише 
потрібно, а й корисно. Від народження люди поділяються на 
тих, що підкоряються, і тих, що підкоряють. І завжди най
краще те підкорення, яке здійснюється над найкращими підко
реними, як і підкорення людини є кращим від підкорення тва
рини" (1). Вважали, "...що рівноправність або рівно протилежні 
стосунки були б шкідливі для усіх сторін" (2). Платон у Дер
жаві також прагнув пропаґувати комунізм щодо товарів і 
жінок, однак він все ж таки не уявляв собі суспільства без 
поділу на ієрархії та без рабів. У патріархальному рабовлас
ницькому суспільстві античности, яке апріорі позбавляло рабів 
та жінок усіх політичних прав і ставило їх у ранґ людей дру
гого сорту, не було місця для формулювання загальних прав 
людини. Античні правничі засади в своїй основі стосувалися і 
захищали вільних громадян чоловічої статі, вони користува
лися свободою й humanitas. Поняття суспільства у багатьох 
сферах поширювалося тільки на громадян чоловічої статі. 
Політична програма Ціцерона concordia ordinum, коаліції усіх 
станів, на практиці стосувалася лише чоловічих еліт (3). Навіть 
коли атеняни у IV ст. до Р. X. говорили про демократичну 
ухвалу свого народу (demos), заледве чи 10% населення Аттіки 
мали право брати у цьому участь (4).

Ймовірно найразючішою соціальною диференціацією був 
поділ людей на вільних і рабів (5). З одного боку, індивіди у 
докапіталістичних суспільствах відрізнялися не стільки своїм 
становищем у процесі виробництва, скільки своїм правовим 
статусом, унаслідок чого правове призначення раба як неосо- 
би (res) ставило його поза межі суспільства і його правничих 
засад. Його або її позначали іменниками середнього роду: to 
andrapodon, тапісіріит. З іншого боку, дихотомія "вільний-
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невільний” глибоко й багатогранно була вкорінена в античній 
свідомості. У політичному дискурсі такі поняття, як eleutheria/ 
libertas мали фундаментальне значення й перебували у гострій 
суперечності до тиранії (6). Уявлення про те, як має жити раб, 
використовували не лише як презирливу характеристику за
лежного працівника, а й для контрастного порівняння з по
ведінкою, якої очікували від вільної людини. Моральна неповно
цінність раба була незаперечною, а в його відданості завжди 
сумнівалися (7). Ця прірва між вільними й невільними зумов
лювала те, що катування раба розглядали як очевидну потребу, 
хай навіть вона й не завжди була спрямована на досягнення 
якоїсь мети (8), тоді як вільну людину від цього звільняв за
кон. Теорії, приміром Арістотелева, який, відповідаючи софістам, 
котрі вважали рабство результатом законодавчих норм і вла
ди, відчував потребу в тому, щоб захищати природну зако
номірність рабства, вдаючись до таких арґументів, як природна 
нижчість та слабкі розумові здібності (9), надавали таке бажа
не для господарства виправдання рабської праці. Античне су
спільство усвідомлювало амбівалентність статусу рабів, а тому 
й виникали такі дискусії. Раб був власністю свого господаря, 
його можна було продати, успадкувати як домашній реманент, 
використовувати як робочу тварину, а тому він був позбавле
ний свого самовизначення як людини. Покарання (відносно 
м’яке) раба на смерть розглядали не стільки як захист раба від 
сваволі держави, скільки як забезпечення права власности його 
господаря щодо третіх осіб. Однак раб, поза всяким сумнівом 
для його оточення, залишався людиною, яка володіла мовою, 
вміла відчувати й свідомо діяти. Відповідно різним було й 
фактичне поводження з рабами: від їх безжальної експлуа
тації у копальнях, де їхнє життя досить часто закінчувалося 
фатально, до бережливого обходження з ними, а в деяких ви
падках навіть до емоційної інтеґрації у сім'ї. Арістотель, вжи
ваючи визначення ’’живий інструмент", empsychon organon, на
магався знайти компроміс, який би розв'язав проблему несуміс- 
ности (10). Напруженість загострювалась ще й через те, що 
(можливо, із фінансових причин чи зі страху ризикувати) лише 
незначний відсоток рабів народжувався у рабстві. Більшість 
становили військовополонені, ті, кого злидні змусили самим 
піти в рабство, або ж колись підкинуті діти, хто раніше мав 
статус вільної людини. Частина їх належала до верхнього про
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шарку свого народу, була освіченою й висококваліфікованою, 
їх залежно від здібностей часто використовували як годуваль
ниць чи вихователів, що не лише суперечило теорії про їхню 
природну нижчість, а й приводило до тісних, часто довічних 
емоційних стосунків з їхніми вихованцями та майбутніми гос
подарями. Задоволені господарі часто застосовували своє пра
во звільнити раба із рабства, внаслідок чого він одержував 
статус особи, нехай і у підпорядкуванні колишньому власни
кові (prostates/  patronus), а у Римі -  автоматично навіть права 
громадянина. Однак і раби мали змогу, звичайно, завжди лише 
за згоди господаря, вступати у подібні до шлюбних стосунки 
(contubernium) або набувати власного майна (ресиїіит). Це да
вало їм змогу не лише вільно купувати, а й відкривало шанси 
до економічного зростання, яке, передовсім за часів правління 
цезарів, привело до того, що деяких рабів і звільнених з раб
ства, незважаючи на їхнє походження, зараховували до су
спільної еліти. Ймовірно й через це ще в епоху античности зро
став інтерес до становища рабів. Насамперед стоїки стали ви
разниками нової свідомости, наголошуючи на тому, що раби 
теж люди, а їхнє нещасне становище пояснювали не як природ
не явище, а як долю чи випадковість (11). Лист Сенеки про 
рівність рабів і вільних, висловлювання Плінія й голоси із Са- 
тирикону Петронія дихають тим самим духом, що відобразив
ся і в законодавстві того часу (12). Однак гуманістичні тен
денції не привели до скасування рабовласництва (Сенека був 
одним із найбільших рабовласників свого часу!), бо його вважа
ли неодмінною частиною античної економіки (13). Навпаки 
кризи періоду пізньої античности настільки поглибили економіч
ну залежність дрібного селянства й орендарів, що ті потрапили 
у кріпацтво колонату (14). Навіть прихильники християнства, 
яке революціонізувало суспільство під ідеалом братерства, вва
жали, що вони не зможуть відмовитися від рабства, й пропові
дували земну нерівність людей. "Раби, -  слухайтеся тілесних 
панів зо страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Хри- 
ста!" (15) (Еф. 6,5).*

*Тут і далі цит. за виданням "Новий Завіт Господа й Спасителя 
нашого Ісуса Христа” із грецької мови на українську наново 
перекладений. 988-1988. Ю вілейне видання з нагоди тисячоліття 
християнства в Україні. -  Прим, перекл.
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2. Другою досить дискримінованою групою в античності були 
жінки (16): недарма вважали карою бути народженою (чи зно
ву народженою) жінкою (17). Її нижча позиція ґрунтувалася 
на обмежених можливостях захистити себе, зумовлених її біо
логічним призначенням народжувати дітей. Це робило жінку 
залежною від воїнів і змушувало коритися волі чоловіків, які 
забезпечували родинність спадкоємцям, обмежуючи жінок й 
контролюючи їх. Як наслідок, жінок розглядали передовсім 
як об’єкти обміну в межах вигідних шлюбних союзів. Патріар
хальний лад ґрунтувався на теорії про зумовлену природою 
нижчість жінки: "І поза тим стосунки чоловічого й жіночого 
за своєю природою такі, що перше краще, а друге -  гірше, 
одне підкоряє, а друге підкоряється” (18). Як раба розглядали 
проміжною ланкою між людиною та інструментом, так і жінку 
розглядали як істоту між чоловіком і дитиною -  у римському 
праві жінці відводили місце однієї з доньок її чоловіка (loco 
filiae) (19). В античності дотримувалися поглядів, що жінка 
через свої обмежені розумові здібності, через обмежену здатність 
до навчання не була спроможною до відповідальних вчинків й 
опанування себе (20), через її levitas апіті нею має керувати 
чоловік. Вона послідовно (усе життя) перебувала під опікою 
чоловіка. Політична діяльність (крім хіба що опосередковано
го впливу на членів сім'ї чоловічої статі) була їй заборонена
(21). Вона не мала ані права голосу, ані доступу до структур 
влади; обмеженою була її чинність щодо надання свідчень чи 
заповітів. В Атенах їй було заборонено будь-яке володіння 
майном, навіть власним приданим. У ліпшому разі вона могла 
як спадкоємниця батька, epikleros, лише передати його сімей
ну власність своєму чоловікові або ж синові. Хоча в Римі її 
приватноправове становище, де вона була рівною щодо права 
спадкоємности й сама могла володіти майном (хоча на почат
ку лише як вдова або через посередництво тутора), а також 
укладати заповіт, було вищим, а часи правління цезарів нада
ли їй ще більше прав, однак лише в епоху пізньої античности 
у правових текстах стала вимальовуватися несмілива тенден
ція до рівноправности (22). Проте і для християнства принци
пова нижчість жінки була незаперечною "догмою”. Після пер
ших, ґрунтованих на есхатологічних тенденціях намагань 
"звільнення жінки", її неповноцінність й послушенство навіть
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були підкріплені теоретичними арґументами, такими як гріхо
падіння Єви, й утвердилися на дуже довгі часи.

Ієрархічна диференціяція античного суспільства аж ніяк 
не зводилася лише до обмеження прав рабів і жінок, серед 
вільних чоловіків принцип нерівности, що опирався на ідео
логічні моральні концепції, був також звичною нормою. Різні 
критерії творення еліт в античному суспільстві могли в ході 
історії змінюватися залежно від своєї ваги (23), але недоторка
ною впродовж усієї античности залишалася ідея неодмінної 
нерівности. З одного боку, "влада народу" обмежувалася лише 
колом громадян Атен. Вільні неатеняни чоловічої статі були 
позбавлені усіх політичних прав, крім виняткових випадків, 
та права на володіння землею. Вони не могли розраховувати 
на державну підтримку через видачу зерна у неврожайні роки 
й мусили, щоб отримати дозвіл на перебування, ставати в за
лежність до атенського громадянина й сплачувати гроші за 
свій захист. У разі якогось конфлікту з атенянами, для яких 
одне лише горде слово, isonomia, рівність перед законом, вже 
багато що важило, вони були в гіршій ситуації. Однак вони не 
були звільнені від сплати податків й військової служби (24). 
Надзвичайно обмежене застосування права громадянина було 
зумовлене не лише економічними прагненнями забезпечити 
існування держави, балансом між наявністю землі й кількістю 
сімей громадян, а й переконанням, що греки ліпші за всіх вар
варів, а атеняни своєю чергою -  за всіх греків (25). З іншого 
боку, навіть і серед атенян ніколи не вмовкали голоси при
бічників олігархічних форм влади, для яких влада багатьох 
бідних була безглуздою анархією (26). Так само й Платон вва
жав абсурдним передавати право ухвалення політичних рішень 
у руки більшости звичайних громадян; це -  так, якби доручи
ли командування судном усім матросам (27). Навіть переко
нані демократи ніколи повністю не змогли відійти від ідеалу 
eugeneia, права на владу аристократичних еліт (28): аж до часів 
Перікла атеняни обирали політичну владу винятково з-поміж 
членів старої аристократії (29). У республіканському Римі прин
цип ієрархічної нерівности на основі олігархічно панівної 
змішаної конституції був ще виразнішим. Доступ до владних 
структур був суворо реґламентований (ЗО) належністю до ста
ну сенаторів або воїнів, який зі свого боку визначався за цен
зами, згодом -  за народженням (31). Установлений патронат,
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який давав змогу контролювати політиків-початківців щодо 
їх відданости, ґарантував владу елітам, наглядаючи водночас 
за можливостями доступу до влади плебсу через вибори або 
народну трибуну. Рівність перед законом не існувала не лише 
де-факто, її не було навіть в ідеальному випадку. Роздільна 
правова система передбачала різне судочинство й різні міри 
покарання для honestiores, еліт, і humiliores, нижчих шарів (32), 
а відтак повністю відповідала "сенсові справедливости" Ціце- 
рона: "Бо ж рівність перед законом несправедлива, якщо вона 
не враховує значення особи й відповідно її політичного ранґу 
(<dignitas)" (33). Політична, економічна й соціяльна нерівність 
людей була у субтильній символічній мові повсюдною й всіма 
шанованою навіть у повсякденному житті римлян: театральні 
місця були схемою соціальної ієрархії; черговість промовців й 
голосування у сенаті відображала соціальні відмінності між 
членами сенату; черговість, за якою якийсь patronus приймав 
своїх clientes на щоранкове salutatio, відповідала їхньому тому 
чи іншому статусові; списки колегій жерців були поділені за 
соціяльною ієрархією. Пліній говорить цілком у дусі свого 
часу, коли рішуче радить своєму другові Калестрію Тіронові, 
керуючи еспанською провінцією, "зберігати відмінності та ран- 
ґи" (34).

3. Літературні джерела, які дають змогу ознайомитися з 
античними поглядами на суспільство, за деякими винятками, 
звичайно, були призначені для еліт, і тому представлений у 
них принцип даного природою верху й низу однобокий і тен
денційний. Однак виявляється, що концепцію нерівности ак
цептували, хай навіть і не завжди шанували, й humiliores, тоб
то її виражало все суспільство. Твердження про те, що соці- 
яльного консенсусу досягали лише брутальним гнобленням, 
хоча й відомі випадки кривавих репресій, не виглядає одно
значним. Стабілізаційні чинники слід радше шукати у си
стемній структурі й особливо в ідеології влади, яка надихала 
на взаємну залежність і взаємні зобов'язання (35) й була вірною 
дуальному принципові керівництва для еліт і мас: "Вас, юних 
римлян благородного походження, хочу застерегти, щоб на
слідували ви приклад ваших пращурів, а вас, хто завдяки та
лантові й зусиллям можуть досягнути рангів, хочу підбадьо
рити, щоб ви йшли тим шляхом, на якому вже багато homines 
novi досягли чести й слави" (36). З одного боку, еліти за допо
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могою комплексної системи знаків і жестів незмінно наголошу
вали на своїх неоціненних зусиллях для блага спільноти (37). І 
накинута думка, що "хто в своєму місті посідає вищий і блиску
чіший ранґ, той більшою мірою й піклується про державу” (38), 
мала вводити в оману, що розподіл ресурсів не обов’язково 
мусить бути таким, яким він є, і що великодушність і суспіль
на турбота еліт означають передовсім і забезпечення влади 
через здобуття престижу. До того ж, еліти вміли поєднувати 
свої претензії на владу в ідеальній проекції, яка натякає на 
їхню ідентифікацію, з моральними перевагами: владарювати 
мають найкращі з усіх поглядів (39). Такі назви та самоназви 
еліт, як aristoi, Ьопі, optimi, honestiores, в яких знову ж таки чітко 
відображено програмне поєднання політичних та моральних пре
тензій на владу, як і списки чеснот у похвальних промовах, на 
надгробних каменях, настільки сприймалися масою тих, які до 
них не належали, що виникало своєрідне самозобов'язання (40). 
Коли грецька аристократія kaloi kagathoi (41) приписувала себе 
до тимократії (влади чести), вона зобов’язувалася виконувати 
відповідний кодекс чести. Навіть у демократичні часи philotimia 
(любов до чести) залишалася дієвим чинником до виконання 
особливої політичної й соціяльної ролі, який не лише не доз
воляв заможним громадянам приховувати податки, а й спону
кав робити добровільні внески на благо держави (42). У Римі 
такі позначення, як dignitas для гідности й чести і honor для 
політичної служби, були не лише тими критеріями, за допомо
гою яких аристократія намагалася не допускати нижчих про
шарків до cursus honorum, суспільної кар’єри, а й зобов’язан
ням для посадовців. Такі чоловіки, як Ціцерон, розробляють 
ідеально-типову єдність моральности й політичного успіху як 
програми для державного мужа: "Оскільки державна служба 
{honor) надається як плата за виправдану моральність (virtus) 
за наказом і волею громадян, той, хто отримав її, голосуючи на 
виборах, видається мені чесним (honesuts) і шанованим 
(honoratus)’’ (43). Однак у такий спосіб вони наражали себе на 
критику щодо розбіжностей між ідеалом і реальністю Саллю- 
стія й автора листів до Цезаря, який вважав virtus, моральність 
і випробуваність єдиною передумовою до роботи в сенаті (44). 
До того ж позиція "noblesse oblige” мала справді позитивні 
наслідки для суспільства, державна організація якого у бага
тьох сферах (будівництво, військова сфера, турбота про бідних)
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майже винятково опиралася на приватні ініціятиви. Сентимен
тальне зобов’язання Плінія щодо його рідного села Комо, яке 
змусило його здійснити величезні фінансові виплати й побуду
вати бібліотеку (45), ґрунтувалося, ймовірно, на прагненні до 
престижу й волі до влади, однак конкретні заходи пішли на 
користь місцевості.

Друга сфера античної ідеології успіху передбачала в дода
ток до підтримання елітарного образу, що поєднувало привілеї 
з особливими заслугами й волею до пожертв, шанси успішного 
зростання й для непривілейованого індивіда (46). Атени нада
вали metoikoiy іноземцям, які були зобов’язані платити гроші 
за охорону, права громадянина за особливі заслуги. У Римі 
після скасування монархії умовою належности до керівної еліти 
вже не було саме походження, а перебування на державній 
службі й заслуги, ’’щоб сенат був відкритим для усіх громадян 
згідно з їх роботою й заслугами (industгіа ас virtus)" (47). 
Соціальна мобільність справді існувала, як це видно на прикла
дах кар'єр homo novus9 Ціцерона, чи Горація, сина звільнено
го раба, а за часів правління цезарів, незважаючи на введення 
спадковости для стану сенаторів, такі шанси ще зросли. Цезар 
мав право випробуваних військових із нижчих прошарків й 
заслужених звільнених рабів через adlectio підносити до стану 
воїнів і скеровувати до сенату (48). Проте цільове сприяння 
індивідуальному зростанню через міцну вертикальну структу
ру системи патронатів перешкоджало формуванню класової 
свідомости. Досягнувши того, що при збереженні шансів на 
зростання окремої особи відданість цінували вище, ніж со
лідарність, а члени нижчих прошарків постійно прагнули до
сягнути престижного статусу вищих прошарків (49) (до непра
вомірного одержання якого ставилися дуже презирливо), вда
лося зміцнити здебільшого завдяки цій ’’ментальності зро
стання’’ й олігархічну систему цінностей. Петроній у Сатири- 
коні подає карикатуру на одного такого, який зі шкіри лізе, 
щоб досягнути соціальної інтеґрації й визнання. Він зображує 
колишнього раба, а тепер надзвичайно багатого Трімальхіо, 
який не лише з новогромадянською гордістю змальовує сцени 
на своєму надгробкові, які описують його зростання від раба, 
а й розповідає про всі ймовірні спроби, приміром про розкіш
не прийняття, щоб пристосуватися до стилю життя аристо
кратів (50). Тонка іронія, за допомогою якої Петроній (сам
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нащадок старої знаті) зображує чванькувату завзятість нуво
ришів із усіх сил наслідувати поведінку еліти, одночасно де
монструє, що зміцніла соціяльна мобільність у жодному разі не 
могла послабити принципу нерівности. Навпаки, через те, що 
той, хто прагнув до вищих прошарків, намагався дистанціюва- 
тися від членів його колишнього стану, стара еліта ще більше 
старалася відмежуватися від нуворишів. Більшої ваги набував 
"вік” знатної сім'ї, про що свідчать презирливі висловлювання 
Овідія зі старого роду воїнів про піднесеного до eques військово
го кар'єриста або ж наголошування на бракові знатного родово
ду (ignoto patre) Таціта (51). Те, наскільки субтильна механіка 
взаємодії підкресленої соціяльної диференціяції й пропагова
них індивідуальних шансів зміцнила систему в інтересах еліт, 
засвідчують також і написи на надгробних каменях, які пропа
гують окам'янілі цінності добре зорганізованого суспільства, у 
якому найкращим і наймудрішим надавався шанс просунутися 
вперед завдяки своєму талантові й тяжкій праці, тоді як верхній 
прошарок виправдовував своє привілейоване становище за до
помогою безкорисливого служіння на благо суспільства: напис 
на надгробному камені звільненого раба, який долучився до 
eques, мав дати рабові, який проходив повз нього, надію на ліпше 
життя завдяки його старанням, напис на пам'ятникові багато
му патронові мав заохочувати молодих аристократів ідентифі
кувати себе й наслідувати своїх предків, зобов'язавшись спла
чувати належну данину громаді (munus), що мало б запобігти 
більшим вимогам корисливої юрби й так гарантувало б їх при
вілейоване становище.

4. Ідеал заанґажованого, хай навіть і не цілком безкорисли
вого, служіння суспільству підтримували, звичайно, принципо
вим ставленням індивіда до сім'ї й держави -  одиниць, яким 
він був підпорядкований: антична людина почувалася глибоко 
зобов'язаною своїй сім'ї й своїй державі (52). Вона усвідомлю
вала, що без поваги громади існує загроза власному існуван
ню, а тому готовність до самопожертви (разом із власним жит
тям) задля держави була для неї найбільшою чеснотою (53). 
Приватні інтереси, навіть особисті страждання не мають затьма
рювати інтересів держави (54). Через те, що для служби гро
маді потрібен був капітал, то навіть розтрачання своєї приват
ної власности засуджували як провину перед громадою. Амо
ральну поведінку також розглядали як загрозу громаді. Про



48 Індивід. Сім*я. Суспільство

довження роду громади було покладено на громадянина як 
його вищий обов’язок (55). Домінування інтересів громади до- 
сягло такого рівня, що індивіда класифікували за його внес
ком до спільного блага й оцінювали за відносною корисністю. 
Старанного воїна за його соціальною корисністю цінували вище 
від старшої жінки, багатого громадянина -  вище від свого сусі- 
ди-жебрака (56). Вартість раба знижувалася разом із його силою. 
У суспільстві, яке народжувало дітей для держави (57), рідко 
давали змогу вирости покаліченим або хворим немовлятам.

Сім’я для античної людини була первинною інстанцією, 
розташованою безпосередньо над нею. Вона була важливою 
інстанцією розподілу політичних, економічних і соціальних 
можливостей. Ледве чи можна заперечити послідовну фунда
ментальну роль сім’ї в античній теорії суспільства. Для Арі- 
стотеля держава (polis) складається не з індивідів, а із сімей 
(oikoi) (58). Ціцерон доходить такого ж висновку (59). Не мож
на не зауважити, що поняття ’’сім’я ” тлумачать багатофункційно, 
як позначення ядра сім’ї (батьки, діти), так і численних ро
дичів (gens), так само як і економічна спільнота ”дім" (domus) 
містить рабів і звільнених з рабства працівників. Звідси ви
пливає, що сім’ю в епоху античности розглядали, зазвичай, 
як інстанцію розподілу й керування економічними ресурсами 
й рідше як приватну сферу емоційних стосунків (60). Причин 
цього слід шукати в історичній ситуації. Як генеалогії гомерівсь
кого суспільства героїв, так і ранні часи існування Риму -  ви- 
шикувані аж до останнього воїна (kyrios, pater familias), монар
хічно структуровані спільноти, до яких належать вільні й не
вільні. Як політична, економічна і релігійна єдність, вона цілком 
незалежна економічно й автономна (хоча у соціяльному плані й 
пов'язана з genoi, родами), її статус та соціальний престиж ґрун
тується на фізичній силі kyrios і на його здатності об’єднати 
якомога більшу кількість наступників, зберегти й примножи
ти земельні володіння сім'ї, якою він сам індивідуально не во
лодіє, а лише керує нею (61). Індивід фактично невіддільно пов’я
заний із сім’єю, із кланом. Присяги й прокльони завжди стосу
ються цілої сім’ї. Лише поволі відбувається злиття декількох 
сімей (synoikismos) у більшу громаду (62), у пізнішу державу, 
якій сім’я передає частину своїх повноважень. Сімейне право з 
його законами кровної помсти й абсолютною владою kyrios об
межується на користь вищого, зорієнтованого на індивіда дер
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жавного права, а культи сім'ї стають елементами одного обов'яз
кового культу держави (63). До обов'язків індивіда щодо сім'ї 
додаються й обов'язки щодо держави, однак сім'я у жодному 
разі не втрачає свого центрального місця. Саме сім'я ґарантує 
індивідові його правовий статус, його економічну позицію, його 
соціяльну роль, а тому й можливості доступу до влади (64). До 
того ж соціалізація, виховання й освіта у сім'ї і через сім'ю є 
тими чинниками, які підвищують власні шанси окремого інди
віда. Саме наголошування на сімейних цінностях та ідеалах у 
зображеннях звільнених із рабства, які як раби не мали права 
одружуватися і створювати сім'ю, у формі сімейних груп і пор
третів сімейних пар у символічному iunctio dextrarum  (по
єднанні прав) у надгробних бюстах і статуях свідчить про ве
личезне значення сім'ї (65). У республіканському Римі сім’я -  
це просто таки структурний принцип політики. Не лише соці- 
яльний статус окремого індивіда визначений наперед його сімей
ною належністю, й сама політична система містить сімейні 
ознаки у формі (не завжди позитивно оцінюваного (66)) патро
нату. Доступ до політичної служби вреґульовували винятково 
через особисті зв'язки й відданість сім’ї. Свою владу pater 
familias поширював назовні через внутрішню систему родин
них зв'язків його дому. Вертикальна структура патронату охоп
лювала також звільнених рабів, які змушені бути при своєму 
колишньому власникові, як і добровільні лояльні стосунки між 
двома за позиціями приблизно однаковими чоловіками полі
тичної еліти, які, однак, потім названі за допомогою евфемізму 
amicitia. Багатий чоловік міг також бути patronus, який сприяє 
й допомагає якомусь містові, відносини Риму з підкореними дер
жавами й народами були побудовані також у формі патронату. 
Навіть принципат та період правління римських цезарів, які по
клали край епосі винятково аристократичної сімейної політи
ки, однак не позбавили фактичного впливу сімей, залишилися 
вірними структурним формам патронату: цезар переймав на 
себе патронат над усією імперією як pater familias усіх підда
них (67). Функціональна палітра патронату дуже швидко при
стосувалася до змінених умов періоду правління цезарів, коли 
за конституцією clientes як виборці стали зайвими. Стара се
натська аристократія, підтримуючи своїх clientes у боротьбі 
проти жадібних фіскалів цезаря, зміцнила свій вплив на дім 
правителя та управлінський апарат. У кризові часи пізньої
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античности, які принесли із собою занепад центральної влади, 
патронат стали по-новому шанувати, і він набув нового значен
ня не лише у світській політиці, а й утвердився у християнстві 
та церкві, коли старі добрі структури патронату в духовному 
аспекті були перенесені на вшанування святих, а в реальній 
політиці -  на єпископів. На перший погляд, здається, що атенсь- 
ка демократія, зменшивши владу і вплив сім'ї (особливо сімей 
старої аристократії), підвищила роль державної влади. Старі 
сімейні структури (oikos, genos, phyle,) за новим поділом дер
жави на географічні одиниці (demoi) хай і не були зруйновані, 
однак вони були вже підпорядковані. Державна підтримка за
побігала встановленню патронату римського зразка, а тому його 
не існувало (68). Завдяки вільному доступові всіх громадян до 
політичної служби й виборам, результати яких часто визначав 
випадок, зникла потреба у сімейних союзах. Однак сім'я й для 
атенської демократії мала величезне значення, а як соціяльно- 
політичну одиницю її не можна було ані зруйнувати, ані відмо
витися від неї (69). Тому що саме лише походження й на
лежність до тієї чи іншої сім'ї ґарантували атенянинові права 
громадянина та пов'язані з цим привілеї, а також доступ до 
політичної служби (70). Володіння землею залежало від на- 
лежности до того чи того дому, атенське право ґрунтувалося на 
одиниці oikos. Членство у demos (общині) було спадковим, а 
тому вона швидко з географічної одиниці перетворилась знову 
на родинну. Зрештою, догляд сімейних могил мав те саме зна
чення, що й поклоніння божествам міста. Відданість сім'ї 
залишалася найвищою заповіддю. Лише індивідуалізм хри
стиянства з його вшануванням дитини Божої звільнив (в релі
гійному плані) індивіда з сімейного кола (71). Саме величезні 
конфлікти, які виникали при зіткненні традиційної сімейної 
центричности й новозавітної радикальної вимоги відмовитися 
від сімейної прив'язаности заради наслідування Христа, свідчать 
про досі нездолану владу сім’ї. Насамперед поведінка багатьох 
із верхнього прошарку, що ґрунтувалась на аскетизмі й хри
стиянському акцентуванні індивідуального зв'язку душі з Бо
гом, яку відкидали і погани, і християни-неаскети, і яка перед
бачала роздавання сімейного майна бідним, замість того, щоб 
примножувати його для спадкоємців, або ж і взагалі утриман
ня від шлюбу й обов'язку народжувати дітей для продовжен
ня роду (72), істотно сприяла інтенсифікації (яка триває й досі)
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процесу індивідуалізації: вперше важливішим за достаток сім'ї 
стало індивідуальне благо (також і душевне).
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існування сімейних почуттів, проте не доводять, що вони були основою сім’ї.
S. DIXON, The Roman mother, London/Sydney 1988; T. WIEDEMANN, Adults and 
children in the Roman Empire, London 1989; LACEY.
(61) Успадковану власність, на відміну від придбаної, не можна було продавати; 
LACEY, 18-22.
(62) Виглядає, що потреба сімей спільно оборонятися й вирішувати вбивати, чи 
не вбивати, стимулювала формування громади; LACEY, 67.
(63) Пор. Орестею ЕСХІЛА; LACEY, 30 f ,  68 f.
(64) Недарма ЦІЦЕРОН серед характеристик чоловіка на перше місце ставить 
його сімейне походження (Pro S. Roscio, 15): “За своїм походженням (ge
nus), престижністю виконуваної роботи (nobilitas) й за своїми статками (реси- 
піа) він був не лише першим чоловіком у місті, а й у регіоні, а щодо впливовосте 
й гостинносте був він окрасою аристократії*”. Пор.: Cluentius 11.
(65) D. KLEINER. Roman group portraiture: The funerary reliefs of the late republic 
and the early empire, New York 1978; H. FRENZ, Römische Grabreliefs in Mittel
und Süditalien, Rom 1985; R ZÄNKER, The power of images in the age of Augustus, 
Ann Arbor 1988.
(66) САЛЛЮСТІЙ у Юґуртинській війні критикує врахування лише інтересів 
менш респектованого патронату як загрозу для держави; ТАЦІТ в Анналах 3,55 
критично ставиться до інституту патронату Республіки.
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(67) Ще Авґуст після битви біля Акцію перетворив за допомогою присяги на 
вірність усіх італіків на своїх підданих; L. TAYLOR, Party politics in the age of 
Caesar, Berkeley 1961, 176. Якраз ті особи (звільнені з рабства, раби), які не мали 
власних сімейних традицій, у культі цезаря знаходили для себе заміну у формі почуття 
належности до “великої сім’ї усіх римлян”; DYSON. 101 f.
(68) Там само, 28.
(69) Про значення сім’ї для атенської демократії і Спарти див. LACEY, passim.
(70) Там само, 90 f.; 105 ff.; 168 ff.
(71) Ідейні зрушення супроводжувалися законами. Батьківське право на життя і 
смерть скасував Валентиніян (Codex Theodosii 4,8,6; 9,13,1; 9,5,1; Codex Iustini- 
ani 8,46,10; 9,17,1); право підкидати чи продавати дітей було обмежено (С. Th. 
4,8,6; 5,9,1; 5,10,1; 9,14,1; С. /. 1,4,24; 4,43,1,2; 7,16,1; 8,51,2 f.; 9,16,7). Константан 
сприяв економічній незалежності filius familias'y J. PLESCIA, Patria potestas and 
the Roman revolution: BERTMANN, 143-169, bes. 147ff.
(72) Листи Ієроніма або записи Сальвіяна з Марселя дають яскраві свідчення 
про цю боротьбу; про амбівалентну позицію церкви щодо сім’ї див.: GOODY.
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С ередн ьов іччя

1. Поза всяким сумнівом, концепції сприйняття й розуміння 
особи і суспільства в середньовіччі зазнали впродовж 1000 років 
істотних змін. Однак можна назвати щонайменше два харак
терні для середньовічної ментальности елементи, що прохо
дять через усю епоху. По-перше, у ті часи ніхто не виходив із 
того, що всі люди рівні, а навпаки, із того, що вони різні за 
своєю значущістю, принаймні у земному житті. На цих 
відмінностях у рамках загальної згоди й ґрунтується ієрархіч
на будова суспільства, а також і сприйняття його як ієрархіч
ної структури. Народи підпорядковувалися королям, сім'ї -  
главам сімей, монастирі -  абатам. Жінок загалом вважали істо
тами нижчої суспільної вартости, вони цілком або майже цілком 
були позбавлені правоздатности, через що, зазвичай, не могли 
брати участи в громадському житті. По-друге, метафізично ці 
ієрархії були закріплені у світогляді як такі, що дані Богом: 
"Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, 
як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога”. (Рим. 13,1). 
Ці ієрархії загалом ніколи не піддавали сумніву. Соціальні 
повстання -  явища достатньо рідкісні в період перед кризою 
XIV ст. — лише в деяких виняткових випадках, які мали релі
гійне підґрунтя, ставили собі мету змінити суспільний лад, у 
переважній же більшості вони спрямовувалися лише на ліквіда
цію екстремальних виявів несправедливости.

Хто справді добре опанував Біблійне вчення, міг уявляти 
собі якусь рівність після смерти, однак такі численні описи 
потойбічного світу у пророцтвах та літературних творах май
же повсюдно доводять, що це була лише теоретична концеп
ція: блаженні на небі також поділені на групи й стоять ближ
че чи далі від Бога. На практиці ж людина, яка навіть глибоко 
вірила, важко собі це уявляла. (1). Часто наголошували, що 
всі значущі соціальні форми також і християнського суспіль
ства складаються із нерівнозначних членів. Задля парадигма
тичної ілюстрації наведімо цитату з листа абатиси бенедикти- 
нок св. Гільдеґарди Бінґен (f 1179), що був відповіддю на не
звичне запитання, чому вона приймає до свого монастиря лише 
вихідців із аристократичних та заможних сімей, і водночас 
просто-таки короткою інструкцією до застосування античних



58 Індивід. Сім’я. Суспільство

та патриціянських норм щодо поділеного на стани світу та їх 
обґрунтуванням” (2): "А хто поставить усю свою худобу, корів, 
віслюків, овець, кіз разом до однієї стайні? Тому і тут потрібно 
розрізняти, щоб різні люди, коли їх зберуть до однієї отари, не 
знищили один одного через зарозумілу зверхність і шкідливу 
неоднаковість. Бог робить різницю між людьми і на небі, і на 
землі. Бог любить усіх, однак немає між ними рівности" (3).

Проте на практиці це не усувало корпоративних елементів. 
Для дій панівних осіб згода "родичів і друзів" була чимось на 
зразок сталої формули, яка виникла з реальности, і її повсюдно 
застосовували й інші соціяльні групи. Ще у ранньому середньо
віччі існували поодинокі локальні ґільдії, члени яких о б с 
нувалися на добровільних засадах під присягою (4). Однак су
спільно-теоретичні джерела відображають цей елемент менше, 
ніж ієрархічні структури уявлень про ordo.

2. За своїми суспільними концепціями раннє середньовіччя 
виглядає для нас чужішим, аніж греко-римська давнина. Якщо 
ми сьогодні дивимося на себе як на індивідів із незалежною 
власною значущістю, то антична людина якоюсь мірою ще мог
ла себе так розглядати, чого не можна сказати про середньо
вічну людину. Загалом вона розглядала себе як члена громади, 
чи то природної (сім’я, рід (5)), чи штучно створеної (громада 
монастиря, дружина, васали). Індивід повністю належав гро
маді, яка з матеріального і психологічного погляду була для 
нього життєво неодмінною. Ще "особистісні перспективи окре
мих членів громади великою мірою збігаються із загальними 
перспективами колективу" (6). Лише єдина група у часи слаб
кої державности, щоденного насильства й тривалих воєн, у часи 
між переселенням народів і вторгненням арабів, вікінґів, угорців, 
а також перманентного внутрішнього розбрату могла ґаранту- 
вати якусь безпеку. У межах групи панували (хай навіть і не 
завжди на практиці) мир і готовність допомогти у разі зовніш
ньої загрози. Вистояти самому було неможливо. Слабший був 
змушений шукати захисту у могутнішого, стати його "люди
ною". Отже, стосунки у середньовічному суспільстві відбува
ються між особою і групою, а не між особою та інституцією.

Герої тогочасних леґенд, бурґундські королі, Хлотар, Ро- 
ланд (7) вступають у бій переважно не як герої-одинаки, а в 
колективі й за колектив, як це красномовно продемонстровано
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у давньоанглійському вірші про битву під Мелдоном (991) (8). 
В образотворчому мистецтві, на відміну від античности, 
відсутній портрет. Якщо окрема особа й стає темою картини, 
то лише як типаж (король, єпископ тощо).

На цьому тлі повсюдно маніфестованого розуміння індивіда 
як частини групи можна легко зрозуміти, на які великі жерт
ви йшла людина, коли вона залишала громаду й вирішувала 
жити самітником чи пілігримом. Ірландські монахи, христия
нізуючи Европу, своє аскетичне життя поза батьківщиною вва
жали за зелене (безкровне) мучеництво (9). Тому заслання при
рівнювали до смертної кари. В англосаксонській елегії Ман
дрівник пронизливо описано страждання позбавленого батьків
щини воїна: "Ще більше болить зранене серце ... коли йому на 
думку спадають спогади про рідних, /  їх радісно вітає й так 
любо споглядає ..." (10). Лише хто володів відповідно великою 
кількістю ресурсів, як виняток, міг собі дозволити відмовити
ся від свого "клану", як це зробив король франків Хлодвіґ (466/ 
67-511), який через прагнення влади винищив велику частину 
членів своєї сім'ї, не скаржачись на те, що залишився одино
ким пілігримом (11).

Звичайно, християнство поступово сприяло тому, що індивід 
почав усвідомлювати себе як такого, бо перед Богом він був 
відповідальним за свої помилки. Вони тяжіли над ним як над 
індивідом, тоді як у земному житті він міг розраховувати на 
допомогу своїх ближніх: у суді вони присягалися за нього, 
вчиняли кровну помсту, разом виплачували й отримували гро
шові штрафи. Позаяк уявлення нової релігії були ще мало 
поширені, а релігійне життя радше зводилося до зовнішнього 
наслідування нових норм, то належність до тієї чи тієї групи й 
надалі домінувала над долею окремої людини. Перехід до хри
стиянства ґрунтувався, зазвичай, не на думці окремого індиві
да, християнами ставали цілі племена й народи (наприклад, 
усі ісландці 1000 р.). З іншого боку, бували випадки, що обіцян
ки вічного життя не справляли належного враження, бо вони, 
власне, стосувалися окремої людини й відокремлювали її від 
померлих з її роду. Коли єпископ Вульфрам Сенський хотів 
навернути фризького герцоґа Радбода (f 719), останній вима
гав, щоб той під присягою сказав йому, чи його пращури пере
бувають на небі чи в пеклі. Єпископ, звичайно ж, відповів, що 
немає жодного сумніву, що ті прокляті і зараз у пеклі. "Коли
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ж це почув невірний герцоґ, який уже був підійшов до купелі, 
забрав він свою ногу від благодатного джерела і мовив, що він 
не може бути разом з усіма тими, що перед ним панували над 
фризами і не хоче сидіти в небесному царстві із невеликою 
кількістю бідних” (12).

Наскільки важливими залишалися родові зв'язки після смер- 
ти навіть у християнізованому суспільстві, свідчить поширений 
у вищих прошарках звичай замовляти, щоб каноніки і монахи 
повторювали імена їхніх померлих близьких у щогодинних мо
литвах. Багато монастирів були засновані саме для того, щоб 
вшановувати пам’ять померлих (memoria). Поміж окремими кон
вентами існували молитовні братства за живих і мертвих, у яких 
за відповідну суму могли молитися й за мирян (13).

3. Сімейні зв'язки у буденному житті були досить важливи
ми, а у світі уявлень стояли на першому місці. Ми можемо 
звернути увагу лише на те, що дискусія про реальні форми й 
належну термінологію (сім'я багатьох поколінь, сім'я двох по
колінь, рід тощо) ще достатньо контроверсивна й відображає 
велику кількість територіяльно змінних реалій. З певністю 
можна сказати, що під поняттям "familia", тобто всі, що жи
вуть у ''цілому домі”, в середні віки, зазвичай, у вужчому сенсі 
розуміли саме всю хатню спільноту, а не біологічне ядро сім'ї, 
існувало також і відчуття спільноти (що не сприймали як щось 
романтичне), яке об'єднувало не лише кровних близьких, а й 
наймитів та наймичок. Померлі також не були вилучені із цієї 
спільноти (14). Без сумніву можна сказати, що батько сім'ї мав 
необмежену владу ("munt”) над усіма домочадцями, до якої на 
початку належало й право розпоряджатися життям і смертю, 
яке, однак, оЬобливо під впливом церкви, зазнало деяких обме
жень. З іншого боку, він мав за обов'язок захищати своїх домо
чадців і представляти їхні правові інтереси поза домом.

Особливо впадає у вічі (бо у писемних пам'ятках це найкра
ще задокументовано) важливість родинних зв'язків у церкві. 
Передача побудованої на згоді системи церковних функцій через 
непотизм у широкому сенсі цього слова у ранньому середньо
віччі ще ледве чи дискутувалася, однак з часів реформи XI ст. 
наштовхнулася на переважно марний спротив (15). Родичі, до
мочадці та друзі деяких сімей протягом багатьох поколінь за
ймали крісла абатів і єпископів у багатьох монастирях і єни-
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скопствах. У життєписі (vita) єпископа Фаро, тексті, написано
му 869 р. на його вшанування, читаємо, що святий став "за 
законом кровної родинности, а також за спадковим правом" 
наступником свого брата на посаді єпископа Мо (16). Автор тек
сту, сам каролінґський єпископ, за належне й вирішальне для 
одержання високої церковної посади вважає не канонічне пра
во, а кровні зв'язки. Дезиґнація і спадкоємність у монастирях, 
як і в церковних парохіях, замінили вільний вибір. Папа Целе
стин III ще на початку XII ст. скаржився на те, що у Німеччині 
"наступність синів священиків на посаді їхніх батьків сприйма
ють як належне" (17). Існують і численні пізніші свідчення 
такої практики. Одним із найяскравіших прикладів є посада 
священика у вюртемберзькому Нойбуласі, яку з 1366 по 1790 рр. 
обіймали тільки члени однієї родини (18).

Сім'я була моделлю і для інших спільнот. Монастирем ке
рує абат ("батько"), якому підлягають монахи як "брати". Че
рез те, що дуже багатьох бенедиктинців і бенедиктинок їхні 
батьки ще дітьми приблизно семи років віддавали до монасти
ря (іoblation) (19), для них вони справді були сім'ями. Святі 
також були інтеґровані в систему родини й усиновлення, коли 
знать конструювала відповідні генеалогії, або коли ставали 
підлеглими якогось святого як patronus чи dominius, тобто у 
певному сенсі його васалом. Це могли робити громадяни навіть 
цілого міста (20). Позаяк за канонічним правом, хрещений батько 
ставав досить близьким членом сім'ї, то християнська знать 
постійно використовувала навернення князів язичницьких пле
мен, щоб забезпечити мир, залучаючи їх до своїх сімей у той 
спосіб, що ті ставали хрещеними батьками їхніх дітей (21).

Хоча ще за поглядами Отців церкви, центром сім'ї була 
сімейна пара (22), однак наше уявлення про емоційне співжит
тя, що виходить за рамки звичної інтимности й сексуально- 
сти, було б неадекватно романтичним (23). Дівчата ж бо не 
одружувалися за вільним вибором, а за бажанням батьків. Ще 
до XI. ст. в Англії існував звичай купувати собі жінку, що 
юридично відбувалося в тій самій формі, що й купівля якоїсь 
речі (24). Тюрінґці настільки не довіряли одруженій жінці, 
що сама лише підозра у тому, що її чоловік помер не своєю 
смертю, була достатньою, щоб піддати її (не наймитів чи інших 
домочадців) карі Божій розпеченими лемешами плуга (25) 
(смерть жінки такої підозри, звичайно ж, не викликала). Хто
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міг собі дозволити, тримав і коханок, що у ґаллороманів, як і у 
франків, вважали за щось саме собою зрозуміле. Відомий при
клад -  канонізований 1165 р. король Карл Великий (f 814) (26). 
Аж до VIII ст. церква не заперечувала розлучень (27) "Отже, 
моногамність тоді була радше програмою, а не повсюдно поши
реним явищем" (28). Цілком можливо, що виникали й пооди
нокі справжні любовні стосунки (29). Однак найвище цінували 
дружбу, яка враховувала запрограмовані наперед ролі, як це 
демонструють Вальтар і Гільтґунт у Пісні про Вальтара IX ст.

Те, що діяльність чоловіків від самого початку зосереджу
валася поза домом, на полі, у війську, на подвір’ї, сприймали 
так само належно, як і роботу жінки всередині дому, де вона 
мусила передовсім готувати їжу та виготовляти одяг (ЗО). За 
таким зразком проходило життя й у церковній сфері. Скажі
мо, для місіонерів Ґаллії, які проповідували за межами своїх 
монастирів, жіночі конвенти, продукуючи для них матеріяльні 
речі поза монастирськими мурами (одяг, книжки), виконува
ли своєрідну базову функцію (31). Це рольове кліше жінки в 
домі й чоловіка поза домом, яке для середньовічної жінки було 
не лише обмеженням, а й відповідним захистом, незважаючи 
на змінені умови, протривало аж до нашого сторіччя, що є 
прикладом longue duree.

Той факт, що за свідченнями антропологічних знахідок се
редній вік середньовічної жінки був на вісім років коротшим, 
ніж чоловіка, хоча біологічно її життя запрограмоване на дов
ше, не можна повністю пояснити лише смертністю при народжен
ні дітей (32). Тут можна говорити про конкретну послідовність 
патріархальної ментальности, яка ставила цю стать на нижчий 
щабель, внаслідок чого жінки мали більше навантаження й гірше 
харчування, ніж чоловіки. За писемними джерелами, немов- 
лят-дівчаток вбивали частіше, ніж хлопчиків, що підтверджу
ють й археологічні знахідки (34). У жодному разі положення про 
захист жінки у народному праві, згідно з якими, приміром, навіть 
за дотики до пальця чи голови жінки карали грошовими штра
фами (35), не можна тлумачити як закони для її блага. Йшлося 
радше про те, що чоловіки (глави сімей із правом munt) захища
ли в такий спосіб свої права власности. Так само карали за шко
ду, завдану їхнім рабам чи худобі.

Дітей називали, зазвичай, іменем одного з пращурів, бо 
вважали, що він втілений у дитині. Однакові імена й повто
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рення елементів імени (Хлодовек, Хлодомер, Хлотар) свідчить 
про примат "життя "ми” (36), а не життя індивіда. Це просте
жується й у пізнішому середньовіччі. Наприклад, найстарші 
сини сім’ї Файнґів у Мозельланді впродовж восьми поколінь 
(980-1180) мали ім’я Теодеріх (37). Молодь, зазвичай, не мог
ла обирати собі форми життя; вона була передбачена батька
ми. ’’Соціяльну роль, яку людині було визначено наперед, роз
глядали як покликання (vocatio)’’ (38).

4. Яке ж уявлення про себе мало середньовічне суспіль
ство? Воно було схильним розглядати свою ієрархічну струк
туру в дуалістичних формах: заможним і могутнім (potentes) 
протиставлялися бідні (pauperes), вільним -  невільні, миря
нам -  клірики, королеві -  народ, абатові -  монахи. Якщо це й 
не було чистою ’’ідеологією’’, то тоді реальність зрозуміла лише 
частково, і для авторів таких висловлювань конґруентність 
їхніх поглядів з дійсністю може бути чимось самим собою зро
зумілим. Насправді ж серед тих, хто не належав до панівних 
прошарків, ледве чи могла бути якась ґрадація на шкалі між 
повністю невільними, які мало чим відрізнялися від рабів (39), і 
тими, що користувалися більш чи менш широкою автономністю 
залежно від володіння землею. Однак приблизно на зламі тися
чоліть простежуємо сходження pauperes або ж servi (кріпаки), 
які завдяки службі в короля чи знаті стають ministeriales (служ
бовими людьми). Згодом з них розвинулося рицарство, що відби
лося здебільшого також і на новій структурі суспільства.

Імовірно, інтелектуалам ще були відомі якісь залишки ан
тично-християнських теорій про державу, а отже, й соціяльних 
теорій, які, однак, не враховували фактичних реалій світу, в яко
му зв’язки проходили між конкретними особами (особливо во
лодар -  васал), і які орієнтувалися на цінності, що висловлюва
лися усно (наприклад, відданість). Тогочасний героїчний епос 
перебільшував такі цінності, переносячи їх навіть на стосунки 
Христа з його учнями (Геліянд, близько 830 р.) (40). У Беовульфі 
ідеал відданости змальовано так:

’’Тут всі благородні /  віддані один одному,
сумирної мужности /  до володаря прихильні.
Звитяжці як один, /  усі служити готові..." (41).
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Однак потрібно згадати й модель суспільства, концепцію 
якої близько 500 р. грецькою мовою представив автор, що ви
давав себе за апостольського учня Діонісія Ареопагіту (42). 
Від IX ст. його часто цитують у різних варіантах через те, що 
існувало декілька перекладів на латину: caelestis hierarchia 
дев'яти хорів ангелів на Землі відповідає аналогічна ecclisiastica 
hierarchia від єпископів аж до людської громади. Земна й небес
на сфери, мікро- і макрокосмос поєднані між собою як втілення 
Божого принципу світобудови. Для середньовічної людини в 
цьому полягає суттєвий елемент пізнання й розуміння себе. Соці
альний устрій -  це також частина даного Богом космічного 
цілого, а не людське творіння. На цьому ґрунтувався весь теоре
тичний аналіз середньовічних мислителів аж до XIV ст. (43), 
однак не в сенсі якоїсь свавільної приречености. Найважливі
шу роль тут відіграють основи християнської антропології, 
згідно з якими людина грішна і її гріхи спадкові. Кожен окре
мий стан має своїх старозавітних пращурів. Найтяжче життя 
у селян, бо вони походять від Хама, якого прокляв рідний бать
ко Ной, і тому вони невільні (44).

5. В епоху високого середньовіччя відбувається ґрунтовний 
для всієї європейської історії злам у відносинах особи і су
спільства. Спочатку лише у межах нечисленної еліти (у сім’ях 
аристократів і в монастирях і лише в одному реґіоні, у Франції) 
люди починають дивитися на себе все більше й більше як на 
індивідів і лише потім як на членів якоїсь спільноти. Тобто 
вони вже усвідомлюють свої відносини із соціяльним довкіл
лям, раціонально їх проробляють й доходять висновку, який 
передбачає фактичне чи потенційне дистанціювання від групи 
"ми". Про це цілком справедливо говорили як про "відкриття 
індивіда" чи себе (45). Індивід, на відміну від раннього середньо
віччя, стає предметом рефлексії й виражається у до того часу 
ще невідомий спосіб "я". Щодо цього є багато свідчень (46), 
приміром, розвиток автобіографії (Ґібер Ноженський, Абеляр, 
Джералд Вельський) або вставки автобіографічних частин в 
інші види текстів (Руперт із Дойтца у своєму Коментарі М ат
вія), саморефлексії поетів у своїх творах (Вольфрам фон Ешен- 
бах, Ґоттфрід Страсбурзький) або поява автопортретів митців 
в ілюмінаціях до рукописів. У релігійній сфері у численних 
трактатах та інших творах рекомендовано пізнавати себе са
мого ("cognosce te ipsum"), що розглядається як основа схо
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дження душі (наприклад» Ґіґо І, Бернар Клервоський). У при
дворному романі (спочатку в античних романах і в романах 
Кретьєна де Труа) важливе місце займає розмова із собою. На 
відміну від героїчного епосу, в епічній поезії головний герой 
бореться передусім за себе, а його пригоди належать йому са
мому. Його доля вже більше не приречена зовнішнім світом, а 
закладена в його душі, страждання виходять (наприклад, у ро
мані про Парсифаля) із нього самого.

Ідентичність "сприймається як піднесення над суспільним 
буттям через розуміння і сприйняття власної особистости та 
її суб’єктивности" (47). Цей вихід індивіда із "соціального лона", 
найімовірніше, зумовив особливо вражаючі ментально-історичні 
інновації: відкриття кохання як raison d'Stre, чи то у світській 
сфері (романтичне кохання а ля Трістан і Ізольда), чи то в 
релігійній (містика Христової нареченої) (48).

Надзвичайно складно обґрунтувати причини такого очевид
ного розвитку. Позаяк ідентичність є продуктом інтеракцій, то 
слід враховувати матеріяльні й соціальні зміни, що відбували
ся із початком нового тисячоліття: здається, що значне зро
стання людности, результатом чого ставав плюралізм соціяльних 
ролей (наприклад, диференціація серед ремісників, різні релі
гійні ордени), з-поміж яких (якщо ти належав до соціальної 
еліти і був чоловічої статі) тепер вже можна було робити вибір, 
сприяло рефлексії на власне я. Суттєвого імпульсу було надано 
розквітові нової і проґресивної форми життя, а саме міської 
(яка повністю пов'язана з дворянським і монастирським leisure- 
classe), як і щораз більшій мобільності та культурним контак
там (хрестові походи, рецепція Арістотеля).

6. Однак жодних змін не відбулося у тому, що й надалі 
надзвичайно важливе* було належати до якоїсь громади. "До 
християн" було найімовірнішою відповіддю багатьох на таке 
питання в епоху хрестових походів й початків юдофобії. На 
другому місці, мабуть, була сім'я. Сім'я від кінця раннього се
редньовіччя переживає деякі зміни: сім’ї ("роди" чи "доми" у 
верхніх прошарках) все більше й більше орієнтуються на бать
ківську лінію (Schwertmagen*), тобто родина жінки (Kunkel
magen**) відіграє вже набагато меншу роль, аніж чоловіка. Роль

*Schwertmagen -  рід меча (ніж.). -  Прим, перекл.
"Kunkelmagen -  рід прядки (нім.). -  Прим, перекл.
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"клану", як єдности у спільних діях, залишається центральною. 
П ід  час даровизни чи продажу землі тощо laudatio parentum , 
особиста згода членів сім'ї чоловічої статі при правових актах, 
була конкретною ознакою того, що всі з цим були згідні. Якщо 
когось обійшли, це могло призвести до насильницьких дій (49). 
Для нижчих прошарків аристократії стає звичним називати себе 
за назвою замку свого походження (наприклад, von Habsburg*). 
Виглядає так, що закладається принцип проникнення до само- 
ідентифікації безособового (локального) елементу, того, що три
ває довше за життя людини, об'єктивного, коли поряд із особи
стими відносинами між володарями і залежними чи замість цих 
відносин з'являється стабільніший територіяльний принцип 
влади (влади над територією).

Реакцією на все більшу вагу, якої надавали смертній го
дині (50), була, хто міг собі це дозволити, втеча під захист 
громади. Те, що у ранньому середньовіччі практикувала лише 
незначна кількість сильних світу (51), а саме зарахування себе 
перед смертю до членів якогось конвенту монахів, тобто при
єднання до "familia" якогось могутнього святого, у високому 
та у пізньому середньовіччі стало повсюдним явищем: sub 
cuculla, померти у рясі ордену, monachus ad succurrendum, стати 
монахом (лише) заради допомоги у смерті (52).

Поодинокі спроби створити громади на основі Євангелія, у 
яких мали б панувати бідність і рівність, зазвичай, після пер
шого покоління скочувалися до звичних ієрархічних струк
тур. Францісканці, за уявленнями засновника ордену (53), мали 
б підпорядковуватися один одному, однак насправді скоро з’я 
вилися провінційні лектори, кустоди тощо, які мали різні 
владні повноваження і привілеї (54). Більшість подібних соці- 
яльно, комунально або общинно зорієнтованих груп, як, при
міром, викліфіти чи адаміти у XIV-XV ст., які посилалися на 
спільне походження всіх людей від Адама і Єви й повністю 
хотіли урівняти членів суспільства, швидко були викоренені 
як єретики (55). Звичним у ті часи було називати єретиками 
тих, "хто демонструє свою інтелектуальну зверхність і надає 
перевагу власній думці, а не думці тих, хто винятково має 
повноваження висловлюватися про справи віри" (56). Це ви
значення правника церкви Ґраціяна (бл. 1140), очевидно, було 
реакцією на появу індивідуального мислення також і в релі
*Burg -  зам ок, фортеця (нім.). -  Прим, перекл.
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гійній сфері, свідченням чого була й велика кількість випадків 
єресі -  феномен, який у ранньому середньовіччі був майже 
неістотним.

7. Образ суспільства, який змальовували інтелектуали та 
поширювали його у своїх проповідях і на інші прошарки, в 
період високого середньовіччя змінився. З початком нового 
тисячоліття поряд з дуалістичними структурами або замість 
них на передній план виходить трифункційна структура, яка 
складається із oratores, bellatores і laboratores: ’’Духівництво 
мусить за всіх молитися, рицарі, не вагаючись, усіх обороняти й 
здобувати собі честь, а селяни працювати" (57). І локальні гро
мади поділяють за трифункційною структурою: міське насе
лення в Ломбардії "поділене на три стани, а саме: на капітанів, 
нижчих васалів та звичайний народ" (58). Ці ordines взаємо
пов'язані: "Ці три поєднані один з одним і їх не можна роз'єд
нати. Завдяки службі одного з них і двоє інших можуть пра
цювати. Один одному надає взаємну допомогу" (59). Тут про
стежується типовий погляд середньовіччя: усе є лише части
ною когерентного, замкнутого цілого. Це визначало також іде
ал, за яким функціювали менші громади, наприклад, конвен
ти. Якщо якийсь брат помирав і не встигав відмолити покла
дені на нього під час сповіді гріхи, "то можна було бачити, як 
інші брати один поперед одного брали на себе його тягар: один 
виголошував псалми, інший відправляв меси, інший постив, а 
ще інший провадив самобичування" (60).

Трифункційний поділ існував ще в античності (Платон, Ав- 
ґустин (61)). Але тепер ця схема тлумачення tres ordines стає 
такою популярною, очевидно, як реакція на фактичні суспільні 
зміни (62). Іншими словами, якщо в ранньому середньовіччі 
селяни одночасно були й воїнами, то тепер через вторгнення 
арабів, норманів та угорців, в яких імперія Каролінґів і її 
наступники вбачали для себе загрозу, стало потрібним, щоб 
здатні носити зброю присвячували себе лише військовій службі, 
а інші їх годували. "Стару, побудовану на належності до станів 
диференціяцію між liber і serous до XI ст. поступово замінили 
новою, побудованою на функційній основі диференціяцією між 
rusticus і miles, між селянами і воїнами" (63). Таке мислення 
глибоко вкоренилося в суспільних стереотипах, прикладом чого 
€, скажімо, жахливий сон англійського короля Генріха І, який
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побачив для себе загрозу від селян, кліриків та воїнів (64). 
Деякі сучасники також помітили, що міських купців, які 
відігравали все більшу роль, слід розглядати як окрему групу, 
через що їх приписали до четвертого стану -  mercatores (65).

Поряд із цим залишалися й навіть загострювалися дихо
томії, особливо поляризація кліриків і мирян з часів інвести- 
турної суперечки. Комбінувалися й інші схеми. Аббо із Флері 
994 р. поділяв церкву на три відомі ordines чи gradm , які своєю 
чергою були диференційовані за чоловіками й жінками (66). 
Інші популярні соціяльні метафори, принаймні подібні до яких 
трапляються навіть у період раннього нового часу, походять із 
сфери архітектури. Згідно з Гонорієм Авґустодунензісом (пер
ша половина XII ст.), який має значну алегоричну традицію, 
вікна церкви, що пропускають світло, уособлюють вчителів, ко
лони, що підпирають -  єпископів, головний карниз -  князів, 
захисний дах -  рицарів, а фундамент, на який опирається вся 
будівля -  простолюд (67). Іще одним популярним порівнянням, 
яке відоме і для античности (поміж інших Павло і Лівій (68)), 
було порівняння з органами (69), яке і зараз особливо часто 
застосовують. За Джоном Салісберзьким (f 1180), суспільство 
подібне до тіла, душа якого -  це духівництво, голова -  прави
тель, а серце -  його радники, судді й управителі -  це очі, вуха 
і язик, дворяни -  груди, канцеляристи і солдати -  руки, фінан
систи -  живіт, а ноги -  селяни і ремісники. Як взаємодіють 
частини тіла, так мають взаємодіяти і члени суспільства (70). 
Тут, незважаючи на античну термінологію, частково відобра
жено соціяльні реалії, і саме настільки, наскільки автор міг 
спостерігати порівняно високу диференційованість англійсь
кого державного апарату, однак не інтеґруючи громадян за
лежно від їхньої ролі.

Марґінальні групи, зазвичай, випадали із погляду суспіль
но-теоретичних рефлексій (71). Упродовж усього середньовіч
чя існувало справжнє рабство, у середземноморських країнах 
постійно, у Скандінавії аж до XIII ст. включно. В Англії ще 
1066 р. рабами були 10 відсотків населення (72). Подібне місце 
займали євреї, а також інші відчужені, як приміром, прокажені 
тощо, точніше, для них не було місця в образах про суспільство.

8. У пізньому середньовіччі розвиток власного я і далі відбу
вається у змальованому напрямі, щоб потім в епоху Від
родження набути відомих, звичних нам форм. Про це свідчить
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збільшення кількости автобіографічних прозових і ліричних 
творів (73), а також історія портрета, який десь від 1400 р. в 
Італії і Нідерландах уже досягає неперевершеного веризму (Слу- 
тер, ван Ейк, Пізанелло).

Розірвання з ментальністю "ми" передбачає звертання до 
візаві, що доповнює твою індивідуальність. Сімейні й несімейні 
стосунки двох людей від XIII ст. частіше, ніж до того, стають в 
центрі літературних творів, а саме комедійних коротких форм 
(новела, фабліо) (74). Якщо узагальнити результати досліджень 
приватного листування у німецьких містах пізнього середньо- 
віччя, то можна помітити, як від середини XV ст. обирали собі 
дружину: "Основну роль уже відігравали не оточення і стан, 
до якого належали, а особисті ознаки індивіда, лише вони ха
рактеризували його" (75).

Італійське Відродження згодом надасть істотного поштовху 
автаркії людини, яка далеко за собою залишить індивідуалізм, 
розвиток якого простежується від високого середньовіччя. Піко 
делла Мірандола (1463-1494) вкладає у вуста Божі слова, що 
він створив людину, "щоб ти, як власний, повністю вільний у 
своїх діях скульптор і поет, сам визначив для себе форму, у 
якій ти хочеш жити" (76). А середньовіччя часто розглядало 
людину як якусь наповнену чеснотами і вадами посудину, "пу
чок рис, що почергово з'являються", і серед яких перемогу здо
бувають або демонічні, або божественні (77).

9. Поряд з такими тенденціями не слід, однак, забувати, 
що у повсякденному житті, як і раніше, суттєвою залишалася 
належність до однієї або тепер уже до декількох груп, до ста
ну, цеху, ордену, але все ще насамперед до сім’ї. В одній із 
найпоширеніших на німецькомовних територіях збірок пра
вових норм, нижньонімецькому Заксетипіґелі*, як ілюстра
цію подано такий припис: комусь треба вирішити якусь спра
ву з людьми, що мають право виступати поручителями заявни
ка, тобто за нього присягати, "які є його родичами, троє по бать
кові і троє по матері..." (78). Тоді, на відміну від раннього 
середньовіччя, можна вже було, принаймні частково, більш 
або менш вільно вибирати собі деякі з цих груп. У містах існу-
’Sachsenspiegel -  досл. Саксонське дзеркало. Найвизначніший збірник 
правових норм, який уклав саксонський рицар Айке з Репґау між 
1220-1235 рр. Автор прагнув у ньому викласти насамперед традицій
не, неписане звичаєве право саксонців. -  Прим, перекл.
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вали численні братства (79), які спочатку мали релігійні цілі, 
проте згодом перетворилися на об*єднання товаришів і висту
пали водночас як страхові спілки на випадок нещастя або смер- 
ти. Тут можна відстежити зв'язок із потойбічним, бо ж їхні 
члени піклувалися про достойне поховання і про службу Божу 
й молилися за померлих. У багатьох місцях молоді чоловіки 
згуртовувалися у "буршеншафства" (парубоцькі групи), які 
часто виявляли достатню аґресивність (80). Такі об'єднання за 
віком, які, здається, вперше виникли у пізньому середньовіччі, 
почасти існують досі. Особливо набожні люди в Німеччині 
XIV ст. вважали себе "Божими приятелями" і, хоча й не були 
об'єднані інституційно, однак утворювали слабкі спільноти й 
обмінювалися між собою релігійною літературою та містични
ми листами. Дихотомія "священик -  мирянин" у межах таких 
спільнот не мала жодного значення (81).

Соціяльна мобільність саме у міському житті фактично на
була більшої ваги. Люди нижчих прошарків, служачи при дворі 
або в церкві, могли швидше, ніж раніше, зробити собі кар'є
ру. Не одна побожна жінка спробувала різні релігійні форми 
життя, замість того, щоб залишитися в одному ордені (св. Ко- 
летта з Корбі була беґіною, бенедиктинкою, клярискою, фран- 
цісканкою і реклузою (82)). Збільшення кількости прочан та 
найманців означало й для нижчих верств більшу мобільність. 
Такі тенденції, звичайно ж, суперечили традиційним стерео
типам, а тому часто наштовхувалися на критику. Відповідь на це 
слід шукати у прагненні панівної верхівки замкнути і зацемен
тувати відносини, у симптомах активного творення держави і в 
бюрократизації. Станову належність демонстрували виразніше, 
ніж будь-коли. За кольором і покроєм вбрання згідно з адміні
стративними розпорядженнями впізнавали, хто куди належить. 
Принцам було дозволено візуально виділятися із натовпу, нести 
перед собою свій ранґ за допомогою довгоносих черевиків завдовж
ки до двох з половиною футів, вищим аристократам -  до двох 
футів, а рицарям -  до півтора фута (83).

У практиці й теорії ієрархію й надалі вважали неодмінною 
умовою суспільства. Навіть лікарня, як, наприклад, дім Святого 
Духа в Любеку, яка функціювала як дім для літніх людей, була 
організована за цією моделлю. Незважаючи на побудовану на 
основі братства структуру, про що вже свідчить саме слово 
fraternitas, керував нею (призначений, а не обраний) управитель,
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який одержав багато виняткових прав. "Слухняний ліпше, ніж 
жертва, а тому усі мають слухатися управителя" (84), записано в 
розпорядженні від 1263 р. Оскільки часто виникала потреба в 
економічній допомозі, а також захисті й заступництві сильних 
світу, ставали в залежність також і добровільно, як, приміром, якась 
Анна Ґьоґкельманн із швабського Гаунсгайма 1478 р., бо "я не 
маю господаря, а я і мої законні спадкоємці потребують захисту 
й заступництва, то я без примусу, з доброї волі, і мої діти, і їхні 
діти стаємо справжніми кріпаками названого Гарбахера, його 
спадкоємців та нащадків, що я й вони для них на вічний час як 
їхні кріпосні люди охоче, слухняно й покірно робитимемо все те 
і будемо віддавати їм свій борг, як їм винний і їх інший кріпос
ний люд" (85). Як і раніше, соціальний статус, до якого належать 
батьки, є обов'язковим і для дітей, як і раніше, основні стосунки 
зав'язуються між особами, у цьому разі між особами двох сімей.

10. Диференціація суспільства хоча й багатогранно, однак не 
до кінця вичерпно відображена у джерелах. Юридичні тексти 
повинні були враховувати місцеві реалії, щоб мати практичне 
застосування. Заксеншпіґель розрізняє князів, баронів, вільних 
під присягою, зобов'язаних платити податки і збори, селян, 
кріпаків, поденників, неправоздатних (86). Так само й проповід
ники намагалися звертатися до різних прошарків. На німецько- 
мовних територіях найуспішнішим був Бертольд із Реґенсбурґа 
із ордену францісканців (f 1272), який десять хорів ангелів про
ектує на земне суспільство. Як вони служать один одному, так 
один одному мусять служити й різні стани. Проповідник так 
починає свій перелік: пастори, церковні служителі, дворянство, 
а потім знову перелічує, настільки разючою була дистанція: реміс
ники, що працюють з тканинами, ремісники, що працюють із 
залізом, купці, виробники харчів, селяни, знахарі, музики (87). 
Тут все ж таки, незважаючи на використання псевдодіоніської 
моделі, представлена більша частина диференційованої соціаль
ної структури міста. Не варто, звичайно, забувати, що тогочасне 
велике місто, приміром, Париж, за своїми мурами налічувало 
вже майже 500 різних професійних груп (88).

Трифункційна схема, яка виникла у період високого середньо
віччя, потребувала ще тривалого розвитку. На дерев’яній гра
вюрі 1492 р. зображено Христа над трьома станами, яким він дає 
наказ: "Ти молися смиренно!" "Ти обороняй!" "Ти працюй!" (89). 
До того ж існують схеми, які описують взаємозв'язок численних
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членів суспільства в одному образь Домініканець Якоб де Цессо- 
ліс близько 1300 р. склав повчального вірша, який, зокрема ft 
завдяки народним перекладам та обробкам, був досить популяр
ним. У цьому творі шахові фігури символізують окремі стани (90), 
у повчальному тоні їм оголошено їхні обов'язки. Якщо, приміром, 
селян ("da* gemein volk") ставлять перед фігурами, "це означає, 
що їхнім обов'язком е їхнє ремесло і  мають вони працювати, а 
право вирішувати вони мають залишити за знаттю. Вони зна
ють, що потрібно країні, селянинові немає чого про це турбува
тися^." З іншого боку, на початку іри багато пустих полів озна
чає, "що володар, який володіє країною, мусить знати, скільки 
людей він має, скільки замків і  міст він має, щоб вони були в 
безпеці, і  щоб він за них заступався^" (91).

Трапляються й поодинокі суто світські концепції. Марсі льйо 
Падуанський (1280-1342/43) обгрунтовує поділ ставів на се
лян, ремісників, купців, воїнів, суддів і  священиків уже не з  
метафізичного погляду, а як акт людського розуму. Люди за 
своєю природою мають різні здібності, а тому й мусять бути 
разом, а вже в який спосіб, у кожному конкретному випадку 
має визначати правитель (92). Однак видавати закони й призна
чати уряд має спільнота або ж  більшість громадян (93). Зви
чайно, це ще винятковий і  не послідовно втілюваний, хоча й 
передвісник демократичних уявлень, що свідчить про те, на
стільки типові для нового часу концепції можуть сягати своїх 
попередників у  середньовіччі.

Якщо автори, які належали до вищих духовних і  світських 
прошарків, описують тогочасне суспільство як статичне, дане 
Богом і  незмінне, то вони, поза сумнівом, мають на меті при
душити за допомогою ідеології таку нелюбу мобільність. "Ти 
дуж е хочеш стати паном чи рицарем, але ти мусиш залишати
ся шевцем або ткачем або селянином так, як створив тебе 
Бог" (94). Відомо, що саме в ті часи у  деяких місцевостях (на
приклад, Баварія, Австрія) багаті селяни черев одруження мог
ли стати членами зубожілих рицарських родин, критика цього 
є у всіх, без винятку, писемних пам’ятках.

У численних пам'ятках представлені і  визначення рольо
вих кліше, які сягають аж нових часів. Примітивність селя
нина, від якого відмежовується не лише аристократ, а й міща
нин, є улюбленим критерієм. Проте з'являються, хоч і  досить 
рідко, й похвали, навіть у  релігійній надмірності, на адресу
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тИх, хто всіх годує (Ленґленд, Piers Plowman, XTV ст.) (95). На 
противагу таким численним з часів Отців церкви жінконенавис
ницьким висловлюванням про "злу бабу", з'являються, досить 
таки рідкісні, похвали на адресу жінки. Здається, що принаймні 
із середини середньовіччя встановлюються типові внутрішньо- 
сімейні кліше, приміром, люблячої, турботливої і стражденної 
матері (96). "Матері, що не мають материнських почуттів, без 
сумніву, мають чоловічу природу«. Бо серце матері не може бре
хати", -  писав поет Антоній де Рувер (f 1492) (97). Якщо такі 
уявлення про цінності й схеми видаються нам близькими, то це 
означає, що вони, починаючи з епохи середньовіччя, і незважаю
чи на деякі модифікації, мають постійну тривалість і стали еле
ментами справді виразиш ментальности, до якої й ми сьогодні 
маємо безпосередній стосунок.
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Н ови й  ч ас

1. В епоху нового часу західноєвропейська сім'я поряд з ро
ботою стає центральним чинником у пошуках індивідуальної 
ідентифікації. Одночасно вона є суспільною системою і проце
сом (1)» хай у часовому, соціяльному й регіональному аспектах 
вона багатогранна (2). На позицію й поведінку індивіда в сім'ї 
впливають рівень життя (3), станова і статева належність, а 
також соціяльно-політичні умови. Форми й ідеології сімей од
нозначно не вказують на колективну позицію чи індивідуальну 
роль ані у "цілому домі” станового аґрарного суспільства, ані в 
буржуазній сім'ї індустріяльного суспільства. Із всеосяжними 
процесами індивідуалізації корелюють різноманітні схеми су- 
часности, у яких сім'я як самодостатня спільнота відходить на 
задній план і поступається місцем індивідуальності окремих 
членів, а для "постмодерної” ідентичности й індустріяльного 
робітничого суспільства стерлася сама природність заснування 
сім'ї. Наскільки індивіди через щоразу комплексніші соціяльні 
відносини внутрішньо структуровані також і психологічно, як 
вважає Норберт Еліяс (4), залишається цікавим питанням.

2. Через економічні обмеження на тлі розвитку ринкової 
економіки, територіялізації влади і кризи політично-соціяль- 
ного устрою через конфесіоналізацію у XVI ст. суспільство 
пізнього середньовіччя після короткого періоду соціяльної 
мобільности укріпилося в замкнутій, досить диференційованій 
і радше нерухомій структурі, в якій кожна група і кожен окре
мо одержав чітко визначену роль. Конструкція ідентичности 
проходила, так би мовити, згори донизу, від стану через сім'ю 
або дім до роду і ролі у виробничому процесі. Належність до 
стану через походження чи привілеї ґарантувала ті чи інші 
специфічні шанси в житті, хоча на загальному тлі ще дуже 
виокремлювалися деякі сімейні касти дворян, міської буржуазії 
й сільської знаті. У такому ґарантованому також владою ста
новому устрої спосіб життя для кожної групи був чітко визна
чений, хоча й починалося відмежування позастанових груп і 
груп нижчих станів (5).

Поняття "сім'я", яке лише з XVIII ст. поширюється на малу 
соціальну групу батьків і дітей, у середньовіччі і в період
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раннього нового часу позначало загальну спільноту залежних 
від основного господаря осіб, а також усіх решту домочадців (6). 
Не лише наймитів і слуг, а також дружин, дітей, батьків, го
стей вважали домочадцями (7). Доіндустріяльний суспільний 
устрій ґрунтувався на сімейному господарюванні. Сім'я, як про
дуктивна, репродуктивна й споживча одиниця, була основою 
організації праці (8), хоча ця форма життя "цілого дому" ніко
ли не охоплювала всього населення.

Влада й церква однаково прагнули контролювати шлюб і 
сім'ю (9). Образ абсолютистського князя як "батька країни" 
порівнював державу із сім'єю й підкріплював якісно нове праг
нення держави раннього нового часу керувати у соціальному, 
економічному і моральному планах (10). Зміцнений авторитет 
батька дому мав ґарантувати політичний і соціяльний лад зни
зу. Приміром, у Франції неодмінною була батьківська згода на 
одруження синів до ЗО, а доньок до 25 років (11). Можливість 
отримати (не лише) дворянські життєві переваги найстаршому 
синові треба було заслужити абсолютною покірністю батьково
му авторитетові, який визначав, "що (син) не може за своєю 
волею до надійного віку і поки я не буду вважати за потрібне 
залишити дім..." (12). Це було звичним аж далеко за початок 
епохи Просвітництва.

Реформація ідеалізувала образ патріархальної сім'ї, яка мала 
б стабілізувати окремих індивідів, а відтак і суспільство (13). 
Згоду, повагу й обхідливість вважали базою для шлюбу і пе
редумовою до прихильности. З XVII ст. чіткіших контурів на
були зобов'язання дітей любити батьків, а також і батьківські 
обов'язки (14). Законодавство посилило покарання чоловіків, 
які били своїх дружин (15), однак на тлі неправоздатності! 
(одруженої) жінки, яка посилювалася з початку XVI ст. (16), 
дієвість норм визначити важко.

Інтерес до індивіда зростав через заборону таємних одружень, 
які ґрунтувалися лише на взаємній обіцянці. "Оцерковлення" 
початку сімейного життя з публічним оголошенням й обов'яз
ковими свідками (17) розставило інші акценти на дошлюбному 
сексуальному житті, аніж суворі правила сільської культури. У 
цих рамках після заручин дозволено починати сексуальні сто
сунки, а вагітність була тісно пов'язана із шлюбом чи з плана
ми щодо нього: "Після того, як він пообіцяв їй одружитися, 
відімкнула вона йому двері й пустила до себе в ліжко" (18).
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Сільські поняття чести також передбачали зв’язок вагітно- 
сти і шлюбу, а також те, чи існувала можливість шлюбу. В 
обмеженому суспільстві раннього нового часу одруження було 
привілеєм. Характерними для західноєвропейського суспільства 
у нижчих від дворян прошарках були високий середній вік всту
пання у шлюб чоловіків і жінок, а також високий відсоток неодру
жених (19). Лише хто у соціоекономічних рамках мав ’’місце”, 
яке забезпечувало йому життя, той міг створити сім’ю, тобто май- 
стер-ремісник або селянин, але не підмайстер чи сільський на
ймит (20). ”Хай так і буде, ...може і я матиму щастя," зітхала 
жінка без великого спадку, коли дізналася про одруження її 
колишнього нареченого (21). Лише одруження надавало статус 
дорослих і ґарантувало для обох статей соціальне й економічне 
становище та честь. Матеріально й символічно чоловік і дружи
на залежали одне від одного: "Отже, і справжній чоловік має мати 
честь перед своє дружиною, бо ж і честь є спільною, як і добром не 
володіє хтось лише сам”, повчає Ehzucktbüchlein* Йоганна Фішарта 
1578 р. (22). Неодруженого майстра вважали безчесним, а розі
рвання шлюбу руйнувало матеріальну і символічну базу домаш
нього господарства (23). Група "молоді" чоловічої статі, тобто нео
дружених, суворо контролювала ритуал вибору партнерки й отри
мала, на відміну від неодружених дівчат і жінок, шанс гуртува
тися у групу поза домом (24). Відокремлення сімейного життя 
від статусу дорослого стало типовим лише у наш час з його еро
зією ’rites de passage' (25).

Ці суспільні функції сексуальности і шлюбу свідчать про 
те, що ані сім'ю, ані об’єднаних у ній індивідів у суспільстві 
нового часу не розглядали як окремі одиниці, а сприймали у 
якомусь більшому поєднанні. Не існувало чіткої відмінности 
між владою в домі й громадським життям, між індивідуаль
ними й колективними правами. Порушення цього могло при
нести в місті таку саму шкоду, як і в селі. Соціяльний статус 
домів ґрунтувався на їхньому становищі в суспільстві, а мати 
дому представляла "честь дому", його інтеґрованість, а відтак і 
честь чоловіка (26). З іншого боку, публічна критика, напри
клад, у формі шарварку (котячого концерту), змушувала по
важати неписані закони громади (27).

Окремі, "доми" були самостійними, але не замкнутими в 
собі, індивіда сприймали через громаду і через його роль у
Книжечка навчання життя у шлюбі (нім.). -  Прим, перекл.
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виробничому процесі. Межі навколо я не були щільними. При
міром, якась відьма могла заволодіти владою над життями, а 
в самосприйнятті часто було неможливо зробити різницю між 
собою і сім'єю. Члени патріархальної сім'ї отримували від неї 
майно, знання і спадок як частини ідентичности й передавали 
все це наступним поколінням (28). Народна культура ще довго 
протистояла уявленням про консистентну структуру особисто 
сти, які поступово утверджували у духовному і секулярному 
дискурсі еліт, починаючи з XVII ст. (29).

Вираження ідентичности проходило вздовж ієрархічних і чо
ловічо-жіночих структур. Образ господині дому і дружини-хри- 
стиянки тенденційно височів над специфічними становими обра
зами жінки (ЗО), однак категорія "стать” ще впливала на світо
гляд залежно від станової належности: міським жінкам, як "ба
бам", протиставляли нижчих від них "людців" або "твари
нок" (31). Однак вже почали лунати, щонайменше незвичні й 
виняткові, чоловічі голоси, як приміром, Мішель де Монтень 
(1533-1592), який казав про "une ame toute sienne” (цілком 
власну душу), про те, що "я -  Мішель де Монтень, а не мово
знавець, поет чи юрист," тоді, як жінки "...не були Мішель де 
Монтень, tout court, а Шарлотта Арбалест, донька такого-то..., 
вдова такого-то..., дружина такого-то...” (32).

Самостійна робота жінки як один із аспектів ідентичности 
була рідкісним явищем й обмежувалася цеховими правилами. 
Лише неформальна освіта і недостатнє громадське визнання її 
роботи не сприяли чіткій професійній ідентифікації жінки, 
тоді як професійний розвиток чоловіка був формалізований й 
кодифікований за цеховими законами. Жіночу роботу, на 
відміну від чоловічої, використовували лише для потреб сім'ї і 
лише у відповідний період життя (33). Хоча шлюб, з юридич
ного боку, не був рівноправним, однак чітка позиція жінки в 
домі передбачала відповідну сферу влади, і міські жінки, на
приклад, хай вони й були обмежені у політичних правах і не 
народжені, на відміну від жінок-аристократок, для здійснення 
влади, через "шлюбну політику" могли мати вплив (34). Шлюбні 
стратегії аристократії й міської буржуазії використовували 
для забезпечення синам капіталу, для вибору наречених для 
доньок не з "нижчого ранґу" і для полегшення політичного 
"успадкування посад" (35). Така практика, незважаючи на бур
жуазне розуміння кохання, збереглася аж досі (36).
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Норми спадкового права розподіляли життєві шанси й керу
вали соціальними репродуктивними зразками. Право первістка 
на отримання всього спадку й пов'язане з ним одержання ста
тусу лише однією дитиною, як і брак спадкового майна, ущем- 
лювало народжених пізніше дітей (37). У сповідях задокумен
тована, поміж іншого, батьківська ненависть до своїх дітей, бо 
велика кількість дітей, передовсім на територіях, де практику
вали реальний розподіл, могла зруйнувати батьківські надії на 
економічне зростання сім'ї (38). Докладні контракти між поко
ліннями, які реґулювали забезпечення старости батькам чи од
ному з батьків, свідчать про те, що останні не без проблем мог
ли розраховувати на таке забезпечення. Ставлення дітей, що не 
мали права на спадок, і тому були змушені до мобільности, 
наймитування і зрештою були позбавлені можливости створю
вати сім'ї, одне до одного і до сім'ї визначити важко. Брак ко
лективної сімейної власности й високо індивідуалізовані май
нові стосунки, які відзначено в Англії, починаючи із середньо
віччя, називають причиною відмінного від континентальних 
тенденцій англійського індивідуалізму, бо право первістка на 
отримання всього спадку змушувало решту братів і сестер най
матися на роботу й переїздити (39). Відповідно посилилася інди
відуалізація й емоціоналізація заснування сім'ї у верхніх про
шарках з лише незначними можливостями впливу батьків (40).

Було б помилкою характеризувати стосунки у сім'ї ранньо
го нового часу як позбавлені кохання. Однак прихильне став
лення було обмежене економічними, соціяльними і демогра
фічними чинниками, його вираження було суворо кодифікова
ним (41), а пристрасне кохання між чоловіком та жінкою, а 
також любов до дитини вважали потенційним збудником не
належної поведінки (42). Йоганна Шопенгауер у XVIII ст. так 
розповідала про свої заручини: "Я так само мало вдавала, що 
палко його кохаю, коли він попросив руки, однак ми обоє відчу
вали, як він щодень ставав мені дорожчим" (43). У дрібнобур
жуазному ремісничому довкіллі, наприклад, жінка часто була 
старшою за чоловіка, бо підмайстер цеху міг стати самостійним 
лише, одружившись із удовою свого майстра (44). Шлюби, коли 
пара була не одного віку (як (західно-) європейська специфі
ка), компенсувалися виваженими стосунками у сфері почуттів. 
Високий рівень моральности часто був причиною того, що діти 
виростали у розірваних сім'ях з численними нерідними брата
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ми і сестрами. До того ж у віці 10-13 років вони йшли у на
йми до чужих людей. Тривалий період роботи у залежності та 
у статусі молодого знову ж таки підвищував привабливість 
" розумного одруження ".

3. Приватизація й емоціоналізація: ці основні поняття ха
рактеризують буржуазний ідеал сім'ї, який створювався все 
більшим відокремленням виробничої сфери від сім’ї у XVIII- 
XIX ст. як протилежність до матеріялізаційних процесів су- 
часности (45). З претензіями на універсальність буржуазна сім'я 
перетворилася на домінантний тип сім'ї сучасности, який, як 
конструкція характерів статей, упевнено пережив соціяльні 
зміни. Як місце діяльности дружини і психологічна репродук
тивна сфера міського чоловіка, який працює, сім'я ґрунтува
лася на визначенні характерів статей як таких, що дані при
родою. Характерним для неї був розподіл ролей батьків і дітей, 
який набагато сильніше обмежував життя дружини і дітей, 
аніж та або інша суб'єктивність. Практика сімейного життя 
по-різному, у Франції, приміром, швидше, ніж у Німеччині, 
зокрема через меншу кількість дітей, наближалася до норма
тивних завдань закритости сім'ї, концентрації батьків на дітях 
як на головному об'єкті свого піклування, можливості окре
мих членів сім’ї поривати із позасімейними зв'язками з віко
вими групами, а також до дещо рівноправніших стосунків між 
чоловіком і дружиною (46).

Зрушення в індивідуалізації XVIII-XIX ст. виразно виокре
мили жінку. Між 1780 і 1850 рр. утвердилося додаткове ви
значення характерів статей як природно зумовлених замість 
їх визначення за відповідною позицією в домі (47). За допомо
гою цього визначення намагалися уникнути дискусії про па- 
тріярхальне підпорядкування статей, після того як вивільнен
ня продуктивних функцій все більше позбавляло обґрунтова- 
ности традиційний розподіл авторитетів, а просвітницькі ідеї 
збільшили рольовий простір. Нормативна література для жінок 
коливалася між тезою про пасивну, емоційну, народжену підко
рятися натуру і потребою засвоїти ці риси як "другу натуру" (49). 
"Жінка не має належати собі, вона живе завдяки іншим, в 
інших, для інших” (50). Така норма ідентичности, і не лише 
для "німецьких молодих жінок", відображає внутрішню супе
речність буржуазного суспільства оголосити завданням жінки 
наповнити свою індивідуальність. У рамках інтенційного, ста
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тево спрямованого виховання в буржуазному суспільстві ма
тері мали прищеплювати своїм донькам жіноче завдання 
самозречености і поборення "еґоїстичного я" і в такий спосіб 
набути декларованих як належних властивостей -  пасивно- 
емоційних, на противагу активно-раціональним (51).

За статями диференціювався й суб'єктивний бік формування 
класів. Роль чоловіка поширювалася на сім'ю і професію. Однак 
після 1850 р. чоловіча ідентичність більше орієнтувалася на про
фесію, явище другої фази індустріалізації, що надавало непевно- 
сти. Професійно зайнятий доводив свою значущість результата
ми роботи, чоловік потрапляв під усе суворіші норми виявлення 
почуттів (52), батько перемістився на марґінес буденного життя 
сім'ї (53). А жіноча буржуазна ідентичність, незважаючи на фінан
совий і продуктивно-технічний внесок, наприклад у справу (сімей
ну також), все ще концентрувалася винятково на чоловікові, та 
шлюбі (54), що досить підсилило й позбавлення прав на юридич
ний захист неодружених матерів у XIX ст. (55). Лише згодом 
жінки почали висловлювати свій жаль з приводу такої ситуації. 
''Якщо значущість людини вимірюється результатами її праці, 
як тоді я складу цей іспит? Мені двадцять три роки, я здорова і 
морально, і фізично, здатна працювати, можливо, більше, ніж 
інші, а я не лише не працюю, я навіть не живу, мене використо
вують для життя!" (56). Цими словами Лілі Браун набагато силь
ніше виразила "призначення жінки", аніж увесь буржуазний 
жіночий рух. Зафіксовані в законі обов'язки жінки щодо веден
ня домашнього господарства і відповідальність за сім'ю у колишній 
Федеративній Республіці Німеччина експліцитно були ліквідо
вані лише 1976-1977 рр. (57).

До ролей жінки і чоловіка належали специфічні норми щодо 
почуттів. Обов'язки матері й жертовне виконання професій
них обов'язків треба було здійснювати радісно. Ймовірна 
відмінність між нормами і суб'єктивними, можливо, різними 
почуттями до дітей у партнерів у шлюбі є непевною. Однак, з 
одного боку, орієнтовані на сім'ю, а не на особу, жіночі авто
біографії XIX ст. свідчать про інтерналізацію орієнтаційного 
зразка "сім’я" (58), тоді як свідчення чоловіків про себе май
же герметично репродукують "публічність" чоловіка. З іншо
го боку, автобіографічні спогади, такі як Лілі Браун, відобра
жають глибоке усвідомлення норми обов'язку: "Все, що роби
ла мама з незадоволеним виразом обличчя, вона пояснювала
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виконанням обов'язку: ...ходити зі мною гуляти, хоча ми обоє 
страшенно нудьгували..." (59). Оточена афектами сім'я була 
саме щодо емоційного забарвлення серйозною справою (60).

Правові норми цементували різнорідну суспільну конструк
цію індивідів і сприяли поєднанню приватного й громадсько
го, чиє ідеологічне розмежування закорінене ментально й чітко 
відобразилося на структурі товариств із чоловічим домінуван
ням, які були центральною формою громадських організацій 
XIX ст. Позбавлення політичних прав і юридичне підпорядку
вання дружини чоловікові поширювалося на жінок усіх про
шарків (61). В англійських правових нормах ‘coverture’ одру
жена жінка губилася за особистістю свого чоловіка, правова 
фікція ідентичности обох робила її невидимою (62). При пере
ході від станового суспільства до класового особистий заробі
ток сприяв чоловічій індивідуалізації. Неоплачувана хатня 
робота втратила нормативну цінність, а на укладену дружи
ною угоду на роботу мусив давати свою згоду чоловік (63).

Буржуазна "manie de la famille" й емоціоналізація спричи
нили неймовірну круговерть. У сільських рамках ці уявлен
ня, як і власні уявлення про життя, змушені й досі давати 
дорогу бажанням матеріяльного добробуту (65). "(Я) не мала 
жодної іншої думки, що я хотіла б навчитися чогось іншого, 
бо думала, що моєму татові потрібна опора, і моїм батькам," -  
так окреслює свої уявлення південнонімецька дрібна селянка, 
яка намагається визначити свої бажання (66). Саме через те, 
що для сільських сімей характерна була матеріальна організа
ція праці, зразки мислення щодо сімейного майна, які пере
жили покоління, можна знайти навіть у 1970-х: "Наше госпо
дарство дістали ми від старших, вони його завели ... так далі 
продовжуємо й ми!" (67). Серед робітництва також збереглася 
напіввідкрита сімейна структура, наприклад, ставлення до по
вільних у роботі (68). Сім'ї нижчих прошарків виявилися, од
нак, надзвичайно солідарними, і не розбилися об індустріяліза- 
цію, як це стверджувала ідеологія сім’ї у XIX ст. (69). Важли
во, з огляду на гострі конфлікти поколінь, ще чіткіше з'ясува
ти, чи сім'ю сприймали як "біг з бар'єрами для емоцій" (70), чи 
як місце захисту у більшій диференціації і плюралізації су
часного суспільства (71).

Незважаючи на сувору ідеологію сім'ї, наприкінці XIX ст. в 
усіх прошарках з'явилися, з одного боку, тенденції індивідуалі
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зації, а з іншого, пошуки надіндивідуальних секулярних това
риств і систем віри. Особливо нацистська ідеологія відсунула 
статі і членів сімей назад, на їхнє традиційне місце, хоча сімей
на політика так і не змогла на тривалий час змінити, напри
клад, сучасної ґенеративної поведінки (все менша кількість 
дітей), перші ознаки якої з'явилися наприкінці XIX ст. (72). У 
перші два повоєнні десятиріччя у західних промислово розви
нених країнах перспектива сімейного життя була ще сама со
бою зрозумілою, високим був рівень одружень і народжувано- 
сти, а кількість розлучень і неодружених, навпаки, малою (73). 
У Західній Німеччині партнерські стосунки між чоловіком і 
жінкою не утвердилися безпосередньо, багато чоловіків нама
галося компенсувати свій воєнний досвід декласації завоюван
ням владної позиції у сім'ї (74).

4. Сучасна плюралізація форм сім'ї і життя, "деінституалі- 
зація малої сім'ї" (75) розпочалася лише у 1960-х і супроводжу
валася зростанням добробуту і процесом індивідуалізації, який 
зараз, як і "освітня революція", охопив також і жінок (76). 
Надзвичайно різко знижується народжуваність, зростає 
кількість розлучень, як і кількість пар, що живуть разом, не 
вступивши в шлюб (1992 р.: 1 мільйон у колишній Федера
тивній Республіці Німеччині), і одиноких, які свідомо обрали 
собі таку форму життя й розглядають її як довго- чи коротко
тривалу перспективу. Заснування сім'ї, як і батьківство, тобто 
рішення "за" замість "проти" народження наступної дитини у 
певній фазі життя, чіткіше "вторговується" і часто свідомо 
відкладається. Цьому відповідає зміна різних форм життя про
тягом біографії (77), виникло менше цілковито нових форм 
сімейного життя, щоб різноманітні форми можна було визна
вати сімейними формами (78).

Поширення процесів індивідуалізації на життя жінки є го
ловним пунктом у змінах цих суспільних структур у приватній 
сфері. Замість "існування для інших" насамперед жінки з ви
щою освітою і, відповідно, професійно кваліфікованіші вима
гають собі шматочок "власного життя" (79) у суспільства, яке 
професійну діяльність цінує вище за хатню роботу. Жінки з 
нижчих соціальних верств також часто створюють "постмо- 
дерні" форми сім'ї з широкими родинними зв'язками і зміню
ваними партнерами.
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У переважно самостійно написаних біографіях чоловіків і 
жінок із їхніми можливостями і потребами вибору в дуже склад
ному суспільстві індивідуальність конститутивно уже не потре
бує доповнення. Проте знову й знову виникає потреба в обго
воренні особистих і спільних уявлень про цілі, до чого пари 
без свідоцтва про одруження видаються набагато більше гото
вими, ніж одружені (80). Сприйняття свого й чужого саме окре
мими індивідами є передумовою гармонійних стосунків, хоча 
не треба забувати й про відповідний соціяльний вплив. Індиві
дуалізація дитини передбачає більший контроль держави за 
правами батьків (81). На тлі соціяльних змін цінностей від 
традиційних цінностей обов'язку до індивідуальної самореалі- 
зації на перший план виходять фінансова й персональна авто
номія, необов'язковою стає презентація себе як пари перед ото
ченням, їй на зміну приходять сепаратні соціяльні стосунки і, 
принаймні як бажання, рівноправні структури прийняття рі
шень. Шлюб часто розглядають як державно-правове втручан
ня до приватної сфери, а його неприйняття -  як підвищену 
індивідуальну відповідальність.

Особливий вплив на сім'ю має спіраль індивідуалізації з рин
ком праці, освітою, мобільністю і плануванням кар'єри (82). І 
тому зрозумілою стає славнозвісна ''криза*' сім'ї (83), яка, з од
ного боку, відкидає зміни як нормативну якість сучасности, а, з 
іншого, поширює постулат про автономність на; обидві статі. 
Незважаючи на індеферентність щодо шлюбу, й надалі збері
гається орієнтація на стосунки в парі (84). Ймовірно, що по
ширена орієнтація жінки на шлюб і сім'ю стала меншою, од
нак багато тих, хто сам виховує дітей, мають почуття, що вони 
не становлять "повноцінної сім'ї" (85), тобто простежується 
ментальне продовження зразка класичної сім'ї, як своєрідна 
антропологічна "норма". Професійну діяльність жінки ще роз
глядають як проблему для сім'ї (86), матері й батьки по-різно
му підходять до виробленої традиційної ментальности на рин
ку праці. Залишається відкритим питання, чи погляди зміни
лися настільки, щоб змінити не лише організацію сім'ї, а й 
організацію праці "їюловинчатої сучасности”. На цьому відкри
тому шляху до суспільства, яке хоче по-новому розподілити 
між статями обов'язки щодо праці і сім’ї, приватні консте
ляції мусять, однак, більше ніж досі сподіватись на політичну 
й інституційну допомогу (87).
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Сексуальність. Кохання
А н ти ч н ість

1. Ставлення античної людини до кохання, еротики і сексуаль
носте, сприйняття себе як сексуальної істоти характеризували 
три основні компоненти: по-перше, кохання і сексуальність були 
у владі богів, з одного боку, вони були персоніфіковані у богині 
Афродіті/Венері та в її озброєному стрілами кохання синові Еросі/ 
Амурі (Купідоні), а з іншого, перебували у безпосередньому (ма
гічному) зв'язку з родючістю землі й предковічною таємничістю 
природи, становленням і минущістю життя. По-друге, кохання 
для індивіда і психологічно, і фізично було винятковим станом, 
який сприймали доволі амбівалентно, як найбільше бажання й 
одночасно як небезпеку, як загрозу втратити себе і захворіти. Це 
змушувало філософів та лікарів замислитися над природою лю
дини, над виникненням і суттю її сексуального потягу (1). По- 
третє, антична людина як соціальна істота вважала, що потрібно 
унормовувати індивідуальне поводження із своєю сексуальністю 
й узгоджувати її з іншими соціальними інтересами (2). Антична 
сексуальна мораль відрізняється від подальших християнських 
епох передовсім тим, що сексуальний потяг і сексуальні дії аж 
ніяк не пов'язували з моральним злом, а лише із наслідками для 
суспільства. Це привело до того, що у патріархальному рабовлас
ницькому суспільстві з його суворою ієрархією норми сексуаль
носте доволі сильно диференціювали за соціальними (і статеви
ми) критеріями. Не було соромом аристократичній жінці пока
затися оголеною перед своїми рабами-чоловіками, тоді як сексу
альні стосунки з чоловіком нижчого стану вважали великою не
порядністю. Один римський аристократ з часів ранньої республі
ки, який ніколи не показувався оголеним перед своєю дружи
ною або своїми дітьми (3), не вважав обридливим спільне купан
ня з незнайомими чи публічні виступи голих лібертинок на 
мімічних виставах. Один мешканець Атен відмовився від права 
громадянина, після того, як йому заборонили займатися гомо
сексуальною проституцією, яку у неатенян або рабів вважав він 
чимось звичайним і умів з того користати (4). Загалом для вільно
го громадянина найважливішим було те, щоб у сексуальному
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акті він був активною половиною; менше значення мала стать 
сексуального партнера. (Пасивного) хлопчика/чоловіка (який саме 
тому лише за певних обставин міг бути вільним громадянином) 
зневажали, як і (пасивну) жінку (5). Гостре висловлювання римсь
кого оратора К. Гатерія (64-26 рр. після Р. X.) дуже вдало відоб
ражає античну класову мораль: "Розпутність (тобто пасивність, 
що суперечить нормам) для вільного громадянина є ганьбою, для 
раба -  потребою, для звільненого раба -  обов'язком" (6).

Джерела і свідчення, з яких ми дізнаємося про ставлення ан
тичних людей до сексуальности й еротики, за своєю різноманіт
ністю й диверґентністю (міти і культи, образотворче мистецтво, 
медичні записи, філософські тексти, історіографічні й белетри
стичні твори, анекдоти і правові тексти тощо), і за сконцентрова- 
ністю на вищих прошарках суспільства є проблемними (7), од
нак саме завдяки такій різноманітності вони дають змогу вивчи
ти звичну присутність сексуальности і часто відверте, безпосе
реднє, хай навіть і супроводжуване тонким відчуттям тодішніх 
моральних меж, ставлення до еротики в античному світі (8).

2. Густо заселене богами небо Греції знає передовсім два 
божества еротичного кохання, Ероса й Афродіту. Уявлення, 
що Ерос існував ще до олімпійських богів і був своєрідним 
мірилом у виникненні світу (9), свідчить про те, яку велику 
первісну силу вбачали у ньому греки, і підтверджує ту цен
тральну роль, яку відіграє феномен кохання (у його ідеальних 
і сексуальних компонентах) у світогляді греків. У їхній міто- 
логії аж понад міру домінують амурні пригоди за участю лю
дей і богів, присутні всі можливі види еротичних дій (.10), що 
свідчить про безмежну сексуально-еротичну фантазію. Невми
рущість богів, звичайно, підсилює грайливу фривольність, яка, 
мабуть, від самого початку була властива уявленням греків 
про кохання, однак свого розквіту досягнула лише з еллінськи
ми Еротами і перетворила властиву коханню і для греків всю
дисущу трагічність на справу лише смертних (11). Показовою 
є диференціація (яка до того була відсутньою) між функціо
нальними сферами Ероса й Афродіти (12). Остання символізує 
статевий акт (aphrodisia) і, що дивно, в очах античної людини 
іноді виглядає без будь-яких почуттів. Фізичне поєднання ста
тей у коханні, до якого прагне людина, для грецького мислен
ня і почуттів є чимось природним, (неодмінною) частиною
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устрою світу, насолодою, яка у своїй (шлюбній і позашлюбній) 
природності не обов'язково відводить чільне місце почуттям. 
А Ерос, як божество і слово, передбачає почуття (обов'язково 
із сексуальною близькістю), любовну пристрасть, чию амбіва
лентність найвищого блаженства і найглибших страждань греки 
сприймали й артикулювали у їх найвищих виявах (із сильним 
наголосом на руйнівному болеві) (13). Так само амбівалентним 
є вплив Ероса на людську душу, що символізує образ подвійного 
Ероса у пролозі до Стенебої Евріпіда: один є людині ворогом і 
веде її до Аїда, а другий веде до розсудливости і морально- 
сти (14). Лише до нього треба прагнути (15). Розгнузданий, 
всюдисущий і розпутний (lysimeles) Ерос, який веде людину 
до зіпсутости через безладдя, божевілля і втрату самого себе, 
пронизує грецьке мислення, від планів у ранньогрецькій ліриці, 
елегіях та епіграмах через відкриття патологічної пристрасти 
у трагедіях Евріпіда (згадаймо Медею і Федру) і психологіч
ний інтерес еллінізму до кохання як хвороби й помилкової 
еротики (16) аж до вчення Галена із Пергаму, особистого ліка
ря цезаря Марка Аврелія (161-180 рр. після Р. JL), який при
чину кохання зводить до душевної хвороби (17). Уявлення Ероса 
як любовного почуття, яке може пробудити в людині її найкра
щі вияви й сприяє збагаченню її душі, займає не менш стійке 
місце у грецькому мисленні, про це свідчать педагогічні кон
цепції гомоеротичного куртизанства чи Платонові любовні дія- 
логи -  Симпозіон і Федр (18). До того ж Ерос нероздільно з 
прагненням до прекрасного, яке зазвичай розуміють як і мо
ральність, наближається до дружби (philia) і частково (у дохри
стиянському мисленні, звичайно, у жодному разі не повністю) 
віддаляється як Ерос Уран, як метафізичне прагнення боже
ственної цілісности, від своєї тілесної реалізації у сексуальній 
близькості, від Ероса Пандемоса, статевої жадоби (19). Із еро- 
центричної Греції народжується (Платонова) ідея сублімації, 
(всеосяжної) відмови від сексуальних дій на користь просвітлен
ня у містерії справжньої еротики (20). Центральні аспекти 
еллінського Ероса виявляються, звичайно, й у феномені грець
кої гомосексуальности (21). Одностатеве кохання грецьких 
чоловіків було не (лише) результатом індивідуальної сексуаль
ної схильности, а й також (це усвідомлювали всі греки (22)) 
соціальним і культурним феноменом, реґіонально диференцій
ований розквіт якого відстежується з кінця VII до II ст. дохри
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стиянської ери. Ця схильність, з одного боку, стала наслідком 
необмеженої у цьому плані, тобто передовсім незайманої релі
гійними табу сексуальної моралі. На запитання, чому односта
теве кохання так швидко і повсюдно розвинулося в античному 
світі, грек, найімовірніше, дав би якусь незрозумілу відповідь, 
приблизно таку, що еротичні стосунки із чоловіками і жінка
ми дають багатше задоволення, ніж окремо лише з жінками 
чи з чоловіками. З іншого боку, умови життя греків встанов
лювали рамкові умови, які сприяли розвиткові гомоеротики 
як культурної інституції. Існування багатьох міст-держав, які 
перебували у постійному суперництві та війнах, поставило у 
центр уваги воїна-чоловіка. Інші сфери суспільства були підпо
рядковані військовій організації: це не означає, що гомоеро- 
тика обов'язково бере свій початок у грецькій військовій сфері, 
однак пояснює те, що стосунки грецького чоловіка із чолові
ками домінували над усіма іншими соціальними стосунками 
(із своєю сім’єю чи із своєю дружиною) й переважали їх щодо 
частотности й інтенсивности (23). У центрованому на чолові
кові суспільстві, яке (за винятком Спарти) через сепарацію 
зводило до зневажливого мінімуму стосунки з жінками свого 
суспільного прошарку й уможливлювало цілком позбавлені по
чуттів сексуальні стосунки з рабинями, грек міг знайти лише 
у чоловікові те, чого він шукав: почуття, прагнення бути ко
ханим, респектованим і бажаним рівним із собою і заради себе. 
Послідовним є те, що у грецькому розумінні гомоеротики (не
зважаючи на її сексуальний компонент, що був й у гетеросек- 
суальних контактах і не був винятковим щодо принадности і 
цінности) на передньому плані перебувають соціальні виміри і 
соціалізуючі чинники. Наголошують на виховній функції 
paiderastia (любови до хлопчиків). Eromenos, молодий хлопець, 
до якого залицяється чоловік, мусить своєю поведінкою дове
сти, що він гідний кохання цього чоловіка, і навпаки, erastes, 
старший коханець, може розраховувати на задоволення своєї 
любови лише тоді, коли він зарекомендує себе як бездоганний 
зразок. Численні розповіді про пари друзів, які завдяки своє
му коханню виявили особливу мужність, дають змогу чіткіше 
зрозуміти соціальні імплікації гомоеротики (24). Розвиток ко
дексу чести воїна, який залишає за межами нижчі прошарки, 
незалежно від їхнього сексуального використання, не лише 
сприяє тому, що гомоеротичні зв'язки між чоловіками стають
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елітною ознакою станової належности, а й виражає соціальні 
норми поведінки, які призначені до зміцнення розподілу ро
лей чоловіків. Цим пояснюється й засудження пасивної гомо- 
сексуальности як нечоловічої поведінки, а також очікування 
від eromenos якомога довше не піддаватися на залицяння сво
го коханця, а якщо вже й піддатися, то без будь-якої сексу
альної насолоди (25).

Із дещо парадоксальним формуванням й утвердженням ідеа
лу чоловіка через позірну поведінку, бо правильна поведінка 
eromenos заперечує фемінізацію партнера у гомоеротичних сто
сунках, перегукується аж до часів еллінізму найпоширеніше 
ставлення до жінки. Її основне призначення -  у пасивному, та
кому нестерпному для (вільного) чоловіка підпорядкуванні, у 
народженні дітей. Від неї очікують постійної сексуальної готов- 
ности і спокусливости, а також більшого задоволення, однак, 
на відміну від чоловіка, вона позбавлена власної (інтелекту
альної і фізичної) здатности належати самій собі, моральної 
стійкости і сили волі. Наслідком цього є не лише суспільна 
ізоляція вільної жінки з метою контролю над нею і леґітим- 
ністю спадкоємців, а й загальне позбавлення жінки інтеґра- 
тивної ролі рівної, інтелектуальної, емоційної й такої, що вдо
вольняє еротичні потреби, партнерки (26). Жінка, якщо вона 
народжена вільною, має обмежуватися своєю функцією матері 
леґітимних спадкоємців і, хоча вона й ділить із своїм чолові
ком ліжко, однак ні в якому разі не стіл, не кажучи вже про 
життя. Якщо ж вона рабиня, належить до нижчих прошарків 
або не має прав громадянки, то вона для свого чоловіка пере
дусім сексуальна партнерка. Почуття прихильности до гетер, 
рабинь чи повій для грецького чоловіка хоча й можливі, од
нак вони тільки додаток, а не передумова його стосунків із 
жіночою статтю. Звичайно, грецьке суспільство за жодних часів 
не було повністю гомоеротичним (27). Навіть під час розквіту 
paiderastia гомосексуальні стосунки між чоловіками були зде
більшого в молодому віці до одруження і закінчувалися пере
важно (сімейною) гетеросексуальністю або цілковито безконф
ліктною бісексуальністю (28). За всіх часів лунали голоси, які 
заперечували одностатевий сексуальний акт (не одностатевого 
Ероса) як неприродний (29). Передовсім інституція сім’ї зав
жди була в повазі і (як мета гетеросексуальної соціалізації) не
доторканою. З часів вражаючої сцени прощання Гектора й Ан-
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дромахи в Іліяді розчарування дійсністю ніколи повністю не 
витісняли з голів греків ідеалізованого уявлення про сімейне 
кохання (ЗО). І тому не дивно, що (за змінених суспільних умов 
еллінізму, насамперед, стосовно становища жінки) до концепції 
нової комедії Менандра (342-291 рр. до Р. X.) ввійшли суто 
гетеросексуальні стосунки. Нова комедія представляє (наро
джений у світі гетер) просто-таки романтичний ідеал шлюбних 
стосунків: весілля закоханої пари, яке після численних пери- 
петій і помилок, все ж таки відбувається, пропаґується як необ
межений гепі-енд (31). Метою є романтично забарвлений, за
снований на коханні шлюб. На сцені також дотримувалися вста
новлених суспільством шлюбних норм, коли виявлялося, що 
кохана, вигадана рабиня, має гідне походження. Подібне сто
сується і жанру роману, який, як Ефіопіка Геліодора (III ст. 
після Р. X.), так само виступає за романтизацію гетеросексу- 
ального (а по змозі -  цнотливого) кохання, яке долає всі пере
шкоди (32). Ідеали ніжного тісного душевного зв'язку, взаєм
ної вірности і сексуальної стриманости, які греки до V ст. ще 
часто пов’язували з гомосексуальним коханням, переносять те
пер на гетеросексуальні (сімейні) стосунки. Хоча практика го
мосексуальних стосунків повністю і не зникла з еллінського 
суспільства, вона, як соціяльна інституція (зокрема через інтеґра- 
цію Греції у Римську імперію), витісняється, що дає змогу Плу- 
тархові близько 100 р. після Р. X. розвинути філософію сімей
ного кохання як повністю недоторканий нормативний ідеал, 
який, звичайно, перебуває у незмінній і нерозв'язаній супереч
ності із прозаїчною, патріархальною подвійною мораллю непо
хитної (сімейної) реальности (33).

3. І у Римі, і в Греції відомим був феномен кохання і 
сексуальности в сенсі інтеґративного складника міту і культу. 
Однак римлянам саме у часи ранньої республіки бракує тієї, 
так і хочеться сказати, легкости у ставленні до (божої і людсь
кої) сексуальности, яка попри всю їхню трагічність притаман
на грецьким мітам. Ймовірно, це зумовлено римською орієн
тацією на gravitas senectus, гідність віку, для якої patres (бать
ки) і senatus (ради старійшин, senex = старий) речі, самі собою 
зрозумілі, що повністю відрізняє її від грецької культури мо- 
лодости (культури юнака). Римляни завжди вбачали в анархіч
ній (тому що вона відволікає від усіх громадських обов'язків) 
владі Амура загрозу для всіх римських чеснот, які ґрунтува-
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лис я на базових для держави gravitas. У мітах і літературі 
присутня багато в чому подібна до богині кохання Афродіти 
Венера -  мати троянського героя Енея, яка хоча і є прама
тір’ю (Venus genetrix) роду римлян, однак вони тривалий час 
не здужали навіть спорудити для неї храму в місті. Найстарі
ший з відомих нам храмів Венери за межами pomerium, свято
го району храмів, фінансували 295 р. до Р. X. -  що особливо 
цікаво -  із штрафних зборів з викритих за stuprum, сексуаль
ні гріхи, матрон і був він присвячений Venus obsequens (слух
няна, терпелива) (34). Подібне ставлення і спроба приручити 
богиню кохання простежується у спорудженні статуї Venus 
verticordia (та, що оберігає серця від небезпечних пристрастей), 
коли під час війни з Ганнібалом відома під іменем Венери Ери- 
цинської -  за своїми витоками орієнтальна богиня кохання -  
загрожувала набути розпутних рис (35). У Римі, в суспільстві 
землеробів, хоча й постійно усвідомлювали небезпеку зане
дбання тісно пов’язаних із сексуальністю культів родючости, 
через що могла виникнути загроза власному існуванню, од
нак побоювалися справляти ці переважно у вигляді орґій культи 
у місті через їх згубний потяг до фанатизму і безладдя. У Римі 
на початку II ст. до Р. X. поряд із справлянням культу Діоні- 
са, який проник зі Сходу не без властивого римлянам опору
(36) (згодом до нього долучився і культ Ісіди), маємо свідчен
ня про відправляння й суто римських культів родючости, як, 
приміром, Mutunus Tutunus, фалічну фігуру якого можна було 
побачити у спальних кімнатах громадян і який пов'язаний із 
втратою цноти, а також про фалічні фетиші, які зберігали ве
сталки, цнотливі жриці, або про бога родючости Liber pater, 
якого ідентифікували з Діонісом (37); однак водночас існувала 
тенденція до знешкодження й десексуалізації культів родючо
сти, що їх справляли у вигляді орґій, через їх інтеґрування у 
культ держави і до дееротизації римських богів. Пов'язані зі 
шлюбними стосунками божества римлян характеризуються 
насамперед особливою віддаленістю від сексуальности й еро
тики (38). За часів Республіки такий стан прирученої сексу
альности й еротики відобразився у скептичних висловлюван
нях римлян щодо особистих сексуальних почуттів і в суспіль
ному нормативному кодексі поведінки, який індивідуальні 
потреби підпорядковував потребам сім'ї і держави. Римляни 
були далекими від того, щоб відрікатися від усіх можливих
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насолод у житті, однак додержання міри -  найвища заповідь 
для римлянина. Всюдисущим є деал військової дисципліни, 
яка здатна долати голод, спрагу, потребу в сні й сексуальний 
потяг, а відтак веде до virtus, сукупности римських (чолові
чих) чеснот. У цьому сенсі кохання, емоційна прихильність 
для римлян більше проблематичні й загрозливі, ніж потреба 
фізичного задоволення. Катон Старший (234-149 рр. до Р. X.), 
за свідченням Плутарха, мав звичку говорити, що закоханий 
чоловік "дозволяє своїй душі жити в тілі іншої людини" (39). 
Небезпека втратити самого себе, яка позбавляє чоловіка розу
му й відволікає його від виконання громадянських обов'язків, 
для римських чоловіків, які без сварок і проблем звикли задо
вольняти свої сексуальні потреби з рабинями (рабами) та по
віями, у випадку емоційної участи виглядає більшою. Один 
батько, ім 'я якого нам невідоме, обрав навіть сексуальне за
доволення як метод, щоб вилікувати свого закоханого у не
підхожий об'єкт сина від невиліковної, як вважали, пристра- 
сти, вимагаючи від нього, щоб той, дорогою до своєї коханої, 
проводив деякий час у товаристві повій. І справді, молодий 
чоловік після того виявляв набагато менше заповзятливости у 
своїй пристрасті і після декількох подібних процедур виліку
вався (40). Ця історія свідчить не лише про відсутність інте- 
ґрованости кохання і сексуальности, що ще більше виявляєть
ся в концепції римського шлюбу, а й про поділ цілком при
йнятних пригод на дозволені й не дозволені стосунки. Перші 
були з рабинями, звільненими з рабства чи в борделях і не 
обтяжу вали ані психіки, ані гаманця чоловіка й не загрожу
вали сім'ї. Останні були загрозою психічної і фізичної руйна
ції чоловіка, робили його хворим від кохання і божевільним, 
призводили До, в очах римлян, непробачного розтринькуван
ня сімейного майна чи, в разі вторгнення у чужу сім'ю, в екстре
мальних випадках закінчувалися навіть смертю. Катон, що як 
цензор мав пильнувати і здорову сексуальну поведінку своїх 
співгромадян, подає свідчення соціяльно вмотивованих тон
ких диференціяцій. Дорогою з форуму зустрівся йому моло
дий чоловік, який, очевидно, повертався з борделю і сором'яз
ливо намагався сховатися. Однак, замість того, щоб йому до
коряти, Катон гукнув до нього: "Будь мужнім, юначе, пра
вильно робиш, що відвідуєш негідних бабів і не хапаєшся до 
доброчесних жінок!" Проте, коли він наступного дня побачив



Античність 103

Еротична сцена (середина І ст. до Р. X.)
Барельєф на мармурі, Помпеї RP, інв. № 27714

того самого юнака, який ішов із того самого будинку і після 
похвали Катона того разу вже зовсім не соромився, сказав він 
йому: "Так, справді я тебе хвалив, що ти ходиш до цих жінок, 
але це не означає, що ти маєш мешкати у них!" (41).

За поглядами римлян на шлюбні стосунки, сексуальність 
була потрібною до зачаття леґальних спадкоємців, а коханню 
відводилася цілком другорядна роль. Уже згаданий Катон хи
зувався тим, що свою дружину він обіймав лише раз під час 
грози (що, звичайно, йому не завадило вже у похилому віці 
підтримувати ніжні стосунки з однією молодою рабинею) (42). 
Сенека рішуче застерігає від занадто великої прихильности до 
власної дружини і ставить знак рівности між надмірним ко
ханням у сім'ї та розривом шлюбних стосунків (43). Хоча та
кож і в Римі існував ідеал сімейної прихильности, однак це 
почуття трактували радше як бажану передумову налагодження
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стосунку між чоловіком і жінкою, а не як безумовно неодмін
ний їх результат. Прагматичні римляни небезпідставно прися
галися у сімейній злагоді за допомогою слова concordia, по
няття, що властиве політичному і державно-теоретичному дис
курсові. Гармонійний шлюб, у якому виконувались приписані 
ролі керування і послуху, високо цінували як вагомий внесок 
у моральну цілісність та політичну стабільність держави.

Однак римлянка за всіма моральними нормами, на відміну 
від грецької жінки, ніколи повністю не була вилучена із суспіль
ного життя і займала, принаймні з кінця другого сторіччя до 
Різдва Христового, визнану у приватноправовому сенсі пози
цію, що їй ґарантувало широкі можливості самій розпоряджа
тися власними економічними засобами, а відтак і достатню не
залежність. Наслідком цього було не лише те, що гомосексу- 
альність, хоча вона й була поширена і її цінували (44), ніколи 
не виконувала соціяльно-політичної функції як paiderastia, а 
лише поряд з іншими суспільними впливами (45) зумовила ніко
ли не акцептоване римлянами з погляду нормативности, а в 
реальних сексуальних стосунках цілком толероване послаблен
ня (сімейної) сексуальної моралі. За часів пізньої Республіки 
римляни, виходячи з практики конкубінату, який ґрунтувався 
лише на прихильності, відкрили для себе кохання як елемент 
життя чоловіка і жінки (звичайно, їх ніколи не залишав страх 
перед анархією Амура). Про пробудження у ці часи культури 
кохання свідчить не стільки високий (політично вмотивований) 
рівень розлучень і повторних одружень у верхньому прошарку, 
скільки той факт, що (одружені) жінки хоча й не поціновува
ли, то принаймні толерували еротичні любовні стосунки. Ми 
знаємо про Клодію, яку кохав Катулл і оспівував під псевдо
німом Лесбія (близько 87-54 рр. до Р. X.), чи про Семпронію, 
знамениту соратницю Каталіни про те, що (позашлюбні, до того 
часу притаманні лише повіям чи лібертинкам) безладні сексу
альні стосунки були на порядку денному і у вищих прошарках. 
Деякі матрони, протестуючи проти законів stuprum, що, як і 
раніше, досить сильно обмежували права жінок, дійшли до того, 
що реєструвалися як повії (46). Так суворо проведене державою 
розмежування повій, гетер і благочестивих matronae опинилося 
під загрозою зникнення. Трагічно-веселе забавляння із кохан
ням (Амур Овідія -  веселий хлопчик, який, однак, наносить 
рани) глибоко сколихнуло й давньоримську сексуальну мораль.
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Для чоловіка кохання більше не було лише почуттям, якого 
наскільки можна варто уникати, щоб не стати слабким; для 
римської громадянки сексуальність вже більше не була витіс
неною потребою, про яку вона, радше, нічого не хотіла б знати; 
еротика сприяла суспільній формі поведінки культивованих 
urbanitas. У тогочасній літературі віддзеркалюється зароджу
вана напруженість. По один бік перебувають (і в політичному 
сенсі також) провокативні римські елегії з їхнім сповідуванням 
кохання, що визначає буття, чи любовна дидактика Овідія з 
(для античности оригінальними) спробами об'єднати кохання, 
сексуальність й еротику (в особі матрони) (47), по другий бік -  
Верґілієва Енеїда, яка проповідує старий ідеал підпорядко
вувати кохання державній справі, чи історична праця Лівія 
(59-17 рр. після Р. X.), в якій він скаржиться на занепад мо
ралі й посилається (як на утопію) на ту (сексуально-) моральну 
цілісність минулих часів, яку цезар Авґуст у політичній реаль
ності життя намагається відновити за допомогою риґористич- 
ного сімейного законодавства. Конфлікти між давньоримським 
усвідомленням суворої сексуальної моралі й відносно вільним 
(звичайно, ще під впливом соціяльних норм) ставленням до сек- 
суальности та кохання, яке висміюють у сатирах Марціял (близь
ко 40-102 рр. після Р. X.) чи Петроній (І ст. після Р. X.) у його 
Сатириконі як моральний образ часу, тривають із змінним успі
хом то суворости, то толерантности увесь період правління це
зарів. Щораз більший вплив християнства забезпечує перемогу 
риґористів, і вже не лише із самою претензійністю на соціяльне 
панування та інтеґрованість сексуальности, а й із сексуальною 
ворожістю, якої ще не знала греко-римська античність.

4. Щораз більше заперечення та витіснення сексу альности 
на користь очищеного від фізичного потягу кохання до Бога і 
до людини (agape) у період християнської пізньої античности 
хоча і є наслідком (з єврейським впливом) процесу християні
зації, однак своїм корінням, оскільки саме християнство про
ростає з античного світу, сягає античних поглядів і тенденцій. 
Тут варто назвати не лише магічно-релігійну табуїзацію на
родження, смерти, статі й сексу альности (48) чи світоглядний 
дуалізм деяких античних філософських шкіл, який став пре
людією до диспропорції між тілом (матерією) і душею (духом) 
У християнському вченні, яка у своїй екстремальній формі ви
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являється у гностичних течіях і маніхейських єресях і вихва
ляє мудрість утримання, а й деякий медичний і популярно- 
філософський античний світогляд. Висловлюване досі неґативне 
ставлення до сексуальних дій пов'язувалося вже з тим, що 
орґазм не лише порівнювали із схожим на судоми актом, який 
виявляв жахливу подібність до епілепсії (49), а й за високої 
частотности зумовлював зниження статевої спроможности, 
втрату запалу (притаманних достойному чоловікові), а відтак 
ніс у собі загрозу його фемінізації (50). Не лише атлет мав 
утримуватися перед змаганням, а й адвокат перед своїм висту
пом на форумі (51). Звичайно, не кожен погоджувався з грець
ким лікарем Сораном (початок II ст. після Р. X.), що "чолові
ки, які залишаються цнотливими, сильніші й кращі, ніж інші, 
та проживають свій вік у ліпшому здоров'ї" (52), однак помір
ність і контроль були заповіддю для всіх. Попри таку тради
цію античної сексуальної дисципліни дедалі більша концен
трація християнства на утриманні й (сексуальному) аскетизмі, 
яка у поганській античності була завжди винятком, зумовила 
(радикальний) перелом у поглядах на сексуальність та на її 
оцінювання (53). Сексуальність для християн втрачає дві озна
ки, які істотно характеризували її роль в античний період, а 
саме її природність як таку і віру в її функцію соціалізації. 
Причиною цього може бути те, що християнство проповідує 
єдність сексуальности і всього даного Богом. Хоча церква й 
стоїть міцно (на відміну від радикально-дуалістичних гностич
них вчень чи маніхейських єресей) на тому, що сексуальний 
потяг і потяг до продовження роду людини, як і все створене 
Богом, в принципі не є чимось поганим, однак вже жодного 
слова не говориться про божество, яке діє в людині, чи про 
Божу владу. Сексуальний потяг (як і смертність) розглядають 
як наслідок гріхопадіння і тому міцно пов'язують з моральним 
злом. Авґустин врешті оголошує сексуальність, яка для нього 
(і в особистому житті, і в його теології) перебуває у болючій 
суперечності з вільним волевиявленням, карою за людський 
непослух, відділяючи її раз і назавжди від первісної святої 
природи людини та від Бога (54). Сексуальність відтак оста
точно втратила свою невинність, що згодом мало тяжкі на
слідки, і випала з (позитивної) природности створеного Богом 
ладу. Сильний сумнів у соціялізаційних можливостях сексу- 
альности може бути пов'язаний із загальною закостенілістю
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громадської думки у кризові часи пізньої Римської імперії, 
коли політична й економічна нестабільність зміцнили волю 
людини до порядку і дисципліни. Як через закостенілу кастову 
систему, прив'язаність до постійного місця проживання, неми
нуче успадкування професії і розміру податків звузився простір 
до дій на політичному і соціяльному рівні, так само христи
янська мораль із її сексуальним риґоризмом, яка управляла 
всіма сферами людського життя, стала інструментом до дисци
пліни у найінтимнішій сфері. Позаяк сексуальність розглядали 
як непослух тіла духові і як кару за непослух Богові (а відтак і 
будь-якому зверхникові), інтеґрувати її можна було лише на 
стадії болісного обмеження, до того ж саме воля до якомога 
радикальнішого пригнічення представляла її наймогутнішим 
ворогом, проти якого неустанно вступали в бій Отці церкви на 
Сході і Заході.

Проте якраз нормативне сексуальне пригнічення в період 
пізньої античности і проклало шлях до нових форм (сублімова
ної) еротики. Із аскетичних форм життя розвинулися (приміром, 
в Актах Синесія чи Аґапетентумі, цнотливому співжитті чо
ловіків і жінок) можливості стосунків між чоловіком і жінкою, 
які були достатньо вільними від примусу виконувати статеву 
роль, більш хвилюючими і більш еротичними, отож громад
ський шлюб у деякому сенсі (хоча йому церква й дуже проти
стояла) не втратив своєї привабливости впродовж наступних 
сторіч. Подібні сублімаційні стратегії привели до еротизації 
відносин з Богом, формування містичного зв'язку "наречена -  
Бог", в якому, з одного боку, у християнській модифікації по
вторились предковічні уявлення про магічну єдність з боже
ством (55), а з іншого, вже започатковувалися тенденції серед
ньовіччя.

Примітки
(1) К. BLERSCH, Wesen und Entstehung des Sexus im Denken der Antike, Tübingen 
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С ередн ьовіччя

1. Немає нічого простішого, як підводити людину з минулих 
часів під наші стереотипи мислення і сприйняття. Так чинили 
історики й автори історичних романів майже до сучасних часів. 
Якщо античні люди (висловлювання яких нам набагато ближчі, 
ніж середньовічних людей), Овідій, Тібулл чи Проперцій спри
ймали кохання, еротику і сексуальність у тій формі, яка, так 
нам здається, дуже близька до нашого сприйняття, то чому тоді 
ми не можемо припустити неперервности у цій центральній сфері 
людського існування? Тим паче, що й у середньовіччі були лю
бовні романи і романси, хай вони й доступні нам переважно лише 
в обробках XIX ст. (насамперед в обробках Ріхарда Ваґнера).

Однак, якщо ознайомитися з джерелами всього тисячоліт
тя, епохи, яку ми спрощено називаємо "середньовіччя”, то зво
ротна проекція не підтвердиться. До того ж наприкінці епохи 
античности вже зникають свідчення про кохання, під яким 
ми розуміємо почуття, яке завжди містить в собі (принаймні 
як тенденція) сексуальність, визначальні для життя двох лю
дей стосунки при їх взаємному емоційному притяганні та 
інтимній винятковості. Якщо античності була незнайома, на 
відміну від нас, концепція кохання, згідно з якою ці стосунки 
поширюються на інші сфери буття коханої людини, то у ран
ньому середньовіччі, на відміну від античности і нового часу, 
кохання взагалі не сприймається і не оцінюється як основний 
елемент життя, як raison d’etre. Бо лише у відповідний період 
середньовіччя, приблизно із середини XI ст., ця емоція про
ступає у близькій нам формі, люди відкривають для себе (чи з 
погляду античности, відновлюють) кохання.

2. Що стосується сексуальности, то вона через свою біоло
гічну зумовленість тяжко піддається історичним змінам. Од
нак загалом змінилося (і це предмет дослідження історії мен- 
тальности) ставлення до сексу альности, до способів і обставин 
її реалізації, тобто до форм статевих стосунків і фізичної ніжно- 
сти. Щоб відчути життя якоїсь культури, потрібно простежи
ти, чи розвиває вона те більше, аніж просто сексуальність, що 
ми його називаємо еротикою. Християнство зробило все, щоб 
цьому перешкодити, й звело сексуальність лише до продов-
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ясення роду. Проблеми зі своєю сексуальністю, які окремі вірні, 
такі як св. Павло, Ієронім і особливо Авґустин, сприймали як 
перешкоду до повної концентрації на вищому світі, якраз і 
були визначальними для тієї культури, позаяк їхні твори були 
для цілого середньовіччя первинними auctoritates і в епоху 
віри багато їх сприйняли. Вихваляли чесноти незайманости і 
цнотливости, яким протиставляли проклятий порок luxuria, 
задоволення від фізичної ніжности. Поряд із цим нога в ногу 
крокує до болю відоме жінконенависництво тієї епохи, вира
ження передовсім страху якраз перед цим гріхом: лише замкне
на за монастирськими мурами монахиня за духовною communis 
opinio не є поганою жінкою, бо вона не становить небезпеки 
для чоловіка.

Християнська релігійність, яка проникла у всі життєві сфе
ри, зумовила те, що багато людей відмовилися від сексуально
го життя, інші завдавали шкоди своїм статевим органам, а ще 
інші, хоча й жили сексуальним життям, однак воно тяжіло над 
ними як страшний гріх. Якщо сімейна пара утримувалася від 
статевого життя згідно із приписами церковного права у табуї- 
зовані літургією періоди або в періоди, коли жінка мала менстру
ацію і тому її вважали нечистою, то це було не більше як два, 
максимально п'ять разів на місяць, коли чоловік і жінка могли 
леґітимно спати разом (1). До того ж, за вченням св. Авґустина, 
будь-який фізичний контакт, хай навіть він, згідно з приписа
ми, спрямований на зачаття дітей, все одно вважали гріхов
ним, бо ж пов'язаний з потягом (2). Навіть статеве життя у 
сім'ї, якщо його метою не було зачаття нащадків, засуджу
вали так само, як і позашлюбні статеві стосунки, як гріх. Ле
гітимні контакти мали бути якомога однотиповими: автори книг 
покаянь (каталогів гріхів і мір покарання) і теологи моралі 
вважали, що кожна поза кохання, крім місіонерської, гріхов
на й за це передбачалося покарання (сліди чого можна ще зна
йти у сучасному американському праві: у 22 штатах оральний 
і анальний секс навіть між повнолітніми передбачає кримі
нальну відповідальність) (3). Багато про що свідчить і те, що, 
за середньовічними джерелами, форму фізичного контакту, 
якщо жінка перебуває над чоловіком, практикують лише в 
борделях або відьми з чортами (4).

Мусимо визнати, що не знаємо, наскільки на практиці до
тримувалися цих суворих приписів канонічного права, і якщо
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Злягання з дияволом і відьомські верхогони 
Різьба по дереву (деталь)

Ульріх Тенґлер, Der neu Layenspiegel, Ауґсбурґ 1511 р.
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замислитися над тим, наскільки незвичний для верхнього про
шарку конкубінат суперечив офіційному ідеалові моногамії, 
то виникає скепсис. До того ж, серед інтелектуалів трапля
ються поодинокі погляди, на які не вплинула панівна доктри
на, скажімо, серед лікарів, які статевий акт рекомендували як 
лікувальний засіб. Наприклад, Жерар Беррійський (кінець 
XII ст.), який при нещасливому коханні (amor heros, яке, на 
відміну від сучасности, вважали серйозним захворюванням) 
приписує часті статеві контакти з різними партнерками (5). В 
ексклюзивній галузі (право на яку мали верхні прошарки) 
наукової медицини спостерігається антично-арабська тради
ція, згідно з якою сексуальність розглядають як природнел 
морально чисте явище, а також серйозно ставляться до інтен- 
сивности почуттів, що пов'язані з нею. У придворній поезії 
ХІІ-ХІІІ ст., яку писали не клірики і якій відоме те "більше" 
в інтимному, повсюдно присутні пасажі, в яких змальовано 
еротичні зустрічі (звичайно ж, з дискретним замовчуванням 
того, що старофранцузькою називали sorplus). Наприклад, най
визначніший романіст XII ст. Кретьєн де Труа, який аж ніяк 
не відзначається перебільшеною сором'язливістю, обриває свій 
опис простим натяком, коли королева і Ланселот врешті йдуть 
разом до ліжка:

"Des joies fu la plus eslite
et la plus delitabel cele
que li contes nos test et cele" (6).

(Із [їхніх] радощів найвишуканішим і найбільшим задово
ленням було те, яке історія замовчує й приховує від нас).

Такі анклави, звичайно, не змінюють нічого в тому, що для 
середньовічної ментальности базовим і характерним було спри
йняття сексуальности як цілковито неґативного і гріховного 
явища, бо вона за своїм виникненням була наслідком успадко
ваного гріха, а її метою були знову ж таки гріховні думки і 
вчинки. Тому стать у релігійному житті перебувала під цілко
витим табу (через що саме на полях рукописів з побожними 
текстами, а також у марґінальних або важко доступних для 
людського ока зонах церковної архітектури ні-ні та й з’явля
ються еротичні малюнки чи скульптури) (7). За своєю соціяль- 
ною функцією неприйняття сексу свідомо чи несвідомо слу
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жило для самодисципліни кліриків і пригнічення мирян. Над
звичайно велика роль, яку досі відіграють почуття сорому й 
вини в європейській культурі (8), бере свій початок здебільшо
го у середньовічному прирівнюванні сексу й еротики до чортівні 
(у буквальному розумінні слова). Католицька церква, як відо
мо, й дотепер цілком свідомо дотримується таких поглядів. 
Несвідомо вони є основою моральних норм секуляризованого 
суспільства. Не випадково у середньовічних доносах про гру
пи відступників часто поряд називають єресь, відступництво 
від справжньої віри і розпутність, а сексуальну фривольність і 
безладність у виборі партнерів як їхні основні гріхи (катари у 
Південній Франції, секти Вільного Духа у Німеччині та Італії, 
адаміти в Богемії тощо). Хай навіть і не можливо точно встано
вити, чи насправді була така практика, про яку йдеться у по
відомленнях, які складали майже завжди їхні противники, чи 
це лише простий наклеп, усе одно тут можна простежити функ
цію сексуальности як елементу протистояння панівній ідеології 
та її нормам, чи було це на практиці, чи лише у фантазіях 
переслідувачів. Або навпаки чітко видно, наскільки сильними 
були репресії у цій сфері, якщо вони могли призвести до такої 
колективної реакції. Наскільки небезпечною вважала церква 
потенційну сексуальність, можна проілюструвати такою цита
тою: поцілунок (можливо справді невинний) служителем церк
ви дитини, вважали, за Книгою покаянь Роберта Флемборсько- 
го (1208-1213) (9) побічним доказом педерастії, що заслугову
вало на покарання публічним шмаганням батогами, скальпуван
ням (для зруйнування освяченої тонзури), плюванням в облич
чя і закуванням у залізні ланцюги на шість місяців.

Тією ж мовою розмовляє і світ фантазій про страх і помсту, 
який таким багатим дійшов до нас з літературою видінь. Які 
тільки види садизму не змальовують там (здається, що навіть 
частіше миряни, аніж монахи і монахині), описуючи пекло і 
чистилище лише для грішників, які порушили шосту заповідь, 
важко собі уявити, якщо не знайомий із таким поширеним у 
середні віки літературним жанром. Процитуймо один лише по
рівняно стриманий текст: св. Франческа Римська (1384-1440), 
мати чотирьох дітей, описує, як ті, які хоча й залишалися 
фізично незайманими, однак грішили сексуальними фантазія
ми, мусять сидіти на розпечених залізних плитах. Кожну за
міжню жінку, яка одержує занадто багато задоволення викону-
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іочи подружній обов'язок, кусають змії і саме "principalmente 
in quelli membri colli qualli se era piu delectata" (особливо в ті 
частини тіла, якими вона відчувала найбільше задоволення) -  
"повчальна кара”. Така душа мусить лягати "у ліжко, повне 
змій та інших бридких гадів, тобто демонів” й легко здогада
тися, як вони з нею будуть поводитися (10), і так до безкінеч- 
ности. Оскільки подібних текстів, які пластично описують по
карання гріховного тіла за старозавітним lex talionis, дійшло 
до нас сотні, і вони ввійшли у загальну писемну й образну 
дидактику, то було б цілковитою помилкою шукати тут лише 
індивідуально-психологічних пояснень. Цей конкретизований 
у потойбічному світі сексуальний страх радше типовий для 
давньоевропейського (від середньовіччя до бароко) християн
ства (11). Розвиток по своїй основній лінії міг проходити так-, 
що з початком реформаторського руху і особливо григоріан
ської реформи упереджене ставлення до будь-якої сексуально- 
сти з притаманного спочатку монахам набуло загального по
ширення, передавшись клірикам, а потім через проповіді й 
мирянам. Це не означає, що багато мирян у середні віки ще не 
мали такої упереджености (варто лише згадати короля Людовіка 
Благочестивого (814-840)), але через порівняно незначну па
сторську діяльність цей комплекс, ймовірно, не був так міцно 
вкорінений, як у пізньому середньовіччі з його набагато інтен- 
сивнішою катехізацією мирян через проповіді, релігійну літе
ратуру, мистецтво, театр тощо. Чи випадково якраз того само
го XI ст. сексуально-риґористичні тенденції переживають свій 
перший розквіт (поміж іншого серйозно впроваджено заборо
ну священикам одружуватися) і майже синхронно з'являють
ся перші свідчення про почуття кохання?

3. Почуття кохання має свою історію: із текстів першої по
ловини середньовіччя (приблизно 500-1000 рр.) не можна зро
бити висновку, що при зустрічах чоловіків із жінками відбу
валося щось таке, що ми сьогодні розуміємо як кохання. Без 
сумніву, існували і прихильність, і звична довіра між статя
ми, і, звичайно ж, сексуальний потяг. Про те, що тоді, скажі
мо, оральний і анальний секс був так само відомий як coitus 
interruptus тощо, дізнаємося із книг покаянь, що їх писали 
переважно монахи (12), які з вражаючим знанням деталей на
магалися вибити з християн будь-яке прагнення до еротики.



118 Сексуальність. Кохання

Однак заборона таких фізичних контактів не говорить жодно
го слова про супровідні емоції. Якщо неапріорно (а тому й 
непереконливо) припустити, що кохання у нашому розумінні 
мусило бути завжди і всюди, тоді в джерелах знову й знову 
наштовхуєшся на те, що стосунки між статями, зазвичай, були 
не стільки міцними й емоційними відносинами двох індивідів, 
скільки спілкою, яка ґрунтувалася на сексуальному потягові 
або соціальній практичності, членів якої (у кожнім разі з боку 
чоловіка) відносно легко можна було замінити.

Чому і у цій сфері не змогли побачити особливости ранньо
го середньовіччя? Адже в усіх сферах життя помітні істотні 
зміни, які настали із варваризацією Imperium Romanum, а зго
дом із захопленням її германцями, як і виникнення феодалізму. 
Помилкове припущення про неперервність розвитку від ан- 
тичности до середньовіччя пояснюється частково й тим, що 
слово "amor” у текстах раннього середньовіччя перекладають 
неправильно. У відносинах між статями воно означало не "ко
хання" у сучасному розумінні, а просто "сексуальне прагнен
ня”. Наприклад, Григорій Турський наприкінці VI ст. в Історії 
франків (9, 27) розповідає про те, як один герцоґ "in amorem 
puellolae ruit" (13), "закохався" в одну дівчину. Як видно далі 
з розповіді, у жодному разі не йдеться про романтичну зако
ханість, а про фізичне прагнення: позаяк дівчина не лягає доб
ровільно у ліжко князя, він разом із своїми супутниками б'є її, 
аж поки їй з носа не хлинула кров. В іншому місці той самий 
літописець повідомляє, що вестґотську принцесу Ґалсвінту її 
чоловік Хільперік І (561-584) "magno amore diligebatur" (14), 
любив великою любов'ю. Однак із наступного речення зрозу
міло, що тут мається на увазі під "amor": "Вона понесла, влас
не, великі скарби із собою". Одне лише багатство є тут причи
ною ("enim") для позначеного як "amor" інтересу чоловіка. Як 
видно із інших текстів, між "amor" у стосунках між статями і 
нашим "коханням" не можна ставити знака рівности.

Однак є й інші докази. У вульґарній латинській поезії в 
період після V і до X ст. тема кохання просто відсутня, так 
само вона мало присутня й у народній поезії до XII ст. Звичай
но, деякі літературознавці припускають існування у середньо
віччі квітучої народної любовної лірики, бо вони вважають, 
що "winileodos", переписувати й пересилати які заборонив мо
нахиням Карл Великий 789 р. (15), слід перекладати словом
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"любовна лірика”. Утім через те, що жодного зразка цих текстів 
не збереглося, неможливо довести, що ці пісні -  це любовні 
вірші у нашому розумінні. Це могли бути еротичні пісні, які, 
зрештою, беруть свій початок із сфери магії родючости, і яких 
часто засуджували на церковних зборах, але, найімовірніше, це 
були товариські пісні до- і нехристиянського змісту. Зрештою 
староверхньонімецьке ”wini”, незалежно від статей, означає просто 
"товариш”. А що стосується так званих давньоанглійських елегій 
чи жіночих плачів, то про ці, з мовного погляду, дуже складні 
тексти не можна з певністю сказати, йдеться тут про релігійні 
алегорії чи, може, навіть про плач військової дружини за своїм 
поводирем. Про "jarchas”, романські любовні пісні та плачі з 
ісламської Бспанії, які звикли відносити до "ранньосеред
ньовічної” любовної поезії, є свідчення лише із середини XI ст. і 
походять вони зі змішаних християнсько-романських /  єврейсь
ких /  ісламо-арабських територій. їх цитують поети, що пишуть 
гебрейською, а поширені вони лише на моцарабських територі
ях, отже, немає жодного доказу кохання у західному ранньому 
середньовіччі. Про подібні за своєю структурою (придворні) дав- 
ньопортугальські "cantigas de amigo" до кінця XII ст. немає жод
них свідчень. У хроніках також немає відомостей про любовні 
стосунки чи про самогубство через нерозділене кохання.

Переконливішим свідченням, аніж цей argumentum е silentio 
у галузі загалом бідних залишків вульґарної поезії раннього 
середньовіччя, є релігійна література, яка у численній кількості 
дійшла до наших днів. Кохання людини до осіб із релігійного 
світу виражене з феноменологічного погляду за допомогою тієї 
ж самої комунікативної системи, що і кохання між статями 
(що побачили вже середньовічні теологи, приміром, Бернар 
Клервоський) (16). Навіть короткий огляд релігійних текстів 
середньовіччя дає підстави зробити висновок, що всюди домі
нує образ далекого, суворого володаря, а любовні зустрічі з 
Богом пізніших містиків ще не трапляються. Це випливає не 
лише з тогочасних молитов (17), а особливо з численних пере
житих видінь, у яких вірні безпосередньо стикалися із потойбіч
ним. Лише деякі інтелектуали часів Каролінґів, як Алкуїн чи 
Отфрід Вайссенбурзький, мали спроби стосунків з Богом, які, 
здається, характеризувалися не стільки страхом, скільки 
любов’ю, однак після IX ст. свідчень про такі стосунки більше 
немає. А чому жоден із латинських теологів до кінця XI ст, не
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звертався до відомого з часів Оріґена (f 254) викладу староза
вітної Пісні пісень, згідно з якою наречена має люблячу душу 
окремої людини, а через весь текст проходить лінія історії ко
хання вірного до свого Бога? Наречену ще тлумачать як церк
ву, тобто колектив, позаяк ще немає передумови до розвитку 
кохання, відповідного усвідомлення індивідуальности.

Отже, загалом можна сказати, що ще практично немає яки
хось ознак глибоких почуттів кохання до Бога і Христа, які 
можна було б порівняти із почуттями, часті свідчення про які 
з'являються з XII ст. Це основний арґумент для представлено
го тут погляду про те, що кохання було відсутнє серед емоцій 
раннього середньовіччя, бо велика кількість релігійних писем
них пам'яток, які дійшли до нас, як і пам'ятки із нерелігійної 
сфери, також не можуть бути арґументом, оскільки треба ви
ходити з того, що більшість світського населення була непись
менною. Якщо взяти до уваги і цей факт, то залишається нез'я- 
сованим питання, чому ж тоді, скажімо, в англосаксонських мо
настирях дуже охоче розмножували недуховні тексти, як 
давньоанглійський епос чи загадки, навіть нехристиянські речі, 
такі як заклинання, а любовну лірику -  ніколи. Найімовірні
шою буде відповідь: через те, що її не було. Її не було, тому що 
почуття, виразником якого вона є, людей не хвилювало.

4. Достатньо подібна вже до нашої концепція кохання, 
''відкриття кохання у середньовіччі'* (приголомшливо нова), з'яв
ляється і у духовній, і у світській сфері лише наприкінці XI та 
у XII ст. Лише з цього часу знаходимо свідчення про життєві 
долі історичних людей, наприклад, Сівілли Єрусалимської і Ґі 
Лусіньянського, П'єра Абеляра і Алуїзи чи Елеонори Акві- 
танської, для яких кохання було найважливішим. А цілкови
та відсутність таких випадків у ранньому середньовіччі є ще 
одним доказом ґрунтовних змін, які відбулися в історії почуттів. 
Відкриття кохання є одним із компонентів середньовічного пе
релому, який охопив усі сфери, а особливо ''відкриття індиві
да'* (18), яке поширювалося спочатку на меншість leisure-class'y. 
Усебічний вплив урбанізації (орденської реформи тощо), на "ре
несанс XII ст." чекає ще на окреме дослідження.

Щоб не дати себе заплутати через сучасні асоціації, варто 
зауважити, що: в історії кохання середньовіччя питання про 
вибір чоловіка чи дружини загалом можна залишити поза ува
гою, оскільки впродовж цілої епохи (і ще довго після неї) про
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одруження домовлялися батьки сімей (з економічних, політич
них, соціяльних міркувань), діти ж не мали жодного впливу 
на цей вибір. Це стосується усіх прошарків суспільства. Хоча 
і є свідчення, особливо з пізнього середньовіччя, про втечі, 
викрадення, таємні одруження, однак це були поодинокі ви
падки. Вимога теологів періоду високого середньовіччя, щоб 
майбутня дружина давала добровільну згоду на шлюб, здаєть
ся, так і залишилася на папері. Хоча на такому підході все 
більше й більше наголошували у церковному праві, однак за
лишається сумнівним, чи міг він щось змінити на практиці, 
бо батьківська влада (munt) мала всі засоби, щоб добитися доб
ровільного "так”, яскравий приклад подано у життєписі бла
женної Христини Маркіяте (f після 1154), батьки якої вдава
лися до всіляких засобів, від побиття до магії, щоб змусити 
майбутню святу вийти заміж (19). Про те, що шлюб не міг 
бути тією інституцією, у якій могла бути винайдена концеп
ція прихильности на основі взаємної рівности і поваги, що є 
передумовою "справжнього кохання" у нашому розумінні, свід
чить присутня у всіх європейських правових актах цілої епо
хи вимога до дружини у всьому коритися чоловікові. А в чому 
вбачає св. Ісидор Севільський (близько 560-636) у своїй 
енциклопедії Etymologiae відмінність між чоловіком і жінкою? 
їхня фізична сила різна. А чому чоловік сильніший? Для того, 
щоб жінка корилася чоловікові, а якщо вона схоче відмовити, 
щоб його прагнення не змушувало шукати іншої (20). Отже, 
правова і соціяльна легалізація силових вимог виконувати по
дружні обов’язки, а також відсутність можливости особисто 
вибирати собі супутника життя, саме інституційне співжиття 
статей не зробила висхідним пунктом зображеного тут схема
тично емоційно-історичного розвитку.

Відкриття кохання в епоху високого середньовіччя відбуваєть
ся загалом у двох соціяльних місцях -  це монастир і двір. Це 
кохання йде (і буде йти впродовж подальшої європейської історії) 
у двох напрямах: містичне кохання до Христа, яке ще за життя 
вимагає реалізації, і земне кохання між статями.

Один із найстаріших текстів, у яких формулюються любов
но-еротичні стосунки з Христом, належить блаженному аба
тові бенедиктинців Рупертові з Дойтца (t 1129/30), знамени
тому теологові історії. В автобіографії він розповідає про над
звичайно інтимні поцілунки з Христом: у сні, гнаний прагнен
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ням обійняти розіп'ятого, він поспішає до нього і довго його 
цілує. "Я відчував, як він охоче мені дозволив це вираження 
кохання (gestum dilectionis), позаяк він сам при поцілункові 
відкрив свого рота, щоб я міг глибше цілувати” (...cum inter 
osculandum suum ipse os aperiret, ut profundius oscularer) (21). 
Такі паралелі з попередніх сторіч не відомі, однак існують чис
ленні свідчення у пізніших текстах, у текстах Христової місти
ки. Власне відтоді, коли абат цистерціянців св. Бернар Клер- 
воський (1090-1153) у своєму викладі старозавітної Пісні пісень 
перетворив метафору про духовний шлюб на (при всій її алего
ричності) пристрасну любовну історію душі кожного вірного і 
її нареченого Христа, не вщухають повідомлення про поєднан
ня в екстазі з Христом. У Бернара це поки що драматизовані 
метафори, коли наречена Пісні пісень, закохана душа, каже: 
”Я не знаходжу собі спокою, поки він мене не поцілує по
цілунком свого рота... Я прошу, я благаю, я заклинаю: хай він 
мене поцілує поцілунком свого рота!” (22). Прагнення взаєм
ного кохання -  ”red-amari”, охоплює душу. "Крім нього до ко
хання не потрібна причина, не потрібна винагорода; його вина
городою є його втілення. Я кохаю, бо кохаю, я кохаю, щоб 
кохати” (23). Бернар за допомогою цитати з листування Авґу- 
стина визначає: "Причиною того, чому ми мусимо любити Бога, 
є сам Бог; міра, кохати без міри!” (24).

Від кінця XII ст. з'являються і продовжують з'являтися аж 
до новітніх часів сотні автобіографічних розповідей, у яких 
поєднання вірних із небесним нареченим змальовано мовою 
кохання, а нерідко й еротики, яке часто не відрізняється від 
нашого сприйняття партнера-людини. Більшість із них напи
сали жінки, духовне любовне життя яких описане і в числен
них біографіях. Постійно повторюється мотив злиття із Хри
стом (unio mystica), чи то у зустрічах з коханим в екстазі і 
видіннях, чи то у повторенні його мук і страждань (співчуття 
як форма власного кохання).

Поряд із цими, спрямованими на практичний досвід свідчен
нями, аналогій чого у ранньому середньовіччі не було, з'явля
ються, знову ж таки, починаючи з XII ст., і теоретичні тексти 
про кохання до Бога. Це -  літературний жанр, в якому змальо
вано любовні стосунки як між особами Тройці, так і між лю
диною та її Творцем. Паризькі авґустинці Гуґо (f 1141) і Рішар 
(t 1173) Сен-Вікторські описують вплив кохання Тройці як



Середньовіччя 123

raison d'etre, бо батько не може свою прихильність поширюва
ти на себе, він мусить "socialiter amare” (25), тобто для його 
повноцінної любови потрібний хтось, його син, і з цих двох 
осіб виходить дух як, так би мовити, персоніфікація, чи плід, 
їхніх любовних стосунків, вияв почуттів між обома іншими 
особами. Такий підхід до кохання як до обґрунтування (зада
ної наперед) догми для попередніх теологів був чужим. У цер
ковному мистецтві, починаючи з XII ст., подибуємо такі свідчен
ня. Душу і її нареченого зображають за інтимною розмовою, в 
обіймах або навіть і в поцілункові (26).

Свідчення із сфери кохання між людьми більше відомі, ніж 
ці важливі для історії ментальности вияви нового кохання до 
Бога. З одного боку, це духовні особи або ті, що збираються 
ними стати, які у XII ст. пишуть велику кількість і світських 
любовних пісень, частину лірики ваґантів. Вперше з часів ан- 
тичности вони знову звертаються до теми еротики, часом в 
усій її повноті:

"Hosculetur hos, maxillam,
Iuvenis, dum tenet Ш ат.
Tangat pectus et papillam 
Satis aptam et puxillam.
Femur femori iungatur,
Fructus Veneris sumatur ...” (27).

(Хай хлопець тримає Я, її рот і щоки цілує.# Хай пестить її 
груди і соски, сміливо і витончено, так, якою вона є. Коли стегна 
переплетуться між собою, тоді нехай зірвуть вони плід Венери...)

Не випадково, саме тоді у світській культурі з’являється 
придворне кохання. Спочатку у Південній Франції, де на
прикінці XI ст. свої любовні історії пише перший відомий нам 
трубадур, герцоґ Ґільйом IX Аквітанський, якого наслідує ве
лика юрба трубадурів, а також декілька поеток. Згодом по
дібне відбувається у Північній Франції (трувери), потім на 
німецькомовних територіях (міннезанґ), в Італії та Англії. Ско
ро з'являються різноманітні концепції придворного кохання, 
серед яких деякі досить близькі до наших уявлень (напри
клад, наголошення на вірності та взаємності), а інші містять 
ще чужі нам елементи (наприклад, кохання лише на відстані, 
без його втілення). їх можна розуміти як дискутовану в еліт



124 Сексуальність. Кохання

них колах ліричну обробку нових горизонтів емоційности (28), 
яку, звичайно, спочатку треба було пережити, перш ніж вона 
вилилася у віршах та в піснях. Про те, що тут експерименту
ють, свідчить і той факт, що поет у своїх поемах обіграє цілком 
різні концепції кохання. Ще Ґільйом класично охарактеризу
вав кохання як центр існування:

"Quar senes lieys non puesc viure,
Tant ai pres de s'amor gran fam...
Totz lo joys del mon es nostre,
Dompna, s’amduy nos amam" (29).

(Бо без неї я не можу жити, такий голодний я на її кохан
ня... Усі радощі життя належать нам, володарко, коли ми одне 
одного кохаємо.)

Утім, якщо тут він наголошує на цінності взаємного кохан
ня, інші його шансони брутально-махіїстичні або й цілком не
пристойні.

Багато про що говорить і виникнення нового епічного жан
ру: лише у другій половині XII ст. знову з'являється (зниклий 
у період пізньої античности) любовний роман. Шлях торували 
північнофранцузькі твори, у яких йдеться переважно про ко
хання знаменитих античних пар (ЗО) (наприклад, Енея і Лавінії) 
і про амурні справи благородних рицарів (наприклад, Лансе- 
лота і Ґеньєври), власне Кретьєн де Тру а захоплює своїми гли
боко психологічними оповідями про закоханих (31). Ці твори 
незабаром адаптують й інші народні мови, що свідчить про те, 
що придворний світ, а в пізньому середньовіччі -  і міський, з 
величезним інтересом засвоює нову концепцію кохання.

Не дивнр, що наприкінці XII ст. з'являються перші любов
но-теоретичні та дидактичні твори, найвідоміший з них трак
тат Про кохання Андреуса Капеллана (близько 1180). Його 
чітка орієнтація на Мистецтво кохання Овідія свідчить про 
те, що і тут античність виступає допоміжним засобом для за
доволення потреб того часу. У римських письменників поди
буємо поодинокий матеріял, історії великих закоханих пар, а 
також літературні моделі аналізу світу почуттів. А тому вжи
вання тут терміна ''ренесанс XII ст." цілком закономірне.

Це були розповіді на кельтському матеріалі (32), кохання 
Трістана та Ізольди, які мали стати парадигматичною основою
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до європейського розуміння, що таке кохання, яким воно має 
бути і до чого воно (таке "правдиве”, "справжнє”, "глибоке") 
має привести: до нерозлучного спільного життя чи до смерти:

"коханий,
кохана,
чоловік, жінка; 
жінка, чоловік.
Трістан, Ізольда;
Ізольда, Трістан” (33).

Лише через повторення обох імен одне за одним виражає 
Ґоттфрід Страсбурзький нерозривне поєднання двох сповнених 
тугою людей: це цей чоловік (і лише цей чоловік), і ця жінка (і 
лише ця жінка), які одне для одного є raison d'etre від початку 
життя (бо кохання -  це початок нового існування) і до його 
кінця, який настає з неможливістю реалізувати кохання. Відтак 
почуття кохання набуло типового для Европи вираження. Здаєть
ся, що кохання і страждання майже завжди поряд, чи то в 
романі, чи то в ліриці, чи у містиці. Уявлення про кохання в 
наступні сторіччя, поза всяким сумнівом, ще зазнають змін, 
однак ми ще й досі перебуваємо в описаній тут середньовічній 
традиції, коли прагнемо глибоких, взаємних, перманентних і 
виняткових любовних стосунків.

На мою думку, немає жодного сумніву в тому, що поряд із 
такими тенденціями проходить і цивілізаційний процес, тобто 
стримування прагнення. Звичайно, й надалі існує, як і за будь- 
яких ментально-історичних інновацій, стара манера чоловіків 
просто брати жінок без залицяння та ніжности, і то аж доте
пер. Однак вже у більшій частині придворної любовної лірики 
перед бажаним з'єднанням вставляються фази сповільнення: 
служіння коханій і дозрівання закоханого. Туга за коханою 
людиною і страждання заради неї є сентиментальною характе
ристикою (у народній сфері майже повністю сформульованою 
чоловіками) середньовічного ідеалу кохання, а також бажан
ня взаємности. Вперше в історії християнської Европи вини
кає думка про рівність статей, хай вона й не знаходить свого 
практичного втілення і поширюється лише на цю єдину сфе
ру. Однак ці чоловічі фантазії підкорення коханій за "винаго
роду", а також бажання бути знову коханим жінкою "по-
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справжньому" і "внутрішньо" згодом мають спричинити у все 
більше й більше індивідів зміни у поведінці щодо протилеж
ної статі.

5. У пізньому середньовіччі ці тенденції мають своє продов
ження. Кохання сприймають у такому сенсі raison d'etre, що 
через нього навіть виникають війни, як, приміром, у історії 
нещасної Аґнеси Бернауер: молодий герцоґ Альбрехт III Ба
варський і Мюнхенський закохався у служницю купальні й 
одружився з нею, а його батько 1435 р. наказав її втопити, 
через що Альбрехт виступив проти нього війною. Те, що лю
бовна поезія поширена й серед міщан, скажімо, у майстерзан- 
ґу, і що розповсюджуються народні книжки відповідного змісту 
(наприклад, Трістан і Ізольда), свідчить про соціальну дифу
зію ідеалу, притаманного спочатку суто верхньому прошар
кові. Розквіт алегоричних доктрин про кохання у народі пока
зує, наскільки сильно кохання стало предметом інтелектуаль
ного аналізу і дидактичних зусиль.

Джерела однозначно свідчать, що і в релігійній сфері на
далі побутує уявлення про Христа як про коханого, з яким 
вірні хотіли б злитися у містиці наречених і у стражданнях 
(тобто через співчуття). Те, що нам відомо про почуття в житті 
таких жінок, як Мехтгільда Маґдебурзька, Гадевейк чи Ґертру- 
да Гельфтська (XIII ст.), і таких чоловіків, як Генріх Су зо 
(XIV ст.), повністю відповідає нашим поняттям про кохання. 
Гадевейк так змальовує одну з її містичних зустрічей з Хри- 
стом: "Потім прийшов він сам до мене і взяв мене всю на руки 
і притиснув до себе, і всі мої частини тіла відчували його части
ни, які у всьому їхньому блаженстві прагнули мого серця і 
моєї людської природи. І я отримала повне задоволення ззовні... 
Після того розчинилася я у моєму коханому і розтанула в ньо
му повністю..." (34). Наскільки інтенсивно і харизматично 
могли відчути жінки з багатою уявою своє кохання до Христа, 
свідчать і численні у пізньому середньовіччі випадки містич
ної вагітности, про які, як про свої фізичні феномени, розпові
дають не лише єретички, а й канонізовані святі, приміром, у 
XIV ст. Бірґітта Шведська і Доротея з Монтау. Ці випадки 
підтвердили сторонні спостерігачі (35). Такі свідчення і яви
ща у практичній містиці з'являються в період високого серед
ньовіччя й трапляються досі, що вказує на принципову непе
рервність досвіду й оцінювання цієї емоції у цьому періоді.
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Новою здається тенденція, що виникла наприкінці епохи 
середньовіччя і спрямована на більше суспільне визнання сек- 
суальности. Найкраще це помітно на моді, яка в немислимий 
досі спосіб наголошувала на специфічних статевих деталях (див. 
с. 134). Деякий час ця тенденція була настільки сильною, що 
вплинула і на церковне мистецтво. Католицький капелан 
Ієронім Бмзер 1522 р. зазначає, що "художники і скульптори 
святих образів так безсоромно показують жіноче й чоловіче, 
що навіть язичники так не малювали і не вирізали ані Венери, 
ані Купідона ...", а також і світські картини "дуже виклика
ють тілесні спонукання, гріх і сором" (36). У цілком побож
них книжках, як наприклад, у Les tres riches heures du Duc de 
Berry> можна при зображенні, скажімо, чистилища (37) на
штовхнутися на такі деталі жіночої анатомії, яких ніколи не 
очікуєш побачити у молитовнику. Те ж саме можна спостері
гати і на берегах багатьох релігійних рукописів, а те, що при
ховувалося збоку, почне незабаром переміщуватися до центру. 
Розвиток відповідних літературних жанрів на початку XIII ст., 
таких як еротична новела, фацеція, шванк, згодом і фри
вольність деяких ігор у карнавальну ніч, попри бурхливу ре
акцію католиків та й реформаторів (особливо кальвіністів), 
врешті-решт іде у незворотному напрямі. І, незважаючи на всі 
варіяції, яких зазнає тема кохання у новому часі, його кате
горії, які розвинулися у середньовіччі, аж до наших днів є 
визначальними для ментальности.
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Н ови й  час

1. Якби біологічні та психологічні дані не змінювалися, то 
кохання у всі часи було б простим і однаковим. Природа б все 
одно вимагала зробити те, що люди, чоловіки й жінки, не без 
шкоди для свого здоров'я можуть не зробити. Придворний і 
військовий Брантом (близько 1540-1614) уявляв собі це так: 
"quant aux loix d'honneur qui leur deffandent cela, qu'allegue 
Boccace, la pluspart des femmes s'en mocqent, disans pour leur 
raisons vallables que les loix de nature vont de van t, et que jemais 
eile ne fit rien en vain, et qu'elle leur a donne des membres et des 
parties si nobles pour en user et mettre en besoigne, et non pour 
les laisser chaumer oysivement ... et que bien souvent, pour faire 
chaumer ceste partye, il leur en arrive de grands maux et dangers 
de vie". (Що стосується законів чести, які б їм це забороняли, 
то, за свідченнями Боккаччо, більшість жінок з цього сміється 
і має до цього вагомі причини: закони природи йдуть попере
ду, вони ніколи нічого не роблять дарма, вона дала їм такі 
шляхетні члени і частини тіла, щоб їх використовували і пуска
ли в дію, а не для того, щоб вони марно лежали незайманими 
... часто з того виникає, коли вони залишають ці частини тіла 
незайманими, велике зло і загроза життю). Брантом доповнив 
це ще прокляттям на адресу "fascheuse continance", злоякісно
го утримання, проти чого основним засобом лікування є стате
вий акт: "la cohabitation charnelle" (1). Багато про що свідчить 
те, що він посилається на автора 300-літньої давности, і те, що 
він відкидає і життєві обмеження з огляду на честь, і принцип 
аскетизму. Насправді кохання -  непроста річ, не процес, що 
без труднощів проходить сам собою, а, навпаки, характери
зується навіть у буденному житті попередніх періодів ком
плексною багатогранністю й модифікований уявленнями (релі
гією, етикою, суспільним та інституційним втручанням тощо), 
які виникають через цю багатогранність і знову ж таки впли
вають на неї.

В один і той самий час розвивалися різні, навіть проти
лежні погляди на кохання. Шекспір порівнює кохання із га
рячкою, а відтак із подібним до хворобливого станом: "Му love 
is a fever, longing still /  For that which longer nurseth the 
disease". (Моє кохання -  це гарячка. Воно прагне /  Того, що
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лиш поглиблює хворобу) (2). За словами Аріоста (1474-1533), 
воно ніщо інше, як божевілля: "Che non е in somma Amor se 
non insania" (3), про яке він дізнається з досвіду свого героя, 
Orlando furioso, шаленого Роланда. З іншого боку, воно має 
бути невіддільним від вірности, постійности, незмінности, як у 
Шекспіра: "Love is not love /  Which alters when it alteration 
finds". (Бо це не кохання, /  Що змінюється, коли заміну знахо
дить.) (4). Хотілося б з погляду цих суперечностей, щоб новий 
час продемонстрував незламний поступ від сексуального прини
ження до сексуальної свободи. Однак цей розвиток проходив не 
по прямій лінії. Скажімо, Де Пер'є у XVI ст. наголошував: 
"Comment estes vous bien si neuf de penser que les femmes ne 
doibvent avoir leur plaisir comme les hommes? Pensez vous qu'il 
faille aller a l'escolle pour l'apprendre? Nature l'enseigne assez". 
(Як Ви можете, не маючи досвіду, думати, що жінки не так 
само мусять мати своє задоволення, як і чоловіки? Чи Ви ду
маєте, що треба ходити до школи, щоб цього навчитися? Приро
да вчить цього сама) (5). У XIX ст. природа навчала по-іншому 
або ж вона була німа. Підтвердження маємо в одного англійсько
го автора: "Найкращі матері, дружини і домогосподарки знають 
мало або й взагалі нічого про сексуальне задоволення. Для них 
кохання -  це їхній дім, діти й виконання хатніх обов'язків -  
єдина відома для них пристрасть. Зазвичай, моральна жінка не 
прагне жодних сексуальних радощів для себе... Одружена жінка 
не хоче, щоб з нею поводилися так, як із коханкою" (6). Через 
сто років уже не ставили питання, чи мають жінки орґазм і чи 
вони його прагнуть, а вже досліджували, який орґазм бажані- 
ший, кліторальний чи ваґінальний, і чи не творять вони "анато
мічної і фізіологічної єдности" (7). Навіть у XX ст. не дійшли 
згоди у поглядах, що ж таке кохання взагалі: духовна сила, еро
тика, якій протистоїть секс, чи ніщо інше як секс? Одна авторка 
1960 р. опублікувала драматичну апологію еротики: "У кожнім 
разі сьогодні її противником є секс, удвічі небезпечніший, бо він, 
маскуючись під еротику під іменем "кохання", перебрав на себе 
майже всю владу над світом" (8). Вона менше вдалася до сучасної 
(глибинної) психології, яка сексуальність, еротику і кохання роз
глядає як синоніми, а радше до переоцінювання чуттєвого ко
хання у сучасному світі. В актуальній дискусії XX ст. для позна
чення змін у ставленні до фізичного кохання виникло поняття 
"сексуальна революція", до того ж деякі автори не сумніваються



Новий час 133

в її успіхові, а інші його заперечують. Палітра сексуальности/ 
кохання буде ще строкатішою, якщо не залишати поза увагою 
вагомих регіональних відмінностей, як це зробив Стендаль у трак
таті Про кохання (1822) (9), скажімо, особливості Півдня, що 
впадають у вічі північним європейцям, наприклад, відомий "ком
плекс Мадонни" південноіталійських чоловіків чи невимушеність, 
з якою навіть найповажніші еспанські дами у віці розповідають 
"непристойні анекдоти" (10).

Якщо поставити питання про стале і змінне, про неперерв
не і перервне у ставленні людей до сексуальности й кохання в 
Европі нового часу, то відповідь на нього ніколи не буде зводи
тися лише до ізольованої феноменальности щоденного життя. 
Оскільки кохання потребує свого унормування, формування і 
функціонування, своєї класифікації або лише відображення 
важливих культурних систем, в яких воно реалізується (релі
гія/ теологія/ церква; держава/ право; сім’я / шлюб; наука; 
мистецтво; економіка), то зміни в одній із цих систем або у 
декількох із них спричиняють і зміни у ставленні до сексуаль
ности і, навпаки: зміни у ставленні до кохання спричиняють 
зміни в одній або у декількох культурних системах. Головний 
компонент "сексуальної революції" -  усунення залежности 
"сексуальність -  продовження роду" (11) був уже давно підго
товлений белетристикою, скажімо, у поряд із Ragionamenti Аре- 
тіно (1534-1536 рр.) найвизначнішому еротиконі раннього 
нового часу: Бесіди Алуїзи Сіґеї Нікола Шор'є (перед 1658 р.). 
Автор вкладає в уста мудрої жінки, Туллії, спростування тези, 
що "виняткове завдання сімени полягає в тому, щоб забезпе
чити продовження роду" (12). Приблизно в той самий час при 
дворі Карла II Англійського лікар Кондон винайшов (назва
ний за його іменем) контрацептив (13). Наука (біологія, хімія, 
насамперед, гормональні дослідження, винайдення протизаплід
них піґулок) у XX ст. уможливила те, що все більша частина 
населення змогла вступати у статеві стосунки не лише задля 
продовження роду (14). Додалися й інші можливості: штучне 
запліднення, зміна статі (операції транссексуалів). Модифікації 
у ставленні до кохання виникли і завдяки змінам у церкві 
(зниження авторитету аскетизму, целібату). Слідом за виник
ненням і визнанням постулату про автономність пішло фактич
не послаблення практики несприйняття інакших церквою, дер
жавою, а також і внутрісімейною гетерономією (право батька,
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батьківське право), особливо що стосується жіночої емансипації. 
Інші зміни у ставленні стали результатом переворотів у нау
ковій теорії і практиці, поміж іншого у сексуальній психології, 
а також економічних змін (комерціалізація сексу). Якщо озир
нутися на півтисячоліття, починаючи з 1500 р., можна поміти
ти загалом істотні зрушення у ставленні до сексуальности, і не 
останньою чергою, скажімо, у пом’якшених оцінках до- і по
зашлюбних статевих стосунків, у толерантнішому сприйнятті 
перверзій (варіацій чи девіяцій) і у відвертішому поводженні з 
еротичним мистецтвом, навіть у менш толерованій порнографії.

2. Після "відкриття кохання в епоху високого середньовіч
чя" (15) Ренесанс приніс із собою не лише поглиблення думок 
про кохання, а передовсім відновив у своїх правах чуттєве ко
хання. На задній план відійшли аскетизм, целібат, цнотливість, 
тобто сповідуване церквою утримання. На початку XVI ст. у 
Фацетії Г. Бебель виражає ці зрушення так: один чоловік зі
знається старому монахові у всіляких розпутствах з жінками. 
Старий монах слізно ридає; той, що каявся, перелякався; його 
гріх був занадто тяжким? Сповідник втішає його й каже, що 
він просто подумав про свою молодість: "а зараз я, о горе мені, 
більше не здатен боротися у такий спосіб" (16). Такі каяття 
дехто упереджував, вчасно насолоджуючись життям і кохан
ням, як, приміром, папа Олександр VI, який напередодні Всіх 
святих 1501 р. у Ватикані дивиться разом з Лукрецією балет 
п'тдесяти знаменитих куртизанок (17). Ставлення цілої епохи 
можна охарактеризувати віршем Дж. Донна (1572-1631): "То 
our bodies turn we then, that so /  Weak men on love reveal'd may 
look." (Тому звертаємось, зазнавши слабкости, /  До тіла, де вітає 
нас кохання.Х(18). Ідеал краси, як і мода, спрямований у XVI ст. 
на тілесне, на любовну і сексуальну здатність: у жінки на сміливе 
підкреслення грудей, у чоловіка на щільно обтягнутий, як шкіра, 
одяг на ногах, а особистий гульфик захищає і виокремлює його 
статеві органи. Підкреслення тіла з’являється також і в обра
зотворчому мистецтві, наприклад, у зображенні коханців і дівок, 
сільських наймитів і маркитанток на малюнках пером Урса 
Ґрафа (перед 1485-1527/28) (20). Малі епічні твори кружляють 
довкола потенції, особливо щодо кількости разів (... скільки разів 
в одній упряжці? (21)). Боялися імпотенції і слабкости на 
старість. Однак навіть сиві старці змагалися в коханні; гуманіст 
Томас Платтер (1499-1582) зачав із своєю дружиною Естер між
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1573 і 1580 роками шестеро дітей (22). Докори і лайка на адре
су жінок у малих розповідних жанрах поступово вщухли, їх 
змінили диференційовані підходи, програмові, наприклад, для 
Банделло (перед 1485-перед 1561), який вважав заповзятою, 
божевільною дурістю, чесати усіх жінок під один гребінець: "bene 
presontuosa е temeraria pazzia guidicar tu tte le donne d’una 
maniera" (23). Мистецтво наважувалося частіше залучати до 
сюжетів і сексуальну варіативність, як, приміром, кохання 
між жінками (Божардо, Аріост); перші сексуально-історичні 
записи про кохання "donna con donna" зробив ще Брантом (24). 
Видається, однак, ніби видавали ліцензії у мисленні та в ми
стецтві лише на окремих людей: або на митців, або на повій, 
або на представників (високої) аристократії. Марґарита Валуа 
(1553-1615) розповідає про придворний турнір, якраз з нагоди 
тих самих святкувань, що вилилися у Варфоломіївську ніч: ко
роль, його два брати та герцоґи Ґіз і Омаль з'являються в одязі 
амазонок (обмін статевими ролями) (25).

Поза сумнівом, для людей, особливо з нижчих прошарків, 
у період згасання моральности були встановлені вузькі межі, 
насамперед економічні. Якось Лютера запитали, чи бідні теж 
можуть одружуватися, на що він відповів ствердно. (26) Лихо
ліття війн, приміром, Тридцятилітня війна, інколи могли ви
кликати у представників заможних верств спротив. Подібно 
як у Декамероні Боккаччо, 1348-1353) любовні історії були 
для них протиотрутою під час чуми. Лоґау (1604-1655) писав: 
"Відтоді, як зло війни добро майже прогнало, /  Лишилось, 
любий друже, нам одне, /  Звучить-бо любо: ми плодимо 
дітей" (27). Іншим обмеженням сексуальности були хвороби, 
чума і насамперед найсильніша з "венеричних" хвороб, яка на 
початку епохи нового часу стала в Европі епідемією: сифіліс (28). 
Великі обмеження накладало ще чинне право батька (право 
батька одружувати своїх дітей за своєю волею), яке критику
вали тогочасні автори (від Боккаччо, Декамерон IV /1, до Шілле- 
ра у Кабалі і коханні). Вони пропаґували або обережне його 
застосування, або послаблення (Лютер; Сервантес у своїй нове
лістиці). Необмеженої свободи не удостоїлося й мистецтво. Пе
рекладачі німецькою мовою Роману про віслюка Лукіяна (близь
ко 120-180 після Р. X.), починаючи від Нікласа Вюле (XV ст.) 
і закінчуючи Віландом (XVIII ст.), в одних і тих самих місцях 
робили пропуски: табу були відверті описи статевих актів, ге
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теро- і гомосексуальних. Декамерон Боккаччо в часи Антире- 
формації опинився у Списку (Index) заборонених книг. І саме 
Аретіно, провідний порнограф тієї епохи, нарікав на Страш
ний Суд Мікель-Анджело у Сікстинській капелі (1508-512) за 
оголеність фігур, а папа Павло IV у вісімдесятирічному віці 
наказав одягнути духівництво на картині. Це завдання взявся 
виконувати Даніель да Вольтера (1509-1566), через що дістав 
прізвисько "ІІ Braghettone" -  той, що робить штани (ЗО).

Попри все те нове, що принесла Реформація до Німеччини і 
в сусідні країни, приписували їй ще й характер сексуальної 
революції. Лютер був для своїх противників втіленням хтиво
го дідька, його вважали архигрішником, який лише тому ви
ступав проти Риму, бо мав позбутися ряси і став єретиком вже 
за те, що він, відлучений від церкви монах, одружився 1525 р. 
із монахинею, яка втекла з монастиря, Катериною Борською. 
Це ті звинувачення, які висували йому ще протягом довгої 
історії нового часу авторитетні історики католицької церкви. 
Реформатор, як і література Ренесансу, вбачав у коханні при
родну силу, яка потрібна більш за їжу і пиття, а не "свавілля" 
(тобто те, що залежить лише від людини). Мали рацію лікарі, 
які у сексуальному насиллі вбачали вже хворобу (31). Майже 
всі люди були підвладні потягові з однаковою силою, винятки 
становили "impotentes", "kapatme" і величні, багаті духом, які 
могли його побороти (32). Позаяк його не можна було стрима
ти, Лютер оголосив шлюб загальною формою життя (майже) 
всіх людей, найморальнішим "станом". У цьому "стані" було 
місце й для кохання як для пристрасти. Отже, за його концеп
цією, задоволення почуття і (душевне) кохання поєднані одно
часно у шлюбові. Ця концепція, хоча жоден з її елементів не 
був новим, була подвійно скандальною: через її разюче проти
ставлення старим церковним поглядам і через пов'язану з нею 
яскраву ієрархізацію. Раптом шлюб стали вважати чимось 
більшим, аніж аскетизм, целібат і незайманість, а вагітність 
навіть неодруженої жінки вважали тепер богоугодною, а цно
та членів орденів -  від дітька (33). Попри це у його концепції 
була разюча суперечливість: творіння "природи", яке він вва
жав одночасно і "Божим творінням", було для нього знову ж 
таки гріховним, бо "виконання подружнього обов'язку не ми
нає без гріха" (34). Цієї апорії, що зросла на ґрунті христи
янського вчення, він не зміг здолати.
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3. Єдність кохання, шлюбу і чуттєвости була гарним ідеа
лом, який, однак, в епоху, коли гроші набували все більшої 
ваги, навряд чи міг би бути реалізованим. Молл Фландерс, від 
якої ведеться розповідь в однойменному романі Д. Дефо (1722), 
оцінювала тверезо: "Мені також стало ясно, що одруження 
відбуваються не на небесах, а ґрунтуються переважно на здо
ровому розрахункові; вони мають задовольняти інтереси й 
сприяти справі. Кохання не відіграє жодної ролі або лише несут
тєву... Краса, розум, здоровий глузд, добра поведінка і благоче- 
стивість не були вирішальними, лише гроші робили жінку ба
жаною. Чоловіки обирали собі, мабуть, лише коханок за своїми 
вподобаннями. Вона мала бути гарною, благовидною, веселою і 
привабливою, а дружина могла бути й бридкою і мати всі мож
ливі погані риси, усе залежало лише від її грошей" (35). Е. Фукс 
робить висновок: "Укладення шлюбу -  це лише юридична фор
мула для ділової калькуляції ... Аристократи парують два іме- 
ни ... або ... ім'я з маєтком; заможна буржуазія парує два має
тки або до маєтку долучає стан ... середня і дрібна буржуазія 
парує дохід або робочу силу чоловіка із жіночим індивідом, 
для якої головне завдання життя полягає у якомога раціо
нальнішому використанні скромних життєвих можливостей. 
А пролетаріат одружується здебільшого, 'тому що вдвох жит
тя дешевше'” (36). Про комерційний характер одруження 
свідчить і поява шлюбних оголошень. Перше оголошення з 'я 
вилося в Англії 1695 р. і звучало так: "Джентельмен, ЗО років, 
який каже, що він володіє значним маєтком, дуже хотів би 
одружитися з молодою дамою, маєток якої становить близько 
3000 фунтів" (37). Через бідність нижчих прошарків у тодішній 
Англії виник звичай "продажу бабів”. Чоловік публічно ви
ставляв на продаж свою дружину, щоб віддати її іншому чоло
вікові, що, ймовірно, замінювало надто дороге для нижчих 
класів розлучення (38). Непорочність була індикатором вартости 
товару "жінка” -  неодруженої й одруженої. Англійський кон- 
серватист Сем’юел Джонсон (1709-1784) казав: "Подумайте, 
яку вагу для суспільства має непорочність жінок. Від цього 
залежить усе майно у світі ... порочність жінки відбирає у за
конного власника овець, ферму і все решту” (39). Британський 
мандрівник Ледіярд перед 1730 р. у кальвіністському Бремені 
спостерігав, як на ринковій площі били батогами і таврували 
розпеченим залізом "грішну" дівчину. Ще одну побачив він у
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в'язниці-робітні, куди її замкнули за бажанням батька, і яка 
мусила була прясти (свідчення сили батьківського права) (40). 
Оскільки жінка, вступаючи в шлюб, мала підтвердити свою 
незайманість, то процвітав, я к і в  епоху Ренесансу, бізнес штуч
ного відновлення фізичної цноти (41).

Період між 1648 і 1789 роками в історіографії сексуально- 
сти називається "ґалантним часом” (42) (з еспанської galan -  
елеґантний чоловік, коханець). Залицяльник, особливо аристо
крат, бачив себе завойовником, який хоча й домагався жінки, 
однак лише як засобу насолоди. Відповідно і жіноча мода 
підкреслювала еротичні принади, такі як груди, лоно, стегна. 
Її принади належали завойовникові, тріюмф якого полягав у 
тому, щоб завдати її почуттю сорому якомога болючішого уда
ру (43). Прототипом, в якому впізнавав себе чоловік, був Дон 
Жуан, витвір еспанського драматурга Тірсо де Моліни в творі 
El burlador de Sevilla (1630), найзнаменитішою обробкою яко
го став Моцартовий Don Giovanni (1787). А як іноді дами (навіть 
аристократичні) насміхалися з ідеалу незайманости, свідчить 
приклад графині, абатиси Мобюіссонської (1622-1700), яка 
народила у монастирі не менше 14 дітей, ймовірно, всіх від 
різних батьків, і мала звичку присягатися: "par се ventre qui а 
porte 14 enfants” (цим животом, що виносив 14 дітей) (44).

До сексуальної варіятивности верхні прошарки ставилися, як 
видається, толерантно. Історик церкви абат де Шуасі (XVII ст.) 
більшу частину свого життя провів у жіночому одязі й описав 
свій досвід (45). У XVIII ст. дипломат Д'Еон виконував свої 
обов'язки знову ж таки в жіночому одязі. Були звичними фла- 
ґелантизм та вуаєризм. На публічних стратах траплялися ма
сові орґії: на вулицях ґвалтували сотні жінок, штурмували 
бор де лі, на найнятих балконах втішалися у любовних забавах 
представники кращих станів (46). Непристойна література роз
винулася у високому стилі, наприклад, твори Маркіза де Сада 
(1740-1814). Початки порнографії (масове поширення непри
стойних творів, часто низьковартісних естетично) припадають 
приблизно на 1750 р. Першою порнографічною книжкою вва
жають Memoirs of a Woman of Pleasure Дж. Кліленда (1749 р., 
інша назва -  Fanny Hill). Характерна ознака непристойної літе
ратури -  зображення сексуального, відвертість, якої собі того
часне мистецтво загалом не дозволяло. Популярними були сек
суальні натяки у так званому "фривольному мистецтві”: троян
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да для жіночих ґеніталій; трояндовий бутон для ґеніталій не
займаної дівчини; тріснуте дзеркало або розбитий келих як 
символ втраченої цноти (47).

4. На порозі XIX ст. Ф. Шляєрмахер (.Інтимні листи, 1800), 
озирнувшись на минулі сторіччя, висміяв погляди на кохан
ня, назвавши його "найстиглішим фруктом ... у гарній сув'язі 
варварства і видумок”. Його пророцтва на майбутнє: "Кохан
ня має воскреснути, нове життя має вдихнутися в його роз
шматовані частини, щоб воно радісно й вільно запанувало в 
серцях людей і у їхніх справах та витіснило порожні тіні вига-

‘Медовий місяць у своїй першій чверті’ 
Літографія Поля Ґаварні (1839)
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даних чеснот" (48). Це -  романтична програма, власне, одна із 
декількох концепцій романтичного кохання (серед яких попу
лярнішою стала інша, яка поєднувала кохання і смерть (49)). 
Насправді ж запанувало не кохання, а економічні та моральні 
інтереси буржуазії, "порожні тіні вигаданих чеснот" розроста
лися на всю довжину. Знову проголошувалася єдність: очище
не душевною пристрастю почуття мало бути лише у шлюбних 
стосунках, призначенням яких було народження дітей. Неод
мінною вимогою залишалися дошлюбна незайманість та обо
в'язкова взаємна вірність. Насправді надумана соромливість і 
моральне лицемірство домінували настільки, що вже більше не 
наважувалися навіть вимовляти такі слова, як "підв'язка до 
панчіх" чи "штани" (романіст В. Алексіс свідомо порушив табу, 
назвавши 1846 р. свій роман Штани пана фон Бредова) (50), а, 
як зауважив ще Шляєрмахер, такі слова, як "цнотлива" і "по
рядний" перейшли до сфери непорядности (51), бо нагадували 
про антоніми до них. Класові буржуазії, який взявся за побу
дову "по-справжньому морального світового ладу", принаймні 
створював таке враження, треба було відмежуватися від "роз- 
бещености" ancien regime. Було поставлено мету: усунути по
няття сексуальности. До того ж за "потаємні гріхи" пересліду
вали навіть у спальнях, найбільше за самозадоволення. Проти 
нього, починаючи з XVIII ст., провадилася, як "соціяльно-па- 
тологічний феномен", ґротескна кампанія таких заходів, як 
наприклад, "інфібуляція" (зшивання країв статевої щілини у 
дівчат і крайньої плоті у хлопців) (53). Одяг чоловіків не мав 
більше права підкреслювати сексуальні принади, а жіночий одяг 
у цьому плані виявляв деяку амбівалентність: з одного боку, 
"видаватися голою в одязі", а, з іншого, повністю маскувати 
нижню частинну тіла (кринолінова мода) (54).

Порівняно з цим здобутки сексуальної революції XX ст. зовсім 
не виглядають незначними. Передусім відокремлення кохання, 
як почуття і душевної пристрасти від шлюбу, і того й того від 
продовження роду як цілі. "Люди можуть стільки займатися сек
сом, скільки вони хочуть, і не народжувати дітей, і народжувати 
стільки дітей, скільки вони хочуть, і не займатися сексом" (55). 
Політичне підґрунтя підготували лібералізм, жіноча емансипа
ція і рух за сексуальну реформу. Внесок науки важко переоціни
ти: біологія, медицина, емпіричні сексуальні дослідження (Гірш- 
фельд, Кінсі та ін.), глибинна психологія (Фройд і його послідов
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ники). Були вивчені жіночий орґазм і дитяча сексуальність. На
селення змінило ставлення до сексуальної варіятивности, що зу
мовило зміни й з юридичного боку (реформи кримінального пра
ва). Утвердилося визнання сексуальних фантазій (Н. Фрідей), 
які католицька церква "найстрогіше забороняла” (56). Однак деякі 
голоси застерігають від ейфорії сексуальної свободи: "буржуазна 
модель" хоча й обмежена, проте існує (57). Хвороба СНІД, як 
колись сифіліс, може спричинити новий переполох. Загрожує 
"десексуалізація сексуальности” через тиранію ґенітальности над 
"частковими потягами" (58). Звільнене кохання потрапило у ще 
гірше рабство, ”комерціялізацію і тривіялізацію сексуального 
життя" (59). Пророцтва Шляєрмахера, очевидно, залишаються 
для майбутнього.

Примітки
(1) Les Dames Galantes, Paris 1907, 329f.; Переклад: G. HARSDOERFFER, Das 
Leben der galanten Damen, 2 Bde., Frankfurt 1981, Bd. 2, 121 f.
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Релігійність
А н т и ч н іст ь

1. Якщо розглядати ставлення людей до релігії в епоху гре- 
ко-римської античности, то, з одного боку, впадає в вічі різно
манітність, а, з іншого, тенденція до змінности релігійних уяв
лень і поведінки. Релігійність і греків, і римлян досить дифе
ренційована і за формою, і за змістом, яка до того ж артикульо- 
вана на різних рівнях (від особистої побожности до локальних 
культів і аж до культів державних) й виявляла багато варіантів 
щодо інтенсивности віри та об’єктів поклоніння. Це релігійне 
розмаїття пояснюється насамперед тим, що до запровадження 
християнства як державної релігії (наприкінці IV ст.) політич
ні та релігійні інстанції не приписували людям, як вони ма
ють організовувати своє релігійне життя. Хоча у грецьких 
містах-державах, в еллінських імперіях та у Римі за часів Рес
публіки і правління цезарів й існували офіційні культи, однак 
вони не були поза конкуренцією і надавали людям достатньо 
простору до власного віровизнання. У Греції різноманітність 
релігійного мислення і поведінки підсилювалася ще й тим, що 
не було чогось на зразок загальногрецької релігії. Грецький 
світ складався із великої кількости окремих незалежних дер
жавних утворень (poleis), і у кожному місті були спеціальні 
форми вірувань та відправляння культів.

Римська держава відзначалася релігійною толерантністю: 
управління втручалося лише тоді, коли вважало, що існує за
гроза громадському порядкові (приміром, заходи проти при
хильників культу Вакха 186 р. до Р. X.) (1). Тому люди наба
гато інтенсивніше і безпосередніше могли задовольняти свої 
релігійні очікування, потреби і надії, долати свої страхи, ніж 
у державі з директивною релігією. Так підходимо й до пояс
нення другої особливости античної релігійности, змінности 
релігійних уявлень та поведінки. Релігія античности -  вільна 
від догматизму і претензійности на всеосяжність -  була тією 
сферою, в якій люди могли досить чутливо реаґувати на зміни 
політичної, суспільної й економічної ситуації. Релігія антич
ности мала задовольняти потреби людей інакше, ніж у пізніші
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історичні епохи, а тому релігійні уявлення завжди можна було 
пристосувати до актуальних потреб життя. Тому антична релі
гія у своїх основних рисах відображає індивідуальні чи колек
тивні земні інтереси та ситуації.

2. Це можна простежити вже на прикладі найранішої, до
ступної нам релігійної поведінки греків. Найважливішим дже
релом тут є епос Гомера, Іліяда та Одіссея, в яких відображено 
ситуацію не стільки микенської епохи (XIV-XII ст. до Р. X.), 
скільки так званих "темних сторіч" (ХІ-ІХ ст. до Р. X.), а 
також часи написання цих епічних творів (VIII ст. до Р. X.) (2). 
Гомер зображає релігійний світ, який відповідав героїчним уяв
ленням, ментальності панівного аристократичного суспільства, 
яке у створеному ним світі богів вбачало і репродукувало себе (3). 
Характерними ознаками цього світу богів були політеїзм і антро
поморфізм: аналогом до земного владного прошарку, який ста
новили глави аристократичних сімей, вважали патріярхально 
організоване товариство дванадцяти безсмертних головних олім
пійських богів з окремими сферами компетенції, а над усіма 
ними стояв Зевс, як найвищий бог. Цих богів уявляли у люд
ській подобі, вони, як і люди, кохали й ненавиділи, сварилися 
й жили гармонійним життям, боролися за вплив і владу. Між 
богами і людьми існували просто-таки партнерські стосунки: 
людське життя у всій його єдності перебувало під патронатом 
богів, а щоб задобрити богів, їм приносили жертви.

Розвиток уявлень про олімпійську сім'ю богів, ґенеалогію 
якої близько 700 р. до Р. X. зафіксував у своїй Теогамії поет 
Гесіод (4), був не чим іншим, як кроком до дедемонізації релігії. 
Боги набули людської подоби, щоб у певному сенсі бути ближ
чими і доступнішими, на відміну від чудовиська, як Мінотавр, 
чи стихійних сил, як Титани, які були змістом попереднього 
релігійного світогляду. Однак два суттєві пункти дуже шкоди
ли привабливості пантеону на Олімпі. По-перше, це був світ 
богів, який відображав насамперед аристократів, а не широкі 
маси переважно сільського населення. По-друге, ця релігія сто
сувалася лише життя, а смерть і потойбічний світ у ній не 
були передбачені. Людина знала, що після смерти їй немає 
чого очікувати від богів, крім невтішного існування у царстві 
тіней Аїда. Навіть Гомеровий герой Ахілл скаржиться на те, 
що краще бути поденним працівником на землі, аніж панува
ти над царством мертвих (5). Антична людина очікувала від
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релігії, що та захистить її і ґарантуватиме безпеку у небезпеч
ному світі, позбавить страху перед смертю. Аристократи мали 
своїх олімпійських богів і докладали зусиль, щоб витіснити 
думку про перебування у потойбічному світі через переконан
ня, що завдяки їхнім героїчним вчинкам під час перебування 
на землі залишаться про них славні спогади. Неаристократ 
був позбавлений такої можливости, і тому він, незалежно від 
офіційно пропаґованої релігії аристократів, сповідував особисті 
вірування, які, як це часто трапляється, через їхню невиправ- 
даність називають примітивними. Антропоморфне товариство 
богів вгорі на Олімпі було занадто раціональним для селяни
на, який у кожному дереві, кожному стовбурі, кожній тва
рині, кожному струмкові вбачав відповідну божественну фор
му і взагалі розумів усе своє природне оточення як божу близь
кість. Звичайно, не завжди можна було визначити, чи то спра
ва рук добрих чи злих сил, і тому народна релігія інтенсивно 
винаходила ритуали і звичаї, щоб утихомирити небезпечні яви
ща природи (ритуали родючости, свята, магія тощо). Раціо
налізована, дедемонізована релігія й архаїчні народні віруван
ня в античній Греції за всіх часів існували поряд, хай останнім 
тогочасні джерела і приділяли набагато менше уваги.

3. Ґрунтовні релігійні зрушення в Греції сталися перед 600 р. 
до Р. X. із майже повсюдним переходом від архаїчного аристо
кратичного суспільства до суспільства громадян полісів. Поліс 
був автономним згромадженням осіб із міським центром і око- 
лом. Незабаром з'явилися сотні самоврядних суспільств-полісів 
й утворювалися рамки мислення і поведінки людей, що про
існували аж до часів правління римських цезарів. Ці нові умо
ви по-різному впливали на релігійність людей. Інституції полісів 
перебрали до своїх рук офіційне справляння культів. Кожне 
місто мало своє окреме головне божество і божество-хороните- 
ля, культи яких особливо ретельно справляли (як Атена Пал ла
да в Атенах). Відповідно до релігійного плюралізму в одному і 
тому ж полісі, крім головного божества, могли поклонятися й 
іншим богам, які навіть не мусили належати до традиційного 
канону олімпійців. Особливо помітним стало щораз більше 
мавпування культів із Малої Азії.

Якщо звернути увагу на величезну кількість храмових спо
руд, статуй, свят, процесій і церемоній на вшанування богів
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міста, то можна дійти висновку, що там панувала глибока 
релігійність. Наприклад, найвідоміший атенський календар 
свят є ілюстрацією частотности вшанування атенянами своїх 
богинь-хоронительок і богів-хоронителів. Найбільшими свят
куваннями, які частково репрезентували й інші святкування, 
були панатенеї на честь богині Атени, які відзначали щороку 
28 числа місяця hekatombaion (липень/ серпень), на її містич
ний день народження (6). Центральною подією свята були 
розкішні жертвоприношення і насамперед велика святкова хода 
до Акрополя із врученням peplos, вишитого одіяння, богині 
(тобто її статуї). Ця процесія зображена на фронтоні Парте- 
нонського фризу. Із 566-565 рр. до Р. X. панатенеї святкували 
вже раз на чотири роки як Великі панатенеї, організовуючи 
спочатку атлетичні, а потім і мистецькі змагання з розкішни
ми призами. Поєднання релігії із змаганням (agon) було, звичай
но, не грецьким винаходом. Атеняни намагалися і собі насолоди
тися тією славою, яку приносили, починаючи з 776 р. до Р. X., 
Олімпійські ігри (у своїй основі agon на честь Зевса), що відбу
валися раз на чотири роки. У Дельфах з 582 р. до Р. X. прово
дили Піфійські ігри, згодом додалися Істмійські (Корінт), а 
ще пізніше Немейські ігри. Очевидно, що тут особливо важли
вими були конкуренція та престиж. До Атен на свято Великих 
панатеней щочотири роки тяглися люди з усього грецького 
світу, щоб взяти участь в іграх або поспостерігати за ними як 
глядачі. Вражаюча святкова хода до Атен залишала свій відби
ток. Коли гості свята поверталися до себе на батьківщину, вони 
брали із собою додому і враження від блиску та слави Атен. У 
цьому сенсі релігія була для атенян радше засобом до самови
раження, аніж виявом якоїсь особливої побожности. Нез’ясо- 
ваним залишається питання, чи насправді з релігійних при
чин брав участь простий атенянин у цьому та в численних 
інших святкуваннях. Залишається припущення, що вони у 
святкових днях вбачали нагоду розважитися спортом, музикою 
і застіллям. А церемонії жертвоприношення були тому такі 
популярні, бо люди мали нагоду за кошт громади отримати роз
кішну порцію м’яса (зазвичай, найкращі шматки принесеного 
в жертву м’яса люди з’їдали самі, а решту отримувало боже
ство) (7). Популярність святкувань на честь бога Діоніса пояс
нюється і тим, що з цієї нагоди ріками лилося вино, а люди 
втішалися музикою і танцями.
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Якщо характер святкувань на честь богів дає підстави зроби
ти висновок, що принаймні для частини громадян полісів важ
ливою була не стільки релігійність, скільки радість від великих 
спектаклів з багатьма насолодами, то і для відповідальних жерців 
та політиків на цих святкуваннях на першому плані не була 
релігія. Поряд із завоюванням зовнішнього реноме важливим 
було створення внутрішньої ідентичности, формування і зміцнення 
суспільної свідомости у полісі. Релігія, якщо хочете, стала інстру
ментом ідеології полісу. Занадто точне дотримання церемоніяль- 
них елементів жертвоприношення чи святкової ходи (варто лише 
згадати суворі приписи щодо виготовлення peplos для Великих 
панатеней) (8) пояснюється радше благоговінням перед правила
ми, аніж глибокою релігійністю (9). Загалом у святкуваннях та 
офіційних культових заходах греків простежується тенденція до 
профанації. Як спортивне, світське мислення з плином часу ви
тіснило сакральний характер згаданих панеллінських ігор, так 
само побічні дійства у рамках й інших релігійних церемоній взя
ли гору над їх справжнім змістом. У цьому зв'язку варто згадати 
лише те, що грецький театр і трагедія вийшли з культу Діоні- 
са (10). Під час щорічних святкувань атенянами Великих Діонісій 
кульмінацією були не культові дії для бога, а конкурс трагедії, 
який розтягувався на три дні.

4. Це, однак, не означає, що з появою суспільств полісів 
зв'язок людей із богами перетворився на просту умовність. Не 
варто піддаватися й на раціоналістські тенденції тогочасної 
філософії (софістика) та історіографії (Тукідід) чи на неґречність 
комедії (Арістофан). За всіма інтелектуальними дискусіями і 
заформалізованими процедурами в релігії людина для себе 
шукала відповідей на загальні й особисті питання. Однією з 
головних засад соціології релігії є твердження про те, що якраз 
у періоди бурхливих змін і криз людина особливо вразлива до 
релігійних ідей, які здатні ґарантувати їй безпеку і перспек
тиву у непевному й непрогнозованому світі. Антична історія 
налічує декілька таких переломних періодів, коли політичні та 
соціальні зміни супроводжували нові форми релігійности і з'яв
лялися саме такі форми, які обіцяли людині особисту підтрим
ку. В епоху античности такі функції виконували культи-місте- 
рії. Зазвичай, це були неофіційні культи, які присвячувались 
відповідному божеству і надавали людині, яка вірить, відчут
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тя особистої близькости до нього, а також щасливу потойбічну 
перспективу через посвячення (ініціяцію) вірного у суворо вта
ємничену для стороннього практику культу, тобто те, чого не 
могли обіцяти хоча й у людській подобі, однак віддалені від 
людей боги на Олімпі. До найдавніших й одночасно найвідомі- 
ших місць справляння містерій у Греції належать поряд із 
містеріями Самофракії і містеріями Діоніса сусіднє з Атенами 
святилище Деметри в Елевсині. Його розквіт у часі прохо
дить паралельно з уже згаданим переходом від архаїчного 
аристократичного суспільства до спільноти полісу на зламі 
VII і VI ст. до Р. X., а взаємозв'язок обох процесів цілком 
очевидний. Занепад старого ладу, звичних форм життя пробу
див у людей потребу у нових цінностях, нових орієнтирах. У 
поклонінні богині родючости і рослинности Деметрі в Елив- 
сині, яке перед 600 р. до Р. X. перейняли атеняни, люди відна
ходили для себе ту безпосередню близькість до божества, якої 
вони були позбавлені у поклонінні традиційним богам. Близь
кість до божества в містеріях встановлювалася через введення 
вірного в екстаз і надання йому змоги пережити пов'язаний із 
цим божеством міт, а жерці у кульмінації ритуалу ініціяції 
викликали ілюзію, що божество з'явилося особисто (11). Інтен
сивність поєднання людини з божеством у рамках містерій 
виявлялася й у тому, що культові дії провадилися у приміщен
нях. Зазвичай, для провадження офіційних жертвоприношень 
люди збиралися за стінами храму перед вівтарем, біля якого 
жрець відправляв церемонію. Самого бога представляла куль
това статуя, яка містилася глибоко всередині храму, а тому не 
міг зав'язатися якийсь ближчий зв'язок людини з божеством. 
Інакше було в містеріях: тут людина зустрічалася з богом в 
одному приміщенні. В Еливсині це був так званий telesterion, 
який вміщував 3000 осіб, і де відбувалися найважливіші куль
тові дійства (12). Так Еливсин виступає раннім попередником 
християнської сакральної архітектури, яка передбачає зустріч 
людини з богом у божому домі, а не поза ним. Однак у посвя
ченні в містерію найпривабливішим було те, що вона надавала 
позитивнішу потойбічну перспективу, аніж місце у царстві Аїда. 
Зустріч з божеством вселяла певність нового, іншого життя 
після смерти. На те, наскільки важливо це було для античної 
людини, вказує, попри багато інших свідчень, один пасаж із 
так званого Гомерового гимну Деметрі: "Блаженна людина на
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землі, яка таке бачила! Однак, хто не приносить жертв або 
ухиляється від них, ніколи не зазнає такого щастя; він згине у 
пліснявому мороці” (13).

Отже, грек класичного періоду. полісів не концентрувався 
на якійсь одній формі релігійности, а перебував у різних релі
гійних переплетіннях. Він сповідував свою приватну домаш
ню релігію, брав участь у традиційних державних культах і 
присвячував себе містеріям, які приносили йому особисте бла
женство. Можна провести чітку роздільну лінію: організовані 
державою провадження культів не могли задовольняти релігій
них потреб окремої людини, а офіційні боги були для нього 
вищими істотами, які покликані піклуватися про захист міста 
й спільноти громадян й надавали йому можливість (і це потрібно 
тверезо оцінювати) святкувати та веселитися. Відповіді на ек- 
зистенційні й особисті питання грек шукав поза традиційни
ми культами.

5. Констатована на початку тенденція до різноманітности і 
до змінюваности релігійности в античну епоху особливо яс
краво простежується в іншому історичному періоді, в епосі 
еллінізму. У період завойовницьких воєн македонського царя 
Олександра на Сході (після 336 р. до Р. X.) і після його смерти, 
геґемонії окремих монархічних імперій (Македонія з Грецією, 
Єгипет, Сірія) релігія є чимось більшим, аніж просто чинни
ком сублімації земних сподівань і страхів. Людина еллінсько
го періоду зіткнулася із зміненим навколишнім світом. Звич
ний для неї поліс як центр державного життя в еллінських 
імперіях почав зникати, звичні людські та соціальні зв'язки 
втрачали свій вплив, багато хто був змушений виїжджати з 
батьківщини, індивіда залишили на самого себе. З іншого боку, 
завоювання Олександра розширили до ще незнаних меж гео
графічний горизонт, що спричинило жвавий інтелектуальний і 
духовний обмін між грецьким та орієнтальним світами (14). 
Ці зрушення зумовили й суттєві зміни у релігійному світогляді 
людей. У старих грецьких полісах спочатку ще трималися тра
диційних державних культів, що, ймовірно, пояснюється тим, 
що після втрати політичної автономії намагалися зберегти хоч 
якийсь елемент ідентифікації та інтеґрації. Характерно, що у 
багатьох містах, передовсім у Малій Азії, у ролі патрона міста 
утвердилася богиня, яка найкраще символізує почуття людей
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еллінської епохи: Тіха, богиня одночасно випадку, щасливої і 
злої долі (15). У цьому виборі відбився погляд, зумовлений не 
останнью чергою нестабільними політичними умовами, що 
людське життя і божа воля непрогнозовані. Возвеличуючи Тіху 
до богині міста, сподівалися привернути до міста позитивний 
бік долі, тобто щастя. Віра в універсальне, у своїх рішеннях 
непередбачуване божество, таке як Тіха, віддаляла більше, ніж 
будь-коли від раціоналізованого, чітко структурованого 
гомерівського канону богів, який вже аж ніяк не відповідав 
почуттям людини еллінської епохи.

У релігійності також помітний характерний для еллінської 
культури постійний взаємовплив грецьких та орієнтальних еле
ментів. Греки, виїжджаючи на Схід чи контактуючи з при
їжджими звідти, інтенсивно знайомилися з орієнтальними бо
гами, приміром, з єгипетською Ісідою, малоазійською Кібелою 
чи сирійською Атаргатою. З погляду історії релігії відбувалося 
цікаве явище типового для грецького мислення синкретизму, 
який виходить за рамки звичного "interpretatio Graeca", тобто 
ідентифікація чужих богів із своїми знайомими божествами, а 
відтак і їхнє змішування (16). Як це могло виглядати на прак
тиці, на гарному прикладі демонструє В. В. Тарн (17): Страто- 
ніка, дружина царя Селевкіди Антіоха І (роки правління 281- 
261 до Р. X.), приносила подарунки Аполлонові в Дельфах, 
відновила храм сірійської Атаргати в Ієраполісі й долучилася 
до культової громади в Смирні, яка поклонялася єгипетсько
му Анубісові. Вона сприймала це як вшанування одного й того 
ж божества у різних формах. Для історії ментальности важли
во, що орієнтальні культи цілковито належать до містерій, 
які в епоху еллінізму пережили свій справжній розквіт. Отже, 
у період політичних і соціальних змін люди знову шукали 
опори, захисту і безпеки. Особливо популярним був культ Ісіди, 
міт про яку (воскресіння її вбитого і розшматованого богом 
пустелі Сетом чоловіка Осіріса) був особливо привабливим для 
людини, яка була в пошуках позитивної потойбічної перспек
тиви (18).

Швидке збільшення приватних культових громад із своїм 
храмом і своїм правовим статусом (19), яке спостерігається в 
період раннього еллінізму, є ще одним свідченням прагнення 
компенсувати втрату традиційних політичних і соціальних 
структур. Продуктами тієї ж самої основної установки були
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два інших характерних для релігійного життя епохи еллініз
му явища: звернення до астрології і популярність магії та во
рожінь. Обидва явища свідчать про бажання оволодіти світом, 
який став непрогнозованим. У розвиненій вавилонянами астро
логії, згідно з якою життя кожної окремої людини залежить 
від розташування (констеляції) зірок і планет у час її наро
дження, люди вбачали шлях, який вів до впевнености у непев
ному майбутньому (20). А магія і ворожіння, які походили з 
еллінського Єгипту, були для того, щоб звільнитися від тяга
ря наперед визначеної, незмінної долі, коли вірили, що можна 
повернути волю богів і демонів у бажаному напрямі за допо
могою всіляких магічних формул і заклинань (21).

Інший, характерний для релігійности епохи еллінізму фе
номен -  вшанування живого монарха як бога. Культ правите
ля, поза сумнівом, має й свою політичну причину: змушуючи 
називати себе богами або подібними до богів і характеризуючи 
себе такими епітетами, як soter (спаситель) і euergetes (ціли
тель, благодійник) (принаймні вимагали цього від підданих), 
монархи забезпечували собі владу за прикладом Олександра Вели
кого, що було леґітимацією на сакральному ґрунті (22). Там, де 
було звичним у правителеві бачити одночасно й бога, як у Єгипті, 
цар не уникав того, щоб не одягнути на себе сакрального німба. 
З іншого боку, немає підстав вважати, що практика греків вша
новувати правителя мала суто політичні мотиви (23). У знаме
нитому атенському гимні цареві-діядохові Деметрієві Поліор- 
кету (початку III ст. до Р. X.) зазначено: "О, сину всемогутньо
го бога Посейдона і Афродіти, слава тобі! Бо інші боги десь 
далеко, або не мають вух, або їх узагалі немає, або вони на нас 
не зважають. А тебе ж бачимо ми цілком живим, не з дерева, 
не з каменя, а в дійсності" (24). У цих словах відображено 
сприйняття релігійного вакууму, який треба було заповнити 
культом правителя. Люди хотіли собі близького, видимого бога, 
однак вони розуміли, що тим більшою ставала дистанція між 
царем у його іпостасі правителя і народом.

6. Проаналізувавши грецьку й еллінську релігію, ми роз
глянули основні зразки античної релігійности. Якщо ж роз
глядати релігійність римлян, то, по-перше, варто звернути увагу 
на паралелі у мисленні й поведінці та порівняти умови, а, по- 
друге, і на специфічні політичні та соціяльні особливості Риму.
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Найважливіше тут те, що релігія у римлян (як і у греків) була 
відображенням реальних умов життя, а із змінами цих умов 
відбувалися зрушення і в релігійності. Римляни були і зали
шалися передовсім народом селян і наслідком цієї аґрарної 
структури суспільства було те, що релігія завжди міцно пов'я
зувалася з природою. Для римлян релігійність розвинулася із 
життєвого світу селянина, який за різноманітними діями при
роди вбачав ту чи іншу божу силу (mimen). На відміну від 
греків, римляни спочатку уявляли собі богів не у людській 
подобі. Сфера богів була чимось неуособленим і доступним 
лише через її конкретний вплив. Римлянин з властивим йому 
прагматизмом намагався завоювати прихильність цих божих 
сил за допомогою суворих ритуалів і церемоній. Релігійність 
римлян у цьому сенсі зовсім не змінилася, коли вони під впли
вом етрусків і греків почали пов'язувати конкретні божества 
з абстрактними пшпіпа, приписувати їм відповідні сфери впливу 
і споруджувати храми. Надзвичайно чітке дотримання сакраль
них приписів було для римлянина ґарантією гармонійного 
співіснування людей і богів (pax deorum, тобто жити з богами 
в мирі). У межах сім'ї суворо стежили за тим, щоб домашні 
боги (пенати, лари) мали належну їм увагу. Двері дому (ianua) 
вважали місцем, де сидів бог Янус, і їх постійно охороняли, 
щоб у дім не ввійшли злі духи. А щоб запобігати тому, аби 
померлі члени сім'ї не повернулися в дім як тіні, виносили їх 
лише вночі і ногами вперед (25). На державному рівні також 
шукали порозуміння з богами, щоб ґарантувати громаді (res 
publica) щастя і достаток. Не сміли проводити жодної важли
вої політичної чи військової акції, не впевнившись поперед
ньо у згоді на це богів. Особливо інтенсивно, за прикладом 
етрусків, намагалися визначити волю богів за допомогою відпо
відних знаків, спостерігаючи за небом, польотом птахів або за 
нутрощами тварин. Політичні чи військові катастрофи тлума
чили як результат недостатньої поваги до богів. Після нищів
ної поразки від картагенян під Каннами (216 р. до Р. X.) шу
кали відповідних упущень і знайшли їх у недостатньому пока
янні у сексуальних гріхах зобов'язаних до цнотливости жриць 
Вести, а втихомирити богів намагалися за допомогою людсь
ких жертвоприношень (26). Громадянські війни пізньої Рес
публіки (І ст. до Р. X.) також інтерпретували як покарання 
богів: "Гріхи батьків, за які Ти не сплачуєш, будеш Ти, рим
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лянине, спокутувати, поки Ти не відновиш будинків богів, що 
занепали, і їх почорнілі від диму образи” (27).

Здається, що основою цього не була глибока релігійність. 
Зв'язок з богами, названий римлянами pietas, був подібний до 
розсудливої угоди на користь обох партнерів договору: люди 
визнавали керівну роль богів, задокументовували це через 
жертвоприношення та ритуали і зобов'язували богів піклува
тися про державу і суспільство. Відтак у римській релігії був 
відображений римський соціальний лад. Стосунки між бога
ми і людьми були аналогією до римської системи клієнтів. 
Патрон і клієнт перебували у близьких стосунках, які ґрунту
валися на fides (взаємній відданості), що зобов'язувало патро
на забезпечувати економічне і соціальне існування його клієнта. 
Навпаки, клієнт мусив підтримувати свого патрона у всіх до
ступних йому формах, визнаючи його вищий суспільний ста
тус. До того ж релігійна практика римлян мала ще один, полі
тичний аспект: як і в грецькому полісі, державний культ був 
елементом встановлення ідентичности, а також інструментом 
дисципліни через декларування зв'язків з богами як перед
умови заможности держави. Саме тому Авґуст, засновник рим
ського цезарства (27 р. до Р. Х.-14 р. після Р. X.) після лихоліт
тя громадянських воєн демонстративно намагався відновити 
стару релігію і не останньою чергою задля забезпечення стабіль
ної основи своєї влади (28).

7. Така прагматична, поверхнева позиція щодо релігії і богів 
була, звичайно, нездатною на тривалий час ґарантувати до
статню перспективу для індивідуальних потреб і бажань лю
дей. І у греків, і в Римі, в Італії та в багатьох частинах Imperium 
Romanum можна констатувати відхід від традиційної релігії і 
звернення до східних релігійних містерій. Ці зміни були мож
ливими завдяки вже згаданій толерантності Римської держа
ви до чужих культів. Вони були зумовлені політичними та 
соціальними кризами, під час яких люди шукали інших відпо
відей, а не тих, які їм могла дати закостеніла традиційна релі
гія. Початком у Римі (205 р. до Р. X.) став малоазійський культ 
Magna Mater (Кібели), про запровадження якого попіклувалося 
саме римське керівництво в лихоліття Другої Пунічної війни 
(218-201 рр. до Р. X.) (29). Згодом орієнтальні релігії спасіння 
знаходили щораз більше прихильників в Італії у провінціях,
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посилювалося бажання безпеки, захисту й охорони в часи гро
мадянських воєн Республіки і змін, що приніс із собою запро
ваджений Авґустом принципат. Особливу популярність завою
вали єгипетські культи і серед них знову ж таки культ Ісіди, 
який був надзвичайно привабливим у сенсі потойбічних уяв
лень. Прихильники релігійних містерій походили переважно із 
середніх і нижчих прошарків, тоді як представники освічених 
верхніх шарів недостатність традиційних релігійних уявлень 
намагалися компенсувати радше філософією.

Наскільки сильно містерія могла впливати на деякі соціяльні 
групи, видно на прикладі Митри, борця за добро проти зла, який 
походить із Персії. Суттєвими елементами його священного 
життєпису є те, що він народився 25 грудня із скелі, його обда
рували пастухи, він убив священного бика, з крови якого ви
никло життя, вознісся на небо, звідки допомагає своїм прихиль
никам боротися за добро (ЗО). За свідченнями писемних й ар
хеологічних пам'яток, Митра був популярним передусім се
ред солдатів (31). Це, ймовірно, можна пояснити тим, що ідея 
боротьби проти зла і пропаґування спільноти борців була особ
ливо близькою до ментальности солдатів, тим паче, в часи по
пулярносте військової справи у ІІ-ІІІ ст. після Р. X., з яких до 
нас дійшла переважна більшість свідчень. Звичайно, Митра че
рез пов'язану з ним етику мав прихильників і в інших колах 
народу (32) і тому, а також і через деякі паралелі у життєписі 
став найбільшим конкурентом християнства.

8. Поширення і переможну ходу християнства, єдиної, окрім 
єврейської, послідовно монотеїстичної релігії у Римській імперії, 
з погляду історії ментальности потрібно розглядати на тлі саме 
тих обставин і умов, які загалом уможливили такий великий 
успіх релігійних містерій. Християнство виграло також завдя
ки прагненню людей одержати підтримку в цьому і в тому світі, 
одержати розраду і втіху, побачити сенс у позбавленому сенсу 
світі. Християнські місіонери влучили в основні настрої, які 
для їхніх ідей підготували надзвичайно родючий ґрунт (варто 
однак наголосити на відмінностях між міським і сільським 
населенням: латинське поняття pagani, нехристияни, погани 
походить від слова pagus, сільська округа). Загалом це були дві 
речі, які зумовлювали привабливість християнства порівняно з 
традиційними релігіями та іншими релігіями спасіння. По-пер
ше, це послідовно сформульована думка про воскресіння і надію
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на потойбічне спасіння і, по-друге, засноване на принципах 
піклування і любови до ближнього життя громади, що якраз 
соціяльно слабшим групам населення, міській бідноті, торгов
цям, рабам обіцяло якийсь статус, якесь визнання у межах гро
мади, чого вони були позбавлені в реальному житті (33). А тому 
релігійність для багатьох була компенсацією за соціяльну обме
женість, тим паче, що християнське вчення обіцяло шлях до 
небесного царства саме бідним.

Причини того, що тривалий час до християн ставилися вороже 
і їх переслідували, були загалом не стільки релігійні, скільки 
політично-соціяльні та економічні. Сама собою релігійність в епоху 
античности ніколи не була приводом до воєн і насильства, що 
було наслідком поширеного уявлення, що різноманітні божества 
є, зрештою, лише різними формами вираження єдиного божого 
принципу. Підозру до християн у сторонніх викликала їхня 
закритість, їхнє дистанціювання від суспільства, їхні культи, 
які для непосвяченого виглядали зухвалими і дивними. Ініціа
тива переслідування християн ішла не стільки від римської 
верхівки, якій завжди залежало лише на порядкові і можли
вості контролювати ситуацію, стільки із середніх і нижчих 
прошарків, які у таких інакших християнах вбачали причину 
всіх земних бід (34).

Офіційна толерантність до християнства, яка з'явилася на 
початку IV ст., і піднесення його Феодосієм І (часи правління 
379-395 рр.) до ранґу державної релігії наприкінці сторіччя у 
сфері релігійности привели до того, що характерна для попе
реднього періоду різноманітність релігійних форм була ліквідо
вана на користь християнського вчення. Помітно зросла заанґа- 
жованість широких народних мас у питаннях християнської 
віри, ніби звільнилася якась релігійна енергія. Причиною цьо
го було те, що у звільненій від переслідувань церкві загостри
лася суперечка про основи віри. Найважливішою тут була роз
палена пресвітером Арієм (близько 260-336), який походив з 
Антіохії, суперечка про стосунки Бога-Батька й Бога-Сина, су
перечка, інтенсивність якої можна зрозуміти лише на тлі того 
факту, що людей дуже зацікавило питання, чи Бог і Христос за 
своєю суттю -  це одне і те ж, і чи вони однакові, і чи подібні 
між собою. Атмосферу, яка панувала під час кульмінації Аріян- 
ської суперечки в Константинополі, досить наочно описав то
гочасний єпископ Григорій з Нісси (близько 330-394), предста



158 Релігійність

вивши надзвичайний документ про ставлення людини пізньої 
античности до християнської релігії: "Бо усі райони міста за
повнені такими людьми, вузькі вулиці, базари, майдани і 
перехрестя доріг: людьми, які торгують одягом, які стоять за 
лихварськими столами, які продають нам харчі. Спитаєш одно
го, скільки оболів це коштує, а він тобі проповідує щось про 
праведне і грішне; спитаєш про ціну хліба, відповідає він тобі: 
'Вищим є батько (від сина) і син стоїть нижче від батька'; спи
таєш: чи купіль уже готова?, резюмує він тобі, Син Божий не 
створений з нього" (35).
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С ередн ьов іччя

1. Хоча, досліджуючи епоху середньовіччя, стикаємося із 
принциповою проблемою, що основну частину джерел, які 
дійшли до нас, створили або представники стану, який про
фесійно займався релігією (клірики, монахи), або на їхнє за
мовлення (митці) (1), все ж таки означення середньовіччя як 
"епоха віри”, поза всяким сумнівом, правильне. Мабуть, у 
жодному з періодів європейської історії релігійні уявлення у 
всіх сферах життя не відігравали більшої ролі, як у середньовіч
чі. Якщо збиралися укласти якусь угоду, зверталися спочатку 
до Святої Тройці; брали до рук монету, бачили якийсь релігій
ний символ або якогось святого, розкривали кухарську книж
ку, отже, настав час їжі після довгих молитов Отче наш тощо. 
Життя проходило в ритуалах народної віри і за канонами церк
ви, чи вони відтворювали життєвий цикл якогось святого, чи 
якісь події священної історії церковного року. Земне буття 
розуміли як коротку фазу випробувань у "земній юдолі" згідно 
з нормами християнства, перш ніж відбудеться перехід у 
вічність. Без сумніву, і в середньовіччі були по-світському мис
лячі люди, повністю нерелігійні також, які не вірили ані в Бога, 
ані в потойбічне життя, але їх кількість можна вважати quantity 
n6gligeable (2).

Загалом у релігійності середньовіччя можна виокремити два 
чинники: з одного боку, дохристиянські традиції, які у житті 
аж ніяк не були другорядними, чи існували вони безпосеред
ньо, чи лише в "interpretatio Christiana". Місця, які були свя
тими для кельтів чи германців, залишилися святими і після 
обернення, хай і з’явився замість Водана чи Меркурія Ми- 
хаїл (3). Навіть справжні християни ставили перед дверима 
їжу для фей (4) тощо. З іншого боку, вчення християнства 
хоча й було книжною релігією, однак в жодному разі не ста
тичною, а від епохи до епохи його інтерпретували по-новому: 
у Біблії і у святих писаннях Отців церкви подибували й вио
кремлювали важливе для себе на конкретний момент. Religion 
prescrite, прищеплена священиками релігія, не відразу впли
нула на загальну ментальність: у часи обернення у християн
ство відбувалося не що інше, як заміна старих богів на нові і 
на святих, навіть ще наприкінці XI ст. були люди, приміром,
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у Шварцвальді, які взагалі нічого не чули про католицьку 
віру (5). Тоді, як складний комплекс віри для релігійних еліт у 
монастирях і катедральних школах, а також для частини 
світської верхівки був уже давно чимось самим собою зрозумі
лим, у народі поширився він лише з початками проповідницт
ва жебрущих орденів і поширення катехизисних приписів 
IV Латеранського собору (1215), тобто з XIII ст., щоб у пізньо
му середньовіччі перерости у надзвичайно інтенсивне релігійне 
життя. Особливо відчутну роль відіграли поміж іншим ті кано
ни цього собору, які зобов'язували до щорічної сповіді та Вели- 
кодного причастя загалом, а відтак сприяли й більшій релігій
ності. Звичайно, у середньовіччі простежуються і константні 
ознаки (§ 2-3), й інноваційні (§ 4-7).

2. З погляду сьогодення, на який істотно вплинули Про
світництво і секуляризація, середньовічна людина жила у "за
чарованому" світі (6). Це було типовим для широких прошарків 
населення в епоху античности і досі є таким для деяких неев- 
ропейських народів. Здається, що ця свідомість домінувала 
1000 років середньовіччя, неперервно, явище longue duree, хоча 
й були поодинокі відхилення і зрушення.

Звичною у всіх прошарках була практика магії. Ставлення 
до неї панівної релігійної інстанції, католицької церкви, зміню
валося залежно від того, чи була вона інтеґрована в її систему, 
чи стосувалася неасимільованих форм релігійности. Якщо, на
приклад, один із провідних інтелектуалів XII ст., Бернар Клер- 
воський, який зовсім не був схильний до гаптичної побожно- 
сти, роздає хліб, який сам освятив, як ліки від гарячки (7) і 
заповідає, щоб поховали його в убранні єпископа Малахія, якого 
він вважав святим, і на груди поклали капсулу з рештками 
апостола Тадея (8), тоді в першому випадку -  це магічна пере
дача своєї цілительної сили, а, в другому, магічний захист від 
демонів і магічний зв'язок із постаттю святого, з яким Бернар 
хотів би злитися. Тут немає принципової відмінности з про
стими людьми, які виривають з убрання того ж таки абата, 
нитки, щоб лікувати ними хворих: за цими діями криється 
уявлення про те, що предмет "заряджений" надприродною си
лою і може передавати її далі. Ворожбитські формули, такі як 
знамениті Мерсебурзькі заклинання, у другому з яких ще апе
люють до Водана, не відрізняються ані за своєю структурою,
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ані за функцією, ані за ментальністю від тих, у яких задля 
зцілення звертаються до Христа і святих (9). І відьми, і святі 
можуть за допомогою відповідних заклинань викликати хворо
би, і запобігати їм, подібно до того, як можна змусити втрути
тися через відповідні формули (молитви або ж замовляння) сили 
підземного і небесного світів. Ім'я Ісуса, вимовлене вголос, згідно 
з деякими середньовічними джерелами, автоматично відганяло 
демонів і сприяло вищій побожності. Блаженний Генріх Сузо, 
приміром, рекомендує так часто вимовляти "ніжне ім’я Ісуса", 
щоб воно снилося і вночі (10).

Божа сила концентрувалася і у відповідних особах, як на
приклад, у "святих" володарях раннього середньовіччя, у дея
ких з них, як у французьких королів, ще довго залишалася над
природна сила -  покладанням руки вони зціляли золотуху (11). 
Задля конкуренції той чи інший папа намагався піднести до 
ранґу святих автоматично кожного послідовника св. Петра. 
Рішуче на цьому наполягав, приміром, Григорій VII, однак не 
зміг втілити цього в життя (12). Поширеним був феномен свя
тої людини, що стала такою не через помазання чи служачи 
церкві, і присутність якої надавала конкретну життєву допо
могу, бо він чи вона могли творити диво. Святого Ромуальда 
Камальдольського (f 1027), наприклад, який хотів виїхати, 
довколишні мешканці його апеннінського скиту намагалися 
вбити лише тому, щоб, "позаяк вони не могли втримати його 
живим, мати принаймні мертвим, щоб він взяв опіку над їхнім 
краєм" (13). Святий Франціск у своїй останній земній подо
рожі з Сієни до Ассізі був змушений об'їжджати горами, інак
ше б він потрапив до рук мешканців Перуджі, які вже чекали 
на його реліквії (14). Отже, люди хотіли мати у своєму розпо
рядженні свя^е тіло, однаково, живе чи мертве. Як могли "роз
поряджатися" святою ще за її життя, демонструє приклад бла
женної Беґіни Дучеліни (f 1274): провокували її екстази, оскіль
ки у цьому стані вона була не здатна ані щось відчувати, ані 
рухатися, і тоді як завгодно можна було до неї доторкатися 
або класти голову під її ноги, щоб зцілитися від болю (15). 
Кістки або (через контактну магію) одяг тощо цих мертвих 
вважали (і не лише в народі) за об'єкти, наділені надлюдською 
силою, які задля апотропейного використання вкладали в аму
лети або зброю, або ж здійснювали до них паломництва. За 
теологічною концепцією, їх вважали контактними пунктами
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між земним і небесним, тобто у сферах, у яких святий, що 
перебував "власне" на небі, найскоріше був готовий творити 
чуда (16), а їхня функція у церковній і народній вірі нічим не 
відрізнялася. Такі часті чуда, свідчення про які ми маємо, є 
своєрідним видом комунікації позаземного із земним через яки
хось особливих людей або їхні залишки. Так само й відповідні 
місця і періоди вважали особливо святими (пор. с. 659-660).

3. Іншою константою, яка проходить через усю епоху се
редньовіччя, є потреба виражати свою релігійність за допомо
гою матеріяльних знаків, а найкраще -  власним тілом. Здаєть
ся, що така дуже добре відома ще античним релігіям практи
ка наприкінці раннього середньовіччя ще більше інтенсифіку
валася, щоб лише у ранні нові часи зникнути на територіях, 
на які поширилася Реформація. Тоді як католицька народна 
побожність була заручницею цієї "гаптичної" релігійности аж 
до XIX ст., у наш час (попри деякі реліктові форми) вона цілком 
втратила свою важливість.

Треба було дати конкретний знак, щоб небесний світ (або у 
чаклунів і відьом підземний) відчув, що до них звертаються 
(що теоретично обґрунтував ще Авґустин (18)). Якщо, приміром, 
якийсь святий не "функціонував" належно, тобто не творив 
чуда, то тоді не достатньо просто молитися, а треба було, при
нижуючи його, зняти скриньку з його мощами з вівтаря на 
підлогу (humilatio) і розкидати навколо колючки, щоб до ньо
го більше не могли підійти ті, що йому поклонялися. Якщо ж 
громада монастиря була знову задоволена, коли, наприклад, 
святий покарав якогось негідника, принісши йому рани, хво
роби чи смерть, то святиню з переповненою радістю знову ви
ставляли на її звичне місце і розчищали доступ до неї (19). 
Якщо якусь духовну особу треба було позбавити посади (сану, 
у який той був висвячений), тоді не було достатньо лише про 
це оголосити, а треба було продемонструвати це на його тілі: 
шматком скла йому відтинали пучку кожного пальця (бо вони 
торкалися святої гостії) і зішкрібали шкіру з голови (знищен
ня тонзури відповідного сану) (20).

Задля прикладу варто зупинитися лише на одній із сфер, у 
яких виявлялася "наочність" релігії: супроводження літур
гійних діялогічних текстів співами і жестикуляцією перетво
рилося приблизно у X ст. на релігійну виставу, яка відбувала
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ся спочатку в церкві, а потім за її межами. У релігійному 
театрі вірні наслідували у грі те, що відбувалося на початках 
релігії, а потім у відповідних ситуаціях подальшої священної 
історії. Першу сферу репрезентують біблійні сцени (містерії), 
другу -  драматизовані леґенди про святих (чуда). У пізньому 
середньовіччі таке відтворення життя Христа чи творінь, чи 
Страшного Суду, чи див Марії тривало декілька днів і багатьом 
громадянам давало змогу брати в цьому безпосередню участь, 
своїм тілом відчути події священної історії. Іншими прикла
дами є аскетизм і фізичне imitatio Christi (див. с. 203).

4. Середньовічна релігійність на практиці опирається, зреш
тою, на принцип do-ut-des, тобто взаємного служіння. Немає 
потреби у докладнішому аналізові, оскільки це основа не лише 
людського співжиття взагалі, а й переважної більшости релігій, 
які мають справу з жертвою. Давали милостиню, фінансували 
будівництво церков і монастирів, спокутували провину постійно 
з рекомендованим Біблією розрахунком уникнути покарання 
за гріхи і за це на небесах сторицею воздається (Мт. 19,29). 
Купецький розрахунок, за яким св. Малахій з Арми (1094- 
1148) вирішив залишити світ, звучав скромно: "Що витрачаю 
я на справи Божі, я не втрачу; Бог повертає відсотки" (21). У 
цьому сенсі цей і той світ були безпосередньо пов'язані один з 
одним. Уся система роздавання їжі бідноті, скажімо, у монасти
рях клунійців ґрунтувалася на тому, що задля врятування одно
го померлого брата треба було нагодувати одного бідного (22). 
Якщо ти на землі з побожности побудував міст, то після смерти 
ти міг безпечно перейти через вузький, як нитка, підвісний міст 
до раю, під яким грізно шумить пекельна річка (23). Зрозуміло, 
що на практиці треба було оплачувати і всю душпастирську 
роботу духівництва (Beichtpfennig* тощо), якщо це й не відпові
дало ідеалам чи церковно-правовим нормам.

Лише починаючи з високого середньовіччя, з'являється релі
гійність, яка ґрунтується на безумовній любові до Бога. Бага
то теологів, ще від Бернара Клервоського, обстоювали любов 
до Бога заради нього самого, не очікуючи чогось натомість. 
Хоча цей принцип і представляють як мету для кожного, од
нак на теологічному і духовному рівні він поширюється лише 
на елітних вірних. Навіть найпалкіше бажання такої безко

* B eich tpfennig  -  пфеніґ за сповідь (нім.). -  Прим, перекл.
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рисливої монахині, як Катерина Болонська (1413-1463), а саме, 
щоб Божа милість створила на дні пекельної прірви ще більшу, 
ще жахливішу і неймовірнішу глибину, щоб вона там могла 
спокутувати гріхи всіх грішників минулого, теперішнього і 
майбутнього (24), виглядає як торги.

5. А яким був образ Бога для людини раннього і високого 
середньовіччя? Знаменитий Штутґартський псалтир, руко
пис з часів Каролінґів, написаний близько 820 р., містить мініа
тюру, на якій Син Божий зображений не лише у повному 
військовому спорядженні, а й у момент битви. Христос, якого 
пізнати за німбом з хрестом, одягнений в шолом, кольчугу і 
солдатські чоботи, озброєний списом, яким він протикає пащу 
змії у себе під ногами. В інших кодексах того часу розміщені 
рисунки пером, на яких Господь зображений у військовому 
спорядженні. У Санкт-Албенському псалтирі початку XII ст. 
міститься велика кількість мініатюр, на яких Бог знищує лю
дей за допомогою різноманітних засобів: Христос б'є грішників 
не лише голими руками, а й виступає проти них зі щитом і

Христос -  переможець над змієм і левом (близько 820 р.) 
Штуттґартський псалтир, Пс. 90, 13. 

Вюртемберзька державна бібліотека, Штуттгарт
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списом, протикає їх двозубими вилами, б'є їх пастушою ло
паткою в обличчя. Подібно поводиться він з демонами, при
міром, одного змія б'є він молотом по голові (25). Позаяк у 
текстах псалтирів немає жодного слова про це знаряддя, то це 
означає, що уявлення Бога в такому вигляді було типовим для 
тієї епохи: Бог карає, провчає, бореться, погрожує. Хоча таке 
зображення Бога, який воює і карає, в образотворчому ми
стецтві екстремально відтворювало лише деякі конкретні опи
си в текстах (в окремих псалмах), однак воно, що підтверджу
ють інші джерела, було характерним для уявлень про Бога в 
першій половині середньовіччя.

Бог часів християнізації і раннього середньовіччя є волода
рем, королем, який бореться з дияволом і грішниками, він -  
борець, до війська якого варто долучитися, щоб перемагати ра
зом з ним. Диявол і його свита, а це всі грішники і нехристия
ни, веде запеклу боротьбу проти нього, намагається завоювати 
людей на свій бік, вводячи їх у спокусу, за що, звичайно, наста
не розплата "вічної смерти" у пеклі. Усіх істот обійме жах, 
коли небесний суддя із своїм непереможним військом, коли 
могутній король ("der mahtigo khuninc") зійде на судне місце 
великого Страшного Суду, щоб подивитися на битву його вірних 
Єноха та Ілії з антихристом, про що, приміром, написано у 
давньоверхньонімецькому Muspilli (26).

Перед цим могутнім володарем людина раннього середньо
віччя почувалася передовсім слабкою, покореною, віддаленою. 
Це чітко можна простежити в джерелах, у яких люди розпові
дають про свої зустрічі з Богом, особливо про свої видіння (27). 
Катехити часів навернення в християнство наголошують на 
тому, що з Богом треба укласти пакт. Саме так інтерпретуєть
ся хрещення. Через власну слабкість слід шукати захисту у 
могутнього, подібно до того, як люди у соціяльному житті ста
вали васалами сильніших, тобто потрапляли у залежність до 
нього, щоб на випадок біди він їх захистив. Таких випадків 
було достатньо і в період після переселення народів. Вікінґи, 
мадяри, араби тримали Бвропу в напрузі аж до зміни тися
чоліть. У Carmen ad Deum (VIII-IX ст.) небесного царя як вої
на благають захистити своїм щитом від "ungahiure scozila", 
від жахливих, чорних куль гріха, які випускає "чорний вбив
ця", диявол (28). Воїнами Господа виступають святі, які, як 
ранньохристиянські Отці пустелі, усамітнюються, щоб бороти
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ся проти демонів (29). Християнство до Просвітництва і особли
во у середньовіччі було в своїй основі дуалістичною релігією, у 
якій боролися між собою добрі та злі сили, а людина мала 
стати на чийсь бік. Демони, повержені ангели, були не менш 
реальними і майже такими ж могутніми (принаймні на землі), 
як добрі ангели і їхній спільний творець (ЗО).

6. У період високого середньовіччя релігійна ментальність 
суттєво змінюється і набуває сучасних ознак. Хоча, особливо у 
сільській місцевості, часто й надалі сповідували своєрідну зміша
ну віру, у якій присутні елементи дохристиянської релігії, про 
що яскраво свідчать, приміром, уявлення про потойбічний світ 
одного гольштайнського селянина наприкінці XII ст. (31), од
нак все глибша внутрішня християнізація була, очевидно, зу
мовлена все більшим ствердженням офіційної церкви і 
кількісним зростанням духівництва. Невпевненість, яку відчу
ло західне християнство і, ймовірно, не лише верхівка, через 
інвеститурну суперечку, видається одним із дуже важливих чин
ників (якщо не найважливішим), який зумовив інтенсифіка
цію релігійного життя у період високого середньовіччя. Як мож
на було спастися, коли багато з тих, від кого це спасіння зале
жало, священики і єпископи, були або відлучені від церкви 
або, очевидно, жили в гріху, бо купили собі посаду у невисвяче- 
них чи були одружені? Треба було знайти якийсь порятунок у 
втечі під захист якогось конвенту або в усамітненні, де все зале
жало від тебе особисто. Про це свідчать численні випадки, коли 
аристократи йшли до монастирів, а також реформаторський рух 
у самому чернецтві. Вони засновували нові ордени (як картезіян- 
ці чи премостратенці) чи реформували відгалуження орденів 
(як цистерціянці), які сповідували ідеал колишньої суворости і 
бідности апостолів, Отців пустелі та перших бенедиктинців.

Тут маємо справу з новою духовністю, яка спочатку обме
жувалася лише монастирським світом, однак у перспективі 
стала типовою і для загальної релігійности, з одного боку, за 
прикладом монахів, а, з іншого, завдяки діяльності пап, що 
походили із цих орденів. Молитви за канонічними годинами 
чи поклоніння стражданням Христа практикувались спочатку 
в середовищі монахів, а потім, наприкінці середньовічної епо
хи, через проповіді, мистецтво, переклади народними мовами 
тощо поширилися й серед усіх вірних (32). Світське сповіду
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вання бідности виникає у пізньому середньовіччі власне з по
треби робити саме так, як мали робити уже давно збагачені 
монастирі. Одна з їх найголовніших груп, беґіни і беґарди, 
виконує без усіляких обітниць заповіді, власне, для монахів 
не мати власности і залишатись непорочним (33).

Серед характеристик релігійної ментальности високого се
редньовіччя на особливу увагу заслуговує раніше в такій формі 
невідома тенденція до внутрішньої та зовнішньої аґресивности 
і, можливо, комплементарне з нею відкриття нового відчуття у 
стосунку до Бога. Поза всяким сумнівом, у всі періоди середньо
віччя багато хто розумів християнство як войовничу і за своєю 
суттю нетолерантну релігію (34). Тому й стала вона ідеологіч
ним підґрунтям воєн із цілком земними політичними й економіч
ними цілями, як реконкіста на Піренейському півострові чи 
винищення або підкорення слов'ян-язичників на Сході (35). 
Однак бажання завоювати місця, де жили і страждали заснов
ники релігії, яке виникло спочатку в XI ст., а потім у ранньому 
новому часі стало найголовнішим завданням життя, має попри 
багато інших чинників і релігійне підґрунтя. Воно пов'язане з 
новим образом Христа, в якому найважливіша людина Ісус, 
його життя і смерть у визначеному історичному місці. Однак 
про новий потенціял аґресивности християнства свідчать не лише 
"озброєне паломництво” проти ісламу, яке почалося наприкінці 
XI ст., і хрестові походи, в яких як воїни до святих земель 
вирушило так багато християн, а й конструкція цілковито не
знаної до того часу форми життя, а саме духовних рицарських 
орденів (йоганіти, тамплієри, німецькі ордени тощо) (36). Тут 
монахи об’єдналися з воїнами. Те, що раніше використовували 
у духовних писаннях як метафору, а саме "militia Christi", бит
ва за Бога, в якій треба було здолати себе і свої гріховні тягарі 
чи (не як метафора) диявола, інтерпретували тепер як битву з 
ворогами Христа на Сході, яку треба було вести зі зброєю в 
руках. Від часів Авґустина звичною була ідея справедливої, 
священної війни, проте, зазвичай, оборонного характеру. І ось 
вона перетворюється на ідеал наступальної війни. Учасника 
хрестового походу сприймають як мученика, який вбиває.

Однак у свідомості наступальний дух європейців, який завж
ди обґрунтовували релігією, із зміною тисячоліть повертається 
досередини (37). З одного боку, все менше толерують єдину 
релігію, з якою мирилося християнство -  єврейську. Сувора
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реґламентація позбавляє євреїв права займатися переважною 
більшістю видів діяльности, аж до заборони надавати грошові 
позики. Вони були змушені носити спеціальний одяг, а від 
XI ст. їх переслідують, виганяють, висилають або примусово 
вихрещують. Якраз у період хрестових походів проповідують 
проти євреїв, та закликають до погромів.

З іншого боку, лише тепер з'являються секти єретиків, які, 
принаймні частково, заперечують вчення римської церкви і 
зрідка вчиняють насильницькі дії проти священиків. Це озна
ка зростання нетерпимости в межах християнства. У ранньо
му середньовіччі існували лише поодинокі релігійні відхилен
ня, які ніколи не переростали в якісь більші групи. Реакція 
церкви періоду високого і пізнього середньовіччя, яка вира
жала думку більшости вірних, була радикальною: якщо єре
тиків не вдавалося підкорити або ж вони знову відроджували
ся, тоді ці "ґанґренозні частини", "частини диявола" (38), відріза
ли, відлучаючи їх від церкви, від "тіла святої матері церкви", 
віддаючи їх у руки правосуддя, тобто винищували їх фізично. 
Якщо секти ставали популярними, їх знищували в хрестових 
походах (християни проти християн), як, наприклад, південно- 
французьких катарів (1181 і 1244 р.) чи італійських апосто- 
ликів (1307), а боротьба латинських християн проти християн 
східної церкви у Візантії 1204 р. була також кампанією вини
щення єретиків. Ці тенденції знайшли своє продовження у 
гуситських, а у період раннього нового часу -  у релігійних 
війнах. Та ж сама позиція простежується й у переслідуванні 
прокажених і відьом у період пізнього середньовіччя (39), у 
яких намагалися шукати цапів-відбувайлів, винних у хворо
бах і нещастях. Вони виступають опозиційними групами, яким 
закидають ініційовану дияволом змову проти суспільства.

Від XIII ст. папська інквізиція була зайнята винюхуванням 
і ліквідацією відхилень від релігії. Суттєвим тут було те, що 
для інквізиторів важливо довідатися, хай і за допомогою тор
тур, що підсудні насправді думають, а не лише, чи дотримують
ся вони канонів церкви. їм йдеться і про "помилкову", і про 
ймовірну антицерковну поведінку. Відтак у цю епоху пере
слідування людей за їхні релігійні уявлення виступає зворот
ним боком засвоєння віри.

Це засвоєння віри ґрунтується на позбавленні індивіда "єди
ної ментальности" раннього середньовіччя. Прикладами рані
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ше незнаного наголошування індивідуального є виникнення ве
ликої кількости релігійної літератури, у якій виявляється дещо 
глибша інтроспекція, "cognosce te ipsum" (пізнай сам себе), як 
передумова духовно-релігійного зростання, або ж частотніше 
вживання "я" замість "ми" у молитвах і насамперед відновлен
ня містичних переживань та спекуляцій (40). Основна увага тут 
була зосереджена на зустрічі окремої душі з її спасителем. Дуже 
багато про що свідчить той факт, що впродовж усієї епохи ла
тинського раннього середньовіччя невідомим був феномен unio 
mystica, поєднання душі у любові й екстазі зі своїм нареченим, 
а вже від XII ст. про це з'являються численні повідомлення, до 
чого також спонукають численні теологічні праці. Звичайно, 
ще й далі бояться страшного небесного судді, але на передній 
план виходить Христос, люблячий брат людини і наречений 
душі саме у творах таких популярних авторів, як Ансельм Кен- 
терберійський і Бернар Клервоський. Як приклад цього нового 
ставлення до Сина Божого можна навести цитату із латинського 
гимну Jesu dulcis memoria, автором якого був один англійський 
цистерціянець перед 1200 р.:

"Де б я не був, прагнутиму я мого Ісуса. Яка радість, коли 
я його знайду, яке щастя, коли я його обійму.
Тоді будуть обійми, поцілунки, солодші від медів, тоді буде 
блаженне з'єднання з Христом. Але у цьому житті [триває 
воно] лише якусь мить.
О палке щастя, о гаряче прагнення, о солодке вдоволення: 
любити Сина Божого” (41).

Однак під час інвеститурної суперечки відбувається частко
ва десакралізація світу (хоча папу Григорія VII і короля Ген
ріха IV, які посилаються на безпосередній авторитет Бога, по
трібно зараховувати до "старої" ментальности). Посилюється усві
домлення належносте мирян і кліриків до відповідного стану, 
все чіткіше формується церковна ієрархія (клерикалізація) й 
щораз буйніше розквітає каноністика. З іншого боку, світську 
культуру все більше хвилює мирське життя, вираженням чого 
стали романи, лірика, а згодом шванк тощо, написані народни
ми мовами. Саме ця проблематика зумовила те, що над кінцем 
життя на цьому світі замислюються у спосіб, невідомий ще до 
того часу: лише після приблизно 1200 р. смерть у літературі 
з'являється у персоніфікованому вигляді (пор. с. 292).
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7. Нові тенденції попереднього періоду, хоча й з деякими 
змінами і не у такій радикальній формі, виявляються і в пізньо
му середньовіччі. Населення міст через місіонерську діяльність 
жебрущих орденів християнізується "в глибину". Про це свід
чить велика кількість церковних споруд, благих пожертвувань, 
зростання паломництва, щоденні релігійні обряди тощо (42). 
Навіть діти цілком середньостатистичних сімей уже засвоїли 
основні релігійні уявлення, про що свідчить біографічний ма- 
теріял чи малюнки їхніх снів та видінь (43).

Образ Бога у пізньому середньовіччі (чи точніше образ Хри- 
ста, бо перша і третя особи Тройці у релігійній практиці відігра
ють лише незначну роль), за багатьма своїми ознаками ще за
лишається емоційно забарвленм, яким він з'явився у період ви
сокого середньовіччя, проте дещо, як приміром, переживання 
страждань Христа, ще більше посилюється. Проте поряд із цим 
воскресає й образ старозавітного гнівного Бога. Цьому посприя
ли кризи XIV-XV ст. (голод, чума). Частіше, ніж колись на 
образах з'являється Бог/ Христос на Страшному Суді (44) (вони 
є у кожній церкві), його зображують і на тимчасових судах, на 
яких він знищує свої творіння мечем і стрілами. Не випадково 
ікони із зображеннями Бога та персоніфікованої смерти стали 
майже взаємозамінними (45). Мабуть, досить значне поклонін
ня Марії у пізньому середньовіччі було зумовлене потребою по
ряд із цим суворим отцем мати й милосердну матір. Мехтгільда 
Магдебурзька (друга половина ХНІ ст.) звертається до Марії як 
до ''богині'* (46). Зрештою, лише Діва, згідно з багатьма джере
лами, може відкласти на пізніше Божу помсту (Intercessio).

Нехай реальна загроза для людини пізнього середньовіччя й 
стала меншою, ніж для її пращурів (тривалість життя майже не 
змінилася), однак їхні реакції супроводжуються більшим стра
хом (пор. с. 332). Це, поряд із глибшою проникністю релігії, яка 
зумовила, поміж іншим, і формування елітної містики, і поряд з 
глибшим самоусвідомленням людей, що ставало причиною по
ширення антиклерикальних настроїв, можна розглядати як при
чину інтенсифікації релігійного життя в народі. Популярність 
мандрівних проповідників із жебрущих орденів часто підриває 
місцеві можливості. "Народ” уже більше пасивно не вдовольняєть- 
ся посередництвом священиків на своєму шляху до потойбічного 
життя, а й активно забезпечує його собі сам: зростає частотність
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паломництв і кількість паломницьких місць, збільшується 
кількість особистих молитов і приватних девоцій (47) (до євха
ристії, до Святої крови, до окремих частин тіла Ісуса, до окремих 
подій життя Марії, до окремих сцен страждання -  згадаймо лише 
запровадження зупинок на хресній дорозі тощо). Типовим для 
цих девоцій стає те значення, якого набувають візуальні компо
ненти: гостію хотіли бачити під час служби, а тому у межах 
змін, починаючи з ХПІ ст., її виокремлюють і не під час служби 
виставляють у нових будиночках для причастя. Якщо побачиш 
образ св. Христофора, то це убереже тебе від наглої смерти цього 
дня, тому цього святого малювали на зовнішніх стінах багатьох 
церков. Релігійне мистецтво наприкінці епохи середньовіччя про
кладає собі шлях і до скромніших осель у формі намальованих 
лубків і різьби по дереву. Вони поширюють і "демократизують", 
поміж іншого, й концепції містики (48).

Новій соціяльній диференціяції відповідає й релігійна. Як 
у середньовічних містах не було вже просто ковалів, а були 
майстри з виготовлення цвяхів, підків, пилок, коштовних ме
талів тощо, так само й за кожне зло відповідав окремий покро
витель: Антоній -  за отруєння борошняним грибком, Оділія -  
за захворювання очей, Леонард -  за хворих коней тощо. Марії 
вже не лише поклонялися, а ставилися до неї як до якогось 
окремого місцевого божества (самітницька, Альтеттінґська, Вел- 
сінґгемська чи Елійська мадонна). Можливість відшукати собі 
людину-посередника для потойбічного спасіння вела до плюра
лізму: недільну Службу Божу відбували, приміром, у священи
ка, на сповідь ішли до францісканця, а як до душпастиря ішли 
до одного чи однієї з численних самітників чи самітниць.

Іншою, ще й досі, звичайно, відомою типовою характерною 
ознакою релігійности пізнього середньовіччя є її прив'язаність 
до належних корисних справ. Напрошується порівняння з мен
тальністю купецтва, що прагнуло зайняти вищі позиції у су
спільстві. Треба було не лише точно визначити, скажімо, кіль
кість ран Христа (49), а й відправляти відповідну кількість служб, 
щоб одержати відповідне помилування (50), чи щоденно повто
рювати сотні й тисячі разів відповідні молитви. Містики підра
ховували, скільки сотень чи тисяч бідних душ звільнив Господь 
на їхні прохання з чистилища (51). Аристократи назбирували 
мільйони років індульґенцій: на початку XVI ст. у Віттенберзі 
через зібрані там реліквії можна було отримати два мільйони
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років індульґенцій, а у Галле навіть 40 мільйонів (52). Великі 
кількості означали для багатьох велику побожність. Ніколауса 
Муффеля із Нюрнберґа повісили 1469 р. за те, що він витратив 
громадські гроші на поповнення своєї збірки реліквій, бо на ко
жен день року хотів мати мощі відповідного святого (53).

Наприкінці зупинимося ще на одній тенденції, яка свого 
часу не змінила загальної ментальности, але у подальшому 
розвиткові в епоху Просвітництва і матеріалізму ґрунтовно 
вплине на загальноєвропейський світогляд. У пізньому серед
ньовіччі у теологічних і філософських колах поширюється ціл
ковито чужий широким масам вірних спосіб мислення, згідно 
з яким потрібно робити чітку відмінність між вірою і знання
ми. Це -  послідовний номіналізм, який вчить, що у релігійні 
догми (як наприклад, вчення про Святу Тройцю) можна лише 
вірити, а осягнути їх розумом неможливо. Принцип Вільяма 
Оккама (перша половина XIV ст.), пояснюючи світ, "відтина
ти" усі зайві гіпотези, в епоху нового часу позбавить доречно- 
сти і пояснювальну гіпотезу "Бог" (54). Саме в "епоху віри" 
було закладено підвалини, які згодом уможливлять сучасний 
нерелігійний світогляд.
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Н ови й  ч ас

1. Історія релігійности в Европі нового часу -  це історія її 
демітологізації, "процес знімання чарів" (1). У XVI ст. він за
лишив досить відчутні сліди. Йоганн Фішарт на початку свого 
вірша Щасливе судно з Цюріха критикує Ксеркса, який через 
великі втрати на морі наказав відшмагати воду, і венеційців, 
які заручалися з ним щороку, кидаючи перстень у воду. Він 
сміється з летючих драконів і повітряних коней давнини ра
зом з крилатим Ікаром і вихваляє "роботу та старанність" як 
засіб справжнього підкорення природи (2). Інші джерела під
тверджують, що знімання чарів ще не було повсюдною прак
тикою. Швайцарець Томас Платтер (1499-1582), втомлений 
гірською прогулянкою, захотів, попри страшенний холод, за
снути: "Раптом підійшов до мене чоловік, поклав мені на кож
не плече свої руки, розбудив мене і сказав: "Агов, що ж сидиш 
ти тут? Вставай і йди!" Врятований свято вірив у те, що сам 
Бог "врятував йому життя" (3). Все було, як у будинку, за 
яким наглядав його господар. Якщо якась дитина потрапляла 
в біду, він з'являвся і втручався, а потім знову повертався до 
своїх звичних справ. Чари присутні й діють як збудження, що 
наповнює "день мітично збудженого народу" (4). Наприкінці
XVII ст. герцоґ Сен-Сімонський повідомляє: 8 червня, у день 
покровителя погоди Медардуса, почався дощ і не припинявся 
тижнями. Французькі солдати звинуватили у цьому святого і 
розшукували його образи, щоб їх порозбивати і спалити (5). Із
XVIII ст. освічений барон Лоенський повідомляє, що в одній 
пісні висміяно мешканців Альп, які одного разу, не отримавши 
бажаного врожаю, хоча вони молилися до образу Матері Божої, 
відмовилися їй служити (6). Той факт, що святих, небесні сили 
і їхні образи карали за тією ж самою схемою "винагорода або 
покарання", що й людей, свідчить про мітичний світогляд. 
Однак він не був незмінним. Якщо колись християнство ви
никло "у світі, в якому релігія панувала над життям" (7), то 
після розквіту у середньовіччі в епоху нового часу вона посту
пово втрачала цю ознаку. Звичайно, це не був простий розви
ток, це були постійні хитання, від великої релігійности до 
меншої і, можливо, взагалі до її зникнення.
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Шлях до деконфесіоналізації також проходив через нове 
загострення інтересу до конфесії під знаком релігійних супе
речок і релігійних воєн до 1648 р. Люди вже давно знали про 
існування грецького східного християнства. Вони нещодавно, 
починаючи з XV ст., звикли до богемських утраквістів. А те
пер переживали виникнення конфесійного плюралізму: люте
ранці (або протестанти), цвінґліянці, кальвіністи, анабапти
сти, анґліканці, індепенденти тощо, а також (після Тріентського 
собору за своєю суттю фактично так само оновлена) римо-като- 
лицька церква. Та чи інша спроба заснування була невдалою 
або її жорстоко придушували, приміром, постать Мюнцера в 
Реформації. Відповідно шлях до відходу від догм, від теології 
проходив через зростання догматизму, яке досягнуло свого 
апогею після 1550 р. Якщо у XX ст. "відчувається незнана 
досі пустота буття, від якої було застраховане найбільше ан
тичне невір'я завдяки величезній кількості постатей мітичної 
дійсности" (8), то розвиток досягнув цієї точки, пройшовши 
через епоху, про яку Д'Алямбер 1759 р. писав, що тоді "les 
interets de Dieu bien ou mal entendus peuvent seuls inspirer aux 
hommes" (людей збурювало ніщо інше, як правильно чи не
правильно трактоване релігійне питання) (9). До цього догма
тизму на початку епохи нового часу додалися ще й перипетії з 
вірою диявола і відьом -  антипод "interets de Dieu".

Якщо процес знімання чар, з одного боку, є процесом дехри
стиянізації, то, з іншого, з погляду індивідів -  це їхній вихід з 
"колективного еґо" (10), із штучної маси -  "церкви". Передумо
ва: окрема людина має усвідомити власну індивідуальність. 
Усвідомлення себе по-новому або відчуття, що ти своєрідна осо
бистість, виразив в одному із віршів сер Томас Вейтт (1503- 
1542): "I am as I am and so will I be" (Я є, яким є, таким я і 
буду), в якому усі строфи закінчуються або цією римою або в 
якійсь її варіяції: "I am as I am and so will I die /  ... and so will I 
end /  ... and so do I write" (Я є, яким є, таким і помру... і так я 
закінчу... і так я пишу) (11). Банделло вкладає в уста королеви 
Угорщини визнання своєї індивідуальности: "perciö che cosi negli 
uomini come ne le donne tante sono le differenze e le varietä de le 
nature quanti sono і cervelli, e che dui fratelli e due sorelle, ad un 
medesimo parto nati, saranno il piu de le volte di contrario 
temperamento e di costumi diversissimi, e ciö che piacerä ad uno 
dispiacerä a l'altro" (бо між чоловіками і жінками така ж велика
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відмінність і різноманітність натур, скільки є голів; і два бра
ти, і дві сестри, які разом народилися, переважно будуть мати 
протилежні темпераменти й цілком різні характери, що подо
бається одному, другому подобатися не буде) (12). З погляду 
релігійности, принцип індивідуальности міг бути вимогою до 
кожної окремої людини сповідувати лише властиву їй релігію
(13). В основі теології Лютера також лежить принцип індивіду
альности. Згідно з його "theologia crucis", розробленою на по
чатку епохи нового часу, кожен християнин має бути подібним 
до Христа не через imitatio Christi, а (за Мт. 10,38) добровільно 
йти для кожного своїм індивідуальним страдницьким шляхом.

2. Противники характеризували Реформацію як нечуване 
нововведення (згідно з Вормським едиктом)у яке "повертає 
назад і принижує" (14) встановлений устрій християнської 
спільноти. Вчення Лютера не могло бути правильним, бо воно 
суперечило традиції. Карл V у власноручно написаній заяві 
від 19 квітня 1521 р. зазначає, що "ung seul frere erre" (один 
єдиний монах помиляється), на його думку, "toute ladite 
crestienite seroit et auroit tousiours este en erreur" (християн
ство завжди помилялося і помиляється) (15). Еразм також зви
нувачує Лютера у руйнуванні традиції. Той знову піддає сум
ніву те, що стільки сторіч схвалювалося і міцно трималося, 
він підриває й руйнує це. Еразм підрахував, як мало автори
тетних людей Лютер може схилити на свій бік -  лише трьох 
(двох засуджених єретиків: Вікліфа, Гуса, а ще Валлу), тоді 
як церкву підтримують "tot Episcopi, tot summi Pontifices" 
(стільки єпископів, стільки пап) (16). Лютер сам відповів при
хильникам традиції, назвавши свого єдиного свідка -  Бога (17). 
Якщо традицію можна було заперечувати, то її наступний кри
тик пішов іще далі: або піддати сумніву знову те, як кори- 
ґується віра, або радикально відхилити будь-яку традицію, ви
правлену і невиправлену. Мюнцер у Protestation (1524) писав: 
"Своїми справами я хочу навчити євангельських проповідників 
краще проводити вчення і не зневажати наших повільних 
римських братів, що йдуть за нами" (18). Радикальний намір 
висловив Себастьян Франк (1499-1542) в одній пісні, в якій 
кожна строфа починається із заперечення якоїсь конфесії: "Я 
не хочу і не люблю бути ані папським /  ...ані лютеранцем/ 
...ані цвінґліянцем /  Не хочу бути анабаптистом" (19). Однак
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питання щодо правильної конфесії зумовлює й питання щодо 
правильного християнства. Одна з епіграм Лоґауса (f 1655) 
звучить так: "Лютеранство, папство й кальвінізм, ці віри усі 
три /  Існують, однак є сумнів, а де ж є християнство" (20).

Якщо для Мюнцера оборонці традиції були відсталими і 
передовсім "повільними", то вони дуже дивувалися з того, як 
швидко Реформація, на їхню думку, зруйнувала тисячолітні 
традиції. Томас Мурнер (1475-1537) скаржиться у своєму 
віршованому зізнанні: "Віра зійшла /  п'ятнадцять сторіч тому /  
... /  А тут за три й півроку, /  здається, що впаде" (21). Папсь
кий леґат Алеандер, який від грудня 1520 р. безпосередньо 
зблизька спостерігав за подіями, знайшов у Південній Німеч
чині лише одного вірного сина церкви, короля Фердінанда, а 
все решта, що стосувалося релігії, було "immensum chaos" (22). 
Не врахувавши антиклерикалізму того часу, який, поза сумні
вом, існував, можливо, навіть у формі самокритики у верхівці 
кліриків, важко було б пояснити ту швидкість і розмах поши
рення Реформації. Меланхтон начебто передав Лютерові слова 
архієпископа Зальцбурзького М. Ланґа: "Ми, священики, ще 
ніколи не були добрими" (23). Від пізнього середньовіччя ан
тиклерикалізм був характерним для європейської літерату
ри (24). Тридцядь перша історія вже давно популярної "на
родної книжки" про Тілля Уленшпіґеля (перед 1510 р.) дає 
відповідь на запитання, як можна "gut uberkäm mit Müssiggon" 
(стати багатим, нічого не роблячи): треба стати кліриком і за
йматися релігійним крутійством за допомогою реліквії, яку 
видають за голову св. Брандана (25). Антиклерикальні настрої 
не були спрямовані однаково на все духівництво, а переважно 
на його верхівку, папу і князів церкви, а також на ордени. У 
своїх Мемуарах Карітас Піркгаймер (1467-1532), абатиса мо
настиря клярисок у Нюрнберзі, занотувала таке: "Нас дуже 
ненавиділи і не любили, і верхи, і низи були налаштовані до 
нас вороже. Наш посланець у жодному селі навіть не міг купи
ти потрібних нам речей, нас вважали набагато ганебнішими, 
ніж бідних жінок за мурами (повій), бо відкрито заявляли, що 
ми гірші від них" (26). Суттєву роль у виникненні та поши
ренні Реформації відігравав антиклерикалізм серед еліт (вер
хи) і серед народу (низи). Лютер його підхопив, поглибив і 
уточнив (27). Він бачив потребу ґрадації. "Чернецтво" є "без
божним станом", тут мав він на увазі жебрущі ордени, що



Новий час 181

були "ганьбою", але не конвенти у селах: "Я б дуже хотів, щоб 
сільські монастирі залишилися" (28). Підхопивши тліючий сто
річчями антиклерикалізм, і він дотримувався традиції, однак 
згідно з Вормським едиктом, неправильної. Він -  "злий во
рог", "єретик найбільше проклятої єресі ... що зібрав він її всю 
разом до однієї смердючої калюжі", а також "сам придумав 
дещо по-новому" (29). Останнє формулювання може стосува
тися вчення про духівництво усіх вірних, у яке вливався ан
тиклерикалізм Лютера. Звідси випливає суцільне нівелюван
ня духовного стану (залишається лише сам проповідник, як 
одна із професій поряд з іншими). У цьому полягає вирішаль
на зміна у ставленні до кліриків. Чимала частина еліт і народу 
вже більше не хотіли ієрархій. Духівництво, яке складалося 
із людей, уже не сприймали так, як сприймали його у серед
ньовіччі, як проекцію небесної ієрархії ангелів (ЗО). Уже більше 
не вірили в те, що блиск, який падав на земну ієрархію, був 
відблиском небесного блиску. До того ж клірики викликали 
роздратування через свій достаток, який вони мали, вичавлю
ючи гроші з бідноти. Хто хотів перейти на бік Реформації, 
тому не треба було багато старань, а лише продемонструвати 
це роздратування. Ніклас Мануель 1522 р. у виставі карна
вальної ночі перед великим постом показав, як Ісус, "під'їхав
ши на благенькому осликові", зустрічається із надміру озброє
ним папою у всій військовій помпі (31). В іншій його виставі 
дистанція між папою й апостолами говорить сама про себе. У 
порадах до постановки написано: "І сидів папа у пишному 
вбранні з усіма придворними, священиками і військовими ... 
А Петро й Павло стояли далеко позаду і з великим здивуван
ням споглядали все це" -  (32) інсценізація головного форму
лювання Реформації.

Запеклість релігійних суперечок пояснюються тим, що кон
фесії, як штучно створені маси, мають подвійну тенденцію: з 
одного боку, суворе внутрішнє формування, а, з іншого, відме
жування ззовні. Розпізнавальними знаками стали окремі таїн
ства: хрещення (ім’я "хреститель") або причастя (Лютер, "той, 
що причащає"), а також окремі догми, як свобода волевиявлен
ня чи її заперечення. Догматизм міг виражатися у формі муж
нього визнання, як це видно на прикладі допиту студента П'єра 
Ескрівена, якого потім стратили (33). Часом він був відсутній, 
як це виявилося не лише у поведінці Меланхтона після Шмаль-
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кальденської війни, а й у поведінці лютеранських священиків, 
які після битви під Мюльберґом у країні розбитого курфюрста 
Саксонії з церковної катедри оголосили, що "ворога” нарешті 
розбито і треба молитися "Хвала, тобі, Боже!” (34). З іншого 
боку, не бракує свідчень про мужність проповідників під час 
міжконфесійних війн (35). Бійцівський дух релігійности впли
нув на літературу, як, приміром, Айслебський християнський 
рицар (1613), який у драмі лютеранця Рінгардта Лютера всту
пає в бій проти папи і його прибічників. Він у формі насиль
ницьких дій знайшов своє вираження вже у "новому світі", де 
були злочини, від яких ще й сьогодні "кров холоне” (36). Вірний 
на європейському континенті бачив навколо себе майже самих 
лише ворогів: традиційно мусульман, євреїв, а ще іновірців- 
християн, а ще чаклунів і відьом. Він жив у страсі перед тур
ками, навала яких тривала. У листівках йому наочно демон
стрували свідчення про їхні звірства, а відомі поети, як на
приклад Г. Сакс (1494-1576), вкладали це в риму. З іншого 
боку, турків можна було використати й у політичному сенсі. 
Небезпекою з боку турків обґрунтовували потребу підвищити 
податки. Правителі вступали з ними в союзи (угода між султа
ном і Францією 1536 р.). У боротьбі з іншими конфесіями взя
ли собі за звичку говорити, що ті гірші за турків. У турків 
можна було попросити захисту, як це зробили німецькі селя
ни після Селянської війни, а також зробити у них велику ка
р'єру (38). Той факт, що населення сприйняло пацифізм ана
баптистів (не брати меча до рук навіть проти турків), визна
ють Лютер і Меланхтон у праці Навчання візитаторів, проте 
вони намагаються його заперечити в окремому розділі Про 
турків (39). Зрештою знання про існування гарему давало змогу 
розширити ерЬтичні фантазії, як приміром, в IcmopiU яку на
писав Фауст (1587) (40). В Еспанії у XVI ст. насильно вихре
щували маврів, а інших виселяли, навіть вихрещених (мо- 
рисків), або ж їх винищували як 1568 р. (60 000 жертв) (41). 
Так само було й з євреями -  і з нехрещеними, і з вихрещеними 
(маранами). Переслідування єретиків (поміж іншого система
тичне винищування анабаптистів з часів "Мандату повторного 
хрещення", виданого райхстаґом 1529 р.) і міжконфесійні війни 
(Шмалькальденська війна 1546-1547 рр., війна з гуґенотами 
1562-1598 рр., війна за свободу Нідерландів 1566-1568 рр. та 
1648 р.) були "внутрішніми хрестовими походами”(42). Вони
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починалися і супроводжувалися вербальними ексцесами, при 
яких для прокльонів на адресу противника послуговувалися 
мітологічним апаратом. Успіхові Реформації посприяло порів
няння папи з антихристом, яке від 1520 р. пропаґував Лю
стер (43). Різьба по дереву Кранаха Старшого (1472-1553) у Ве- 
ресневому заповіті (1522) зображає папство як апокаліпсич
ного змія (44). Мурнер у сатиричному вірші Про великого лю
теранського блазня 1522 р. зображає Реформацію у (народно- 
антиклерикальному) образі вагітного чоловіка. У леґендах ка
толиків про Лютера підозрювали, що той походить від дияво
ла (45). "Захолонути кров" може й під час ознайомлення з 
подіями у "старому світі”: трибунали інквізиції, автодафе (уро
чисте спалювання єретиків), процеси над вовкулаками (попу
лярні передовсім у Франції) і (особливо в Німеччині та деяких 
сусідніх країнах) інституціялізоване, юридично оформлене ви
нищення "відьом”. Переслідування відьом брало свій початок 
у диявольській вірі. До цього достатньо спричинилися Лютер і 
його прихильники, хоча сам реформатор поняття "диявол" 
вживав часто як символ "зла", а постать диявола використову
вав свідомо у реториці, приміром, у трактаті Про Службу Божу 
у куті і висвячення священиків (1533), до якого він часто звер
тався у полеміці про його спорідненість з дияволом. В уявлен
нях сучасників дідько уже не був лише казковою істотою з 
рогами, ратицями і хвостом, а й уявлявся як особливо симпатич
ний чоловік (у середньовіччі -  "князь світу"), зовнішністю по
дібний до Христа, а інколи і як агнець Божий, або голуб, або 
жінка (46). Варто звернути увагу на велику кількість образів 
диявола у фантазіях людей, а також і велику кількість виганянь 
чорта -  10 000 або й більше. Спадові диявольської віри приблиз
но від 1700 року дуже посприяло дослідження Б. Беккера De 
betoverde Wereld (Зачаклований світ, 1691-1693). Автор перед
бачав: "Як тільки буде знищено диявола, нічого не вартим буде і 
весь чаклунський крам" (47). Те, що відьомське божевілля ґрун
тувалося на пакті з дияволом, описано і в Апологїі авторів Відьомсь
кого молота: "Ex pacto enim cum inferno” (48). У відьом вірили 
всі верстви населення: князі й міщани, духівництво, прості 
люди, знамениті науковці й поети (Боден, Фішарт, Шекспір 
тощо), хай навіть не всі і не повсюдно цьому піддавалися. Де
які автори, спочатку невелика їх кількість, виступали проти, 
першим був Вієрус, згодом передовсім Шпее фон Ланґенфельд.
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Наскільки міцно віра в існування відьом пустила коріння у 
"низах", видно з того, як багато підданих беззахисно мовчали, 
охоплені страхом, коли учень Шпее, курфюрст і архієпископ 
Майнцький, Йоганн Філіпп фон Шьонборн (1605-1673) забо
ронив процеси (49). Перед цим саме монастир у Майнці був 
одним із основних показових місць юридично обґрунтованого 
знищення відьом (50). Інші прості люди, здається, не перебу
вали під впливом відьомського божевілля. Коли ґенеральний 
прокурор у Лотарінґії засудив і спалив понад 800 людей, стільки 
ж їх утекло, чого без допомоги сусідів і земляків здійснити б 
не вдалося (51). Де лютували переслідувачі, там спалювали 
жінок будь-якого віку, до того ж чоловіків, представників усіх 
верств аж до бурґомістра, а також дітей від року (52). Бам- 
берзький єпископ звелів якось побудувати "Чаклунський" чи 
"Відьомський дім", зображення якого збереглося (53), а магі
страт Ніси (на території єпископа Бреславського) піч для спа
лювання за всіма вимогами тогочасної техніки, щоб перетво
рювати на попіл своїх ще живих жертв. Наприклад, 1651 р. 
там спалили 42 жінки і дівчини (54). Існують, однак, свідчен
ня того, що чаклунській силі відьом не приписували безмеж
них можливостей, бо під час війни як зброя вона відмовляла. 
Коли, приміром, король Швеції послав у бій проти данців ра
зом із військом і чотирьох чаклунок, їм нічого не вдалося зро
бити, а одна із них навіть потрапила до рук данських кіннот
ників (55). Скільки сили приписували людському розумові, 
показав процес проти священика Урбана Ґрандьє у Франції 
(1633-1634): демон Асмодей після деяких заклинань видав 
грамоти угоди, яку підсудний начебто уклав з дияволом (56).

3. Релігійність в епоху раннього нового часу не лише досяг
ла вершини у своєму розвитку. У цей період почався процес 
відходу від церкви у сенсі зменшення ваги "видимої церкви". 
У Тезах про відпущення гріхів (1517) Лютер поставив питання 
про потребу спорудити нову церкву святого Петра в Римі, а в 
трактаті 1520 р. Про свободу християнина писав, що лише 
спільність майна залишилася єдиним мірилом побожности: 
"Отож Боже майно має текти від одного /  і від другого і стати 
спільним" (57). На територіях, де Реформація мала вплив, вияви
лася тенденція до секуляризації світського майна церкви, а 
від 1525 р. вона вже поширилася всюди і продовжилась у мир
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них угодах 1648 і 1815 рр., у планах Йосифа II ліквідувати 
Папську державу, у заходах Французької революції і Наполеони 
дроти церкви і папства, щоб у 1870-1871 рр. закінчитися анек
сією Папської держави. Розпорошення видимої церкви зумо
вило занепад релігійного вчення й освіти. Лютер, важко пере
живаючи, написав До муніципалітетів усіх міст (1524), Ка- 
техизми (1529), а також Навчання візитаторів. Попри весь 
релігійний фанатизм почав виникати скепсис спочатку в еліти і 
навіть у самого Лютера. Він якось зізнався, що якби цей світ 
був добре облаштований, "то ніхто б не прагнув у майбутнє 
життя" (58). Контрастом до скепсису і втрати віри стало рапто
ве пробудження у видіннях, з'явах і літературі. Після поста
новки єзуїтської драми Cenodoxus Й. Бідерманна в Мюнхені 
(1609) начебто чотирнадцять авторитетних придворних аристо
краток змінили своє життя й усамітнилися, вправляючись у 
каятті (59). Для позначення втрати віри, яка вже стала по
мітною Лютерові, а також для мирських бажань він часто вжи
вав насмішкувате поняття "епікурейство" (60). Анонімний ав
тор Історії доктора Йоганна Фаустена написав книжку як 
застереження не жити життям "епікурейця" (61). А тим часом 
мирські бажання знайшли собі дієздатних пропаґандистів, які 
знову пробудили до життя культ Афродіти, якщо й не у релі
гійних уявленнях, то принаймні у мистецтві, а найкраще це 
їм вдалося у малярстві. Про це свідчать полотна із зображен
ням Венери Ботічеллі, Джорджоне, Тіціана тощо. Освічені люди 
знову, як свого часу середньовічні міннезінґери, протиставля
ють вченню про те, що земля -  це єдина юдоль, радощі цього 
світу. Це виявляється вже у Спінози: "Quo majori Laetitia 
afficimur, eo ad majorem perfectionem transimus, hoc est, eo 
nos magis de natura divina participare necesse est" (Що більша 
радість нас огортає, то більшої довершености ми досягнемо, тоб
то більше будемо причетні до Божої натури.) (62). Згодом на 
цьому зріс культ радости, кульмінацією якого стали пісні До 
радости. Однак релігійність і надалі була пов'язана з насиль
ством. Скасування Нантського едикту (1685) призвела до на
сильницького навернення мільйона гуґенотів, яке провадилося 
з нечуваною жорстокістю (63), 100 000 були змушені виїхати 
(це була своєрідна прелюдія до вигнання протестантів із Зальц- 
бурґа і Берхтесґадена у наступному сторіччі). Тривали процеси 
над відьмами і автодафе, поодинокі випадки трапляються навіть
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у ХУЛІ ст. Із повідомлення Фрідріха II випливає, що фанатизм 
панував і серед низів. Після битви під Гоенфрідберґом (1745) 
його оточила велика кількість селян і попросила дозволу повби
вати всіх католиків тієї місцевости, у чому кайзер, зіславшись 
на Біблію, їм відмовив (64). Протестанти якось дісталися однієї 
віддаленої провінції в Італії, коли стало відомо про їхню релі
гійну належність, відразу нависла загроза над їхнім життям, 
як і у випадку з німецьким просвітителем Й. Н. Майнгардом, 
який подорожував у супроводі графа Мольтке (65).

Фанатизм був основним противником, переміщення якого 
визначали просвітителі. Дідро і Д'Аламбер в Енциклопедії 
(1751-1780) (стаття Fanatisme) визначають його як сліпий і 
затятий запал, що ґрунтується на забобонному світогляді й спри
чиняється, приносячи навіть задоволення, до найжорстокіших 
вчинків (66). Це поняття трапляється у назвах драматичних 
творів: Фанатизм, або ж пророк Магомет (трагедія Вольтера, 
1742). Його антиподів змальовували Лессінґ у Натані (1779) і 
Й. Г. Фосс у Луїзі (1795) (1-ша ідилія). Найважливішим слоґа- 
ном була "толерантність". Одне з розроблених в Англії вчень 
теоретиків-економістів свідчить, що торгівля процвітає там, де 
панує терпимість, а те й інше в'яне там, де індивідові надають 
замало простору до діяльности (67). А чи півмісяць не толеру
вав інших релігій? Тоді, як на території кайзерівської Угорщи
ни жорстоко переслідували протестантизм, у турецькому Па- 
шалику безперешкодно процвітала мадярська реформаторська 
церква... (68) до часів відвоювання цієї території. За толе
рантність невтомно виступав Вольтер, зокрема, у Dictionnaire 
Philosophique (1764), головному творі Просвітництва (69).

Просвітництво проникло і до сфер впливу конфесій, де воно 
спричинилося до прискореного пом'якшення ортодоксально
сте, яке у лютеранстві поширилося за допомогою пієтизму. 
Тріюмфом Просвітництва було те, що папа ліквідував орден 
єзуїтів (1773). "Сцена катехизації" у Фаусті Ґьоте демонструє, 
наскільки теологія, катехизм відійшли на задній план у світо
гляді еліт: "Почуття -  це все; ім’я -  це звук і дим, що оповиває 
небесний жар." (Вчення -  ніщо, воно лиш спотворює основи 
віри.) (70). Важливо насамперед те, що немало людей відкрито 
зізнавалися у відмінних релігійних поглядах, навіть у відсут
ності релігійносте. За оцінкою Марена Мерсенна (1588-1648), 
в Парижі вже 1623 р. було 50 000 атеїстів (71). Наприкінці
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сторіччя в Англії з'явилося поняття "free-thinker” спочатку для 
позначення філософів-просвітителів, а потім і деїстів. А зго
дом поняття "libre penseur" стає синонімом слова "атеїст” (72). 
Однак уже 1680 р. П. Бейл робить спробу реабілітувати атеїстів, 
іронічно залучаючи ще раз диявола: здається, що йому краще 
розраховувати на ідолопоклонників, аніж на тих, хто заперечує 
Бога, зрештою, він буде змушений виявити набагато більше 
мистецтво, щоб підшовхнути людей до поклоніння ідолам, аніж 
до атеїзму (73). Атеїзм став предметом наукового аналізу в 
Німеччині у працях протестантського науковця Ля Кроза, втіка
ча з Франції (твір: Sur Vatheisme et sur les athees modernes, 
1711). (74) Першими науковцями, теоретиками атеїзму, які 
визнавали себе атеїстами, в Англії називають Дж. Толанда 
(1670-1722), у Німеччині -  К. Шпацієра (нар. 1761). Однак 
найпершим теоретиком атеїзму вважають Людвіґа Фоєрбаха 
(1804-1872). Серед Ваймарських класиків, за свідченням Баґ- 
ґесена, Шіллер зізнався, що він "А" (атеїст) (75), тоді як Ґьоте 
про себе казав так: "Не антихрист, не нехрист, але все ж таки 
рішучий нехристиянин” (76).

4. У XIX ст. Леопольд фон Ранке фіксує процес рехристия- 
нізації: "світ не зміг витримати, що Боже в ньому спустоши
лось", а тому повернулися "назад до конфесійного" (77). Дже
релом пробудженої релігійности Токвіль назвав "сувору шко
лу революцій"; "благоговіння перед релігією” в своїй основі є 
страхом аристократії і буржуазії перед революцією (78). Після 
поразки Наполеона "традиціоналісти" намагалися підвести під 
стару віру міцніший фундамент. Симптомом цього стало те, 
що Пій VII відновив 1773 р. ліквідований орден єзуїтів (1814). 
Протестантизм також прагнув стати ефективнішим. На думку 
Й. Г. Віхерна (1808-1881), внутрішнє місіонерство має служити 
як "озброєна донька церкви ... матері у відкритій боротьбі проти 
тих, хто псує народ", щоб "повалити революцію" (79). У про
тестантській сфері впливу зріс "останній справжній пророк 
християнства епохи нового часу” -  Сьорен К'єркеґор (1813- 
1855) (80). Релігійний колорит того часу характеризували су
перечки, спровоковані вимогою романтизму оновити "мітоло- 
гію" (81). У XX ст., в епоху поступальної ходи дехристияні
зації, з'явилися (попри декларації ієрархій) справжні імпуль
си релігійного оновлення, зумовлені передовсім рухами "низів”,
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а також взірцевою поведінкою окремих осіб (Альберт Швай- 
цер, Мати Тереза та ін.) В. Раабе 1884 р. у романі Неспокійні 
гості констатував, що мало є тих, хто ще не приречений на 
"світськість” та її "збурення" через мирські інтереси. Єдиною 
"спокійною”, "озброєною серед беззбройних", "здоровою серед 
усіх хворих" поряд з’ "комуністом” (представником робітничо
го руху) є "молода лютеранська монахиня” (82).

З другої половини XIX ст. частина населення стала свідомо 
відходити від релігійности в її християнській формі, особливо у 
сфері робітничого руху і буржуазного вільнодумства. Робітни
ки мали слово Маркса, який порівняв релігію з наркотиком: 
релігія -  це "опій для народу" (83). Соціял-демократична партія 
в Ерфуртській програмі (1891) вимагала "оголосити релігію 
приватною справою" (84). Ваймарська конституція (розділ 137) 
та Основний закон (розділ 140) свідчать про те, що "державної 
церкви" не існує. Серед молодогеґельянців виникла атеїстична 
критика релігії, що ґрунтувалася на ідеях Просвітництва, (Б. Ба- 
уер, Д. Ф. Штравс, Л. Фоєрбах). Її продовжили науковий мате
ріалізм і монізм Гекеля. Були засновані Союз нерелігійних гро
мад Німеччини (1881), Німецький союз моністів (1906). У літе
ратурі й філософії сформувалася традиція "Бог -  мертвий” 
(Ж. Поль, Г. Гайне, Ф. Ніцше). Теолог Дітріх Бонгьоффер 1944 р. 
у в'язниці писав: "Бога як моральну, політичну, наукову робо
чу гіпотезу ліквідовано, подолано; так само як і філософську та 
релігійну робочу гіпотезу (Фоєрбах!)” (85). Йому в дискусії з 
аґностиком Б. Расселлом 1948 р. заперечив єзуїт Ф. Коплестон: 
"На мою думку, пізнання цінности і усвідомлення існування 
закону моральности та моральних зобов'язань найкраще пояс
нюється за допомогою гіпотези про трансцендентну основу цінно
стей і автора, закону моральности" (86).

Релігійність, як її з XIX до першої половини XX ст. пропа- 
ґувала церква і сприймав народ, найкраще можна охаракте
ризувати як амальгамацію релегії із світською політикою. Це 
виявилося ще 1809 р. у Тірольському повстанні проти пану
вання Баварії. Перед виступом повстанці вшанували образ папи 
і кайзера: "А зараз будь тихо, дивися на папу і нашого любого 
кайзера ...!" (87). Церкви всюди йшли на співпрацю із націо
нал-соціалізмом і мілітаризмом. Перед очима Віхерна супер- 
інтендант закликав молодь шкільного віку одного церковного 
приходу вправлятися у військовій справі (88). До теолога Нау-
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манна прийшло прозріння: "Я часто себе запитував, коли агіту
вав за флот: "Чи робив би Ісус так само?" (89). Кардинал Фауль- 
габер з тяжким серцем, проте з гордістю пожертвував у люто
му 1944 р. свою уніформу військового капелана з часів Пер
шої світової війни і отримав (власноручно оформлену) квитан
цію про її здачу (90). Потураючи мілітаризмові й націоналіз
мові в Італії з 20-х років, а в Німеччині після 1933 р., церква 
утворила альянс з фашизмом (91). Лише окремі християни 
брали участь в опорі режимові націонал-соціялізму. У деяких 
випадках священики обох церков боролися спільно, як у Лю- 
беку католицькі капелани Прассек, Мюллер і Ланґе та проте
стантський священик Штелльбрінк, які разом і загинули на 
гільйотині (1943) (92). Наприкінці сторіччя християни беруть 
участь у протестах за мир та екологію. Проте Ясперс, мабуть, 
таки мав рацію, стверджуючи, що "релігія ... лише зрідка ви
ступає дієздатною життєдайною силою” (93). Віхи встановле
но "на розвиток культури тотального розпродажу". "Господа 
Бога хотіли скопіювати, ідентифікуючи себе з ним, аж поки 
не дійшли до того, що можуть за допомогою ядерної енергії 
зруйнувати все творіння. Але не знайшлося заміни Богові, що 
любить і милостивістю своєю стримує аґресію” (94).
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Тіло і душа
А н ти ч н ість

1. У всьому світі поширене уявлення, що кожна людина 
має щось духовне, таке, що вдихає в неї життя, і це щось якось 
не зовсім зрозуміло поєднано з її тілом. Усе, що стосується 
людських почуттів, волі, розуму, настрою та рис характеру лю
дини, пов'язується з поняттям "душа". Людина як індивід скла
дається, за нашими уявленнями, з душі та тіла й утворює пси
хосоматичну єдність. І перше, і друге робить людину особисті
стю, його душа -  це його я (1).

Уявлення про те, що людина має душу, "чуттєве я", сфор
мувалося в епоху античности (точніше, грецької античности) 
так само, як і переконання, що людина є лише тоді людиною, 
коли вона має і тіло, і душу. Попри констатовану взаємоза
лежність безсмертної душі та смертної тілесної оболонки, душа 
як внутрішня прихована сила суттєво відрізняється від тіла і 
його органів.

У грекомовних джерелах для нашого теперішнього поняття 
"душа" вживали слово psyche. Етимологічно "psyche" належить 
до "psycho", що приблизно означає "я дму". (2) Спочатку psyche 
означало не що інше, як "подих, дихання", приміром, у Гомера.

Якщо хочеш довідатися про уявлення про тіло і душу (у їх 
взаємодії чи суперечностях) у ранньогрецькому світі у період 
між X і VIII ст. до Р. X., то найранішим і найкрасномовнішим 
порадником буде тобі Гомер (3). У нього psyche позначає лише 
душу померлої, а не живої людини (4). Вона з'являється лише 
тоді, коли людина помирає. А як виявляє себе psyche при житті, 
про це в Гомера ні слова. Немає жодного натяку й на те, де її 
місце у тілі, хоча в епосі досить часто йдеться про те, що душа 
покидає тіло через рот чи через якусь рану (5). А залишається 
лише тлінна оболонка (6). Під час життя тіла душа не має жод
ного значення. Взагалі в Гомера "душа" має мало спільного з 
тим, що ми, зазвичай, під нею розуміємо. Для поета psyche -  це 
радше синонім до слова "життя", a soma, що згодом переклада
ли словом "тіло", у Гомера означає "труп". Душа -  це щось 
неособливе, що залишає позбавлене життя тіло після смерти.
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Псіхея (200 р. до Р. X .) 
Західногрецька теракотова скульптура 
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Національний музей, Тарент
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Безтілесне відображення, eidolon, колись живої людини відхо
дить після її смерти до підземного царства Аїда (7). Під час 
перебування у підземному царстві душа, яка може бути схожою 
з померлим, як дві краплі води, існує там лише у вигляді тіні, 
яка не може ані відчувати, ані мислити, ані згадувати. Лише 
кров може повернути їй свідомість. Виразним прикладом тут є 
сходження Одіссея до підземного царства (8). Лише у царстві 
тіней він може довідатися щось від віщуна Тіресія про свою 
майбутню долю. Як і порадила йому Цірцея, Одіссей приносить 
в жертву білу і чорну вівцю. Зачувши кров, з'являється велика 
кількість душ померлих. Усі вони хочуть лише одного, а саме: 
напитися крови, щоб знову прийти до "свідомости".

Людські якості, які ми, зазвичай, приписуємо душі, Гомер 
виводить (ймовірно, що і його сучасники наприкінці VIII ст. 
до Р. X.) із функцій "органів”. Йдеться, так би мовити, про 
"душевні органи". "Те, що ми інтерпретуємо як душу", як 
влучно зауважує Бруно Снелл, "гомерівська людина інтерпре
тує так, що є три буття, які для неї аналогічні з тілесними 
органами" (9). Наприклад, "tymos" -  це те, що спричиняє порив, 
настрій і почуття (10). "Phren" (властиво: діяфрагма) відпові
дальна за духовність, розум і переконання людини. "Noos" -  
це орган до розуміння, уяви і думок. Ці "органи" помирають 
разом із тілом, бо вони його частини. Сума усіх частин, які 
діють поряд і разом один з одним, такі, як руки, ноги або 
навіть і "tymos", якраз і утворює, на переконання Гомера, 
людське тіло. Для нього відповідно не існує різниці між ба
жанням щось робити і реалізацією цього бажання. Уявлення 
про душу у цей період античности ще невіддільне від тілесних 
критеріїв і категорій. Для душі існують ті ж передумови, що й 
для тіла (11). Однак, варто наголосити, що у зображеному уяв
ному світі, який змальовував Гомер, імпліцитно закладено вже 
те, що визначатиме уявлення про тіло і душу та їхню взаємо
залежність наступних два, три сторіччя.

2. З давніх часів була поширена віра в те, що існує якесь 
життя після смерти. І тому до могили померлого клали їжу, 
напої та одяг (12). Існувало переконання, що це знадобиться 
померлому в потойбічному житті, а відтак обставини реально
го світу переносилися у потойбічний. У Гомера це була psyche 
-  тінь, яка продовжувала своє існування у царстві Аїда. Гоме-
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рові "органи": "noos", "tymos" і "phren” були пов'язані із psyche, 
яка продовжувала жити, а тому розвинулося уявлення про я, 
що існує і після смерти. Душа отримала такі риси, які цілковито 
відрізнялися від якостей тіла і його органів.

Думки йонійських філософів свідчать про те, що, починаючи 
від VI ст. до Р. X., розвивається уявлення, нібито між тілом і 
душею існує принципова відмінність, проте вони пов'язані одне 
з одним (13). Psyche стає "внутрішнім корелятом", стає soma (14). 
Це зумовлено й тим, що тіло вже розуміють не як набір членів, 
а як єдність (15). Важливим тут є поняття harmonia. Наприкінці 
VI ст. до Р. X. тіло (у часі паралельно із новим розумінням 
душі) набуває просторового значення. Почали зауважувати, 
осмислювати і пояснювати сили й антисили.

Анакреонт (VI ст. до Р. X.) пише, наприклад, що ним керує 
його душа (16). Геракліт (між 550 і 480 рр. до Р. X.) вперше 
вказує на самостійне значення душі. По-новому визначають 
тіло, душу і їхню взаємодію. Па думку Геракліта, людина скла
дається із тіла і душі (17). До того ж душа має риси, які пов
ністю відрізняються від тіла. Psyche, як елемент життя, отри
мує глибинні виміри. Те, що душа -  це щось нескінченне і не 
має просторових меж, Геракліт виражає такими словами: "Межі 
душі ти ніколи не знайдеш, у якому б напрямку ти не йшов, 
такий глибокий сенс (logos) вона має" (18).

3. Різні філософські вчення виходили із невмирущости і са- 
мостійности душі, із того, що вона -  це щось із сфери богів (19). 
Згідно з ними, psyche -  це полонянка тіла, і лише воно є нікчем
ним місцем перебування пристрасних бажань (20). Як доказ 
наводили сон чи непритомність. Бо у цих обох випадках мож
на було помітити душу (друге я), скажімо, у снах, зміст яких 
де-факто вважали таким, що насправді був (21). Душа ставала 
активною лише під час сну, непритомности або після смерти. 
Ортійці й пітагорійці дотримувалися думки, що душа здатна 
за відповідних обставин покидати тіло і переноситися в інші 
місця. За допомогою спеціальної техніки очищення (katharsis 
і askesis) можна звільнити душу з грішного тіла (22). Передумо
вами до цього були магічні ритуали, суворий піст і філософське 
вправляння у концентрації. Платон (428/7-348/7 до Р. X.) та
кож дотримується думки, що душа здатна переміщуватися (23). 
Тому й не дивно, що в образотворчому мистецтві душу зобра
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жували і у вигляді птаха з людською головою або без неї, і в 
образі померлого, але з крильми (24).

Наскільки такі уявлення були релевантними для більшости 
античного населення -  невідомо. Ще Доддс звернув увагу на те, 
що в уявленнях людини V-TV ст. до Р. X. душа не перебувала в 
полоні тіла, а почувалася в ньому цілком як удома (25). Арісто- 
тель (384-322 рр. до Р. X.) не поділяє думки про здатність 
душі переміщуватися. Без тіла не може бути й душі (26). Ані 
тіло, ані душа не можуть існувати самі собою: "Тіло без душі -  
не тіло, а лише статус чи труп", або ж: "нібито можливо, як 
просторікують пітагорійці, що будь-яка душа може вселитися 
у будь-яке тіло” (27).

Якраз велика популярність спорту в античну епоху свідчить 
про те, що достатньо поширеною була думка про розумний 
симбіоз тіла і душі/ духу (28). Із заснуванням публічних гімна
зій з'явилися від VI ст. до Р. X. спортивні майданчики і зали, 
які служили для звичайного фізичного загартування, і для 
військового вишколу. За часів правління цезарів у Римі терми 
були місцем для відпочинку тіла і душі. У цьому зв'язку, хоч- 
не-хоч, спадає на думку знаменита фраза римського поета Юве- 
нала (близько 100 р. після Р. X.) (29): "Mens sana in corpore 
sano” -  у здоровому тілі -  здоровий дух (ЗО).

Примітки
(1) Пор. вступні завваги: van PEURSEN, 7-22.
(2) Про етимологію див.: FRÄNKEL, 84, WASER, 3201 та NILSSON, 194.
(3) Про гомерівські часи див.: М. І. FINLEY, Die Welt des Odysseus, München 
1979 та M. M. AUSTIN/ P. VIDAL-NAQUET, Wirtschaft und Gesellschaft im alten 
Griechenland, München 1984, 28-38.
(4) WASER, 3201-3209, ROHDE, l ff., FRÄNKEL, 83 ff., SNELL, 1 5-37, DODDS, 
73 ff. та VAN PEURSEN, 92-100.
(5) Ilias 14,518 і 23,100 ff. Також і в епоху римської античности вважали, що 
душа покидає тіло через один з природних отворів, пор.: SENECA, Apokolokyntosis 
(Цезар Клавдій, помираючи, не міг знайти виходу для своєї душі).
(6) Поховання тіла мало фундаментальне значення. Без поховання душа не мог
ла потрапити до царства Аїда. Померлий Патрокл у сні приходить до Ахілла і 
просить його не залишати його тіло птахам на з'їдання, бо його душа не знайде 
спокою: Ilias 23,72, подібно також і в: Odyssee 11,476.
(7) Ilias 1,3,23,66 і 107: Гомер говорить про те, що душа Патрокла ідентична з 
його зовнішнім виглядом. Подібно також у: PINDAR, Fragment 131. Пор. прим, 
у: NILSSON, 195 із посиланнями на літературні джерела.
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(8) Odyssee 10,492-540 і 11,24-155. Про сходження Одіссея до царства Аїда: 
WASER, 3204 ff.
(9) SNELL, ЗО, пор. також 23 f. і FRÄNKEL, 83 ff.
(10) Ilias 4,294 і 17,742-746.
(U)Ilias 23,103 ff., Odyssee 11,216-224. Про це також: NILSSON, 193 та SNELL, 
22 ff.
(12) DODDS, 73 f. і прим. 8.
(13) Про розуміння душі йонійськими філософами див. DODDS, 74 f., FRANKEL, 
311 f. і 432 f., а також SNELL, 31 ff.
(14) DODDS, 75.
(15) Як змінювалися погляди греків на тіло, див.: A. NITSCHKE, Körper in 
Bewegung, Stuttgart 1989, 17-45.
(16) ANAKREON, 4. Подібно і в Semonides (VÜ-VI ст. до R X.) 29,13. Про це 
див.: FRANKEL, 340.
(17) HERAKLIT, Fragment 3 і 45; пор.: SNELL, 32, FRÄNKEL, 432 і WASER, 
3211 f.
(18) DIOGENES 9,7 пов'язує фрагменти Геракліта 3 і 45 між собою. Також 
SENECA ( t  65 р. до R X.) висловлює подібну думку: Epistulae 88, 13.
(19) XENOPHON (нар. перед 430 до Р. X.), Kyrupaideia 8,7,21, PINDAR (нар. 
перед 520 до Р. X.), Fragment 1311, PLATON, Politeia 571 d ff. і Apologia 30 ab і 
Laches 185 e. В уявленнях римлян душа також належала до сфери божественно
го: AMMIANUS 25,2,3 і 25,4,3.
(20) SOPHOKLES, Philoktetes 1013; EURIPIDES, Hippolytus 255; PLATON, 
Phaidon 94 de та Politeia 441 be.
(21) AISCHYLOS, Eumenides 104f., XENOPHON, Kyrupaideia 8,7,21. Про Рим 
наприкінці Республіки див.: CICERO, De re publika 6,11 ff. Там римський полі
тик змальовує сон полководця Стіпіона Африканського Молодшого, якому у сні 
являється душа померлого батька.
(22) Про уявлення переміщення душі див.: DODDS, 76 ff. і NILSSON, 691 ff. 
Про відродження аскетичних ідеалів, таких як сексуальне утримання і відмова 
від харчування на початках християнства (з II ст. після Р. X.), щоб виховати тіло 
і очистити душу, див.: BROWN, особливо 193-204.
(23) Тут важлива стаття REHN, а також NILSSON, 692 із зазначенням джерел у 
примітках.
(24) Про це див.: WASER, 3213-3222.
(25) DODDS, 76, який посилається на СОФОКЛА, Електра 785 і АРІСТО- 
ФАНА, Хмари 712.
(26) ARISTOTELES, De апіта II, 1,413 а 9 та De partihus animalum і 1, 640 b, 30- 
641 а 5.
(27) ARISTOTELES, Über die Seele I, 3.
(28) Про спорт в епоху античносте див.: І. WEILER і GALSTERER .
(30) ПЛІНІЙ МОЛОДШИЙ 1,6 також звертає увагу на те, що фізичне напружен
ня і рухи збуджують дух.



Античність 201

Бібліографія
р. BROWN, Die Keuschheit der Engel. Sexuelle Entsagung, Askese und Körperlichkeit 
am Anfang des Christentums, München/Wien 1991.
E. R. DODDS, Die Griechen und das Irrationale, Darmstadt 1970.
H. GALSTERER, Mens sana in corpore sano — Der Mensch und sein Körper in 
römischer Zeit: A. E. IMHOF (Hg.), Der Mensch und sein Körper. Von der Antike bis 
heute, München 1983, 31-45.
J. HIRSCHBERGER, Seele und Leib in der Spätantike: Sitzungsberichte der Wissen
schaftlichen Gesellschaft an der J. W. Goethe Universität Frankfurt/ Main 8,1969,5-22.
M. P. NELSSON, Geschichte der Griechischen Religion, 1, Müchen 31967.
R. B. ONIANS, The Origins of European Thought About the Body, the Mind, the 
Soul, the World, Time and Fate, Cambridge21953.
R. REHN, Tod und Unsterblichkeit in der platonischen Philosophie: G. BINDER/ 
B. Effe (Hgg.), Tod und Jenseits im Altertum, Trier 1991, 103-121.
E. ROHDE, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglauben der Griechen, ND 
Darmstadt 1980.
B. SNELL, Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 21948.
O. WASER, Psyche: W. Roscher (Hg.), Lexikon der griechischen und römischen 
Mythologie, III, 2, Leipzig 1902-1909, 3201-3227.

Крістіан Бьоме



202 Тіло і душа

С ередньовіччя (1)

1. Уявлення середньовічних людей про душу, а також їхні 
концепції тілесного, усвідомлені чи неусвідомлені, беруть свій 
початок у переплетінні різних традицій так само, як і всі інші 
ментальні категорії тієї епохи. В уявленнях германців немате
ріальне в людині виявлялося у різних аспектах, тому у понят
тя "душа” вкладали різний зміст, який не завжди збігався із 
звичним для нас (2). Ґотське saiwala, давньоверхньонімецьке 
sela позначали спочатку лише "розмиту” душу померлого. А 
те, що діє у живому тілі -  це щось інше, яке давньоверхньоні
мецькою називали ferah, давньоанглійською -  foerh, що 
приблизно означає "життєва сила” (3), "душа життя”. На основі 
християнського уявлення про безсмертя душі, починаючи з 
раннього середньовіччя, перевагу надавали слову, яке позна
чало душу померлого, з яким, за античною традицією, пов'я
зували ніжну жіночу істоту (грецькою psyche, латиною anima). 
Визначальним для середньовічної ментальности стало також 
античне уявлення про антагонізм тіла і душі, згідно з яким 
душу треба визволити з тілесного "полону". Тіло треба розби
ти, щоб душа змогла піднестися до Бога. Святий Павло нор
мативно прищеплює цю ідею християнству, коли він, скажі
мо, скаржиться, як "закон” його членів бореться із "законом" 
його душі й тримає його в полоні гріха, тоді як він прагне 
звільнитися з "тіла смерти” (Рим. 7, 23). У ранньому середньо
віччі такі уявлення, ймовірно, були притаманні й освіченим 
людям і найбільше виявилися в аскетизмі монахів. Загалом 
виглядає так, що уявлення про співвідношення тіла і душі 
було ще малрістотне, а переважало, радше, уявлення про їхню 
єдність.

З початком релігійних рухів серед світського населення в 
період високого середньовіччя і все ширшою катехизацією 
"народу" ширилося уявлення про суперечності між двома "во
рожими” один одному компонентами людини, і то настільки 
успішно, що воно в секуляризованому вигляді збереглося аж 
до сучасности. Лише останнім часом з’явилися спроби усунути 
цей дуалізм. В утвердженні цього дуалізму полягає причина, 
чому починаючи від високого середньовіччя, у багатьох вірних 
настільки інтенсивними стали самобичування, що в деяких з
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них вони спричиняли навіть передчасну смерть (приміром, у 
Катерини Сієнської, 1347-1380) (4).

Бвропейська історія не знає жодної іншої епохи, коли б так 
возвеличували душу і так пригнічували тіло, як у середньо
віччі. Цілий текстовий жанр становлять діялоги, в яких душа 
сварить і проклинає тіло після його смерти (5). Святий Варфо
ломій Фарнський (f 1194) чітко й однозначно в одній із своїх 
максим пише: "Ми мусимо з нашими тілами робити все пога
не, якщо хочемо довести їх до досконалого блиску душі!" (6). 
Навіть відомий своєю Піснею сонця як шанувальник матеріаль
ного світу (творіння Божого) знаменитий Франціск Ассізький 
навчав: "Більшого ворога, як моє тіло, я не маю" (7). Тіло з 
його прагненнями було найбільшою перешкодою на шляху до 
раю, проте одночасно й засобом заслужити собі цей рай, коли 
з нього добровільно знущатися. Цей дуалізм набув такої го
строти, можливо, тому, що його вирішення належало до най- 
обов'язковіших істин віри. Під час воскресіння на Страшному 
Суді душа знову поєднається з тілом, щоб потім вічно у довер
шеній гармонії насолоджуватися радощами царства небесного 
або ж терпіти муки в пеклі.

Практику ворожого ставлення до свого тіла в період висо
кого і пізнього середньовіччя підсилювали ще два інші уяв
лення: по-перше, своїм аскетизмом заслужити помилування 
для інших людей, а саме через самобичування визволити душі 
з чистилища і, по-друге, ідеал imitatio Christi, повторення 
страждань спасителя знову ж таки через муки свого тіла. 
Швабський домініканець Генріх Сузо (f 1366), приміром, пе
режив дещо на собі: 8 років поспіль вдень і вночі прибивав він 
собі до спини хрест ЗО залізними цвяхами, які в його тілі про
бивали рани аж до кісток. Це відбувалося у "гаптичному" 
відтворенні страждання, бо ж він вправлявся у цьому, спогля
даючи бичування. "Так прибив він себе до нього [Христа], щоб 
ніколи з ним не розлучатися" (8).

Тут, як і досить часто в решті випадків, монахи відігравали 
провідну роль. Від XI ст. у монастирях було звичним шмагати 
самого себе, до чого особливо спричинився твір Похвала бичу
ванню св. П'єтро Даміяні. У пізньому середньовіччі самобичу
ванням займалися і багато набожних мирян. У періоди особ
ливих криз, як під час чуми в середині XIV ст., через міста і 
села брели натовпи флаґелантів. Ця їхня практика каяття інсти-
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туційно утвердилася у флаґелантських братствах (передовсім 
в Італії) і проіснувала аж до епохи нового часу (9). Отже, мож
на стверджувати, що в середньовіччі існувала просто-таки ре
лігійна манія до фізичних страждань, метою яких було само- 
покарання за гріхи (каяття) і уподібнення до Сина Божого 
(imitatio) (10), тобто робити щось для душі -  очиститися і набли
зитися до Бога.

У ті сторіччя спостерігається загальна специфічна для цілої 
епохи тенденція до посиленого соматичного вираження релігій- 
ности (11). Про це свідчить попри інше й те, що спричинені 
свідомо чи несвідомо (через самонавіювання) випадки стигма
тизації до XIII ст. були зовсім не відомі й з'являються лише з 
усе більшим поклонінням ранам спасителя, що є елементом вша
нування людської природи Христа та ознакою нової "ісусоцен- 
тричної" релігійности початку пізнього середньовіччя (12). Зви
чайно, стигматизація -  це порівняно рідкісний особливий випа
док ідентифікації себе з Христом, проте вона заслуговує на ува
гу як екстремальний вияв сприйняття свого тіла. Це явище 
було ініційоване звісткою про зображення св. Франціска Ассізь- 
кого з п'ятьма ранами, після чого з'явилися інші численні ви
падки стигматизації. Ідентифікації з розп'ятим домагалися ча
сто навіть через нанесення собі ран. Скажімо, про блаженну 
Лукардію Оберваймарську (1276-1309) повідомляють, що вона 
внутрішньо сприймала болі Сина Божого. Позаяк на її тілі ран 
не було видно, то вона "своїм великим пальцем видовбувала їх 
на місцях стигм" (13). Тіло мусить демонструвати душевне по
милування. Сузо на своїх грудях пише ім'я Ісуса: грифелем 
проколював він собі тіло над серцем, "поки чітко не написав на 
своєму серці ім 'я IHS". Так "слуга" злився із своїм володарем 
за допомогою тілесної ознаки (14). Проте ці тортури виконують 
також функцію, яка виходить за рамки спасіння себе самого. 
Змучене тіло стає для тих, хто його бачить чи про нього чує, 
знаком, ознакою волі Божої, Божої прихильности. Стражденне 
тіло є, так би мовити, (Богом) описане, як і в стигматизова- 
них (15). Водночас для оточення таке тіло унаочнює ступінь 
прощення невидимої душі.

2. Це інтенсивне прив'язання релігійности до тіла не при
пиняється й після смерти. Чи не творили святі, душі яких 
ширяють у небесах, чудес, насамперед, там, де поховані їхні 
смертні оболонки чи де, принаймні, покояться їхні частки як
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реліквії (16)? Багатьох єретиків часто аж через декілька років 
після їхньої смерти викопували і спалювали (наприклад, Віль- 
гельміну Богемську 1300 р.), хоча їхні душі й без того вже 
давно горіли в пеклі. Король Максиміліян I (f 1519) наказав, 
щоб його тіло для покаяння повністю поголили, вирвали йому 
всі зуби і відшмагали його (14). Очевидно вірили в те, що зв 'я
зок душі з її оболонкою навіть після смерти настільки міцний, 
хоч би що йому заподіяли, вона також це відчує.

Зображені тут форми поведінки належать до типового для 
пізнього середньовіччя синдрому, в центрі якого -  новий підхід 
до тіла. У світській сфері в рамках кримінального права поча
ли подумувати про заміну грошових штрафів на тілесні пока
рання, так само як і про заміну доказів за допомогою присяги 
на вибивання доказів через тортури.

Багато чого тілесного має знаковий характер для суспільства, 
є формою комунікації (як жести і одяг). Злодіям за незначні 
крадіжки, за які ще не настала кара через повішання, відріза
ли вуха або випалювали розпеченим залізом тавро на обличчі. 
Той факт, що тавро мало бути на якомусь видному місці, "backen 
brennen" ("щоки палити"), "wunden an der Stirnen" ("рани на 
чолі") (18), однозначно свідчить, що йшлося передовсім про те, 
щоб тіло "описати". Тут чітка аналогія з описанням тіла Богом 
(стигматизація) або ж дияволом (диявольське тавро). І в одно
му, і в другому випадку матеріяльне тіло стає "наочним" зна
ком для оточення.

Доступ до душі завжди проходить через тіло, як через ме- 
діюм. Стигми завжди з'являються у поєднанні з видіннями, 
вони виступають зовнішньою ознакою внутрішньої подібности 
до Христа (Франціска за його рани називали "другим Христом"). 
Через муки тіла на дибі має відкритися душа, потребу в чому 
вбачали судочинці, що для їхніх попередників в епоху ранньо
го середньовіччя було чужим, бо головними складниками про
цесу тоді було не зізнання, а присяга. Однак наслідком якраз 
проґресивного, з погляду історії ментальности, розвитку етики 
намірів у XII ст. замість старої етики дій стало парадоксальне 
явище, коли зізнання про наміри злочинців вибивали насиль
ством над їхніми тілами. Іншим виявом важливости відкриття 
душі через тіло є те, що за церковним правом від 1215 р. усі 
християни мусили щорічно зізнаватися у своїх гріхах на сповіді.
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3. А як уявляла собі середньовічна людина душу? Якщо 
поставити Де питання з позиції історії ментальности, то догма
тичне розуміння душі теологією буде лише почасти цікавим. 
Зважаючи на те, що до XV ст. широкі маси середньовічного 
населення були неписьменними, то нас передусім цікавить уяв
лення неписьменних про душу. Оскільки від цих людей, саме 
через їхню неграмотність, немає писемних свідчень про їхні 
уявлення, то ми змушені вдатися до рефлективних свідчень 
церковного мистецтва і проповідей, які в той чи інший спосіб 
були близькі неписьменним. Треба відшукати методи, за допо
могою яких можна визначити, наскільки рефлективні свідчення 
репрезентують уявлення широких мас.

Історична наука ще донедавна розглядала питання щодо 
уявлень неписьменних людей про душу в рамках релігійного 
народознавства (19). Так це питання розглядала передовсім істо
рія католицької теології, позбувшись в такий спосіб потреби 
вивчати цю важливу проблему історії церкви. Згідно з твер
дженнями релігійного народознавства, душу могли собі уявля
ти в образі тварини: як оленя, ягняти, птаха, а особливо голу
ба. Образи і втілення душі множилися впродовж середньовіч
чя, а потім знову відбулася їх концентрація.

Усю повноту свідчень надають нам лише джерела епохи ви
сокого середньовіччя. До нас дійшли лише мізерні свідчення 
про церковний образ попередніх епох. Церковне проповідництво 
серед мирян широко розвинулося тільки з XII ст. У проповідях 
до душі звертаються лише у зв'язку зі Страшним Судом і чи
стилищем. Розгляньмо деякі приклади.

Dialogue miraculorum Цезарія з Гайстербаха (приблизно 
1220 р.) містить історії, що мають бути зразками для проповід
ників. Молодий студент-клірик у Парижі піддається на споку
су диявола. Тепер він знає все, бо має у руках чарівний камінь. 
Помираючи він сповідається, але не кається. Демони грають 
його душею в м'яча. Це своєрідне передпекло. Через те, що він 
не покаявся, йому закрито доступ до чистилища, яке очистило 
б його для вічного блаженства. За наказом найвищого гру в 
м'яча припиняють. Померлий оживає знову і вступає до мона
стиря цистерціянців. Там його запитали про форму душі. Він 
відповів, що це скляні вази, сферичної форми, з очима спереду 
та зізаду, з великими знаннями і здатністю все бачити (20). Ця 
історія покликана навчати, як члени ордену цистерціянців ма
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ють рятувати свою душу від пекла. Вже через те, що навколо 
монастирів цистерціянців згуртовувалася велика кількість 
світських братів, їх можна вважати напівписьменним середови
щем. Через те, що життя монастиря зосереджувалося на потой
бічному світі, форма душі має, звичайно, актуальне значення. 
Душа здатна бачити все. Бога вона може не лише любити, а й 
бачити. Любов до Бога і бачення Бога збігаються -  вираження 
найвищих устремлінь людини.

Питанням про чистилище наприкінці XIII ст. займається до
мініканець Джакопо ді Вораджіне в Legenda аигеа з нагоди дня 
всіх святих. Де ж чистилище? Близько до пекла, але кожна душа 
отримує своє окреме місце для кари. Рибалки маленького єпи
скопського міста на річці приносять своєму хворому на ноги єпи
скопові льодяну брилу. Він чує стогін і після його молитви звільня
ються полонені там душі. Полон у льодяній брилі не був для душ 
остаточним місцем перебування, це було їхнє чистилище. Так 
само душі можуть вселитися (переміщення душ) в іншу нещасну 
людину і в ній пережити своє чистилище. Один священик зустрі
чає незнайомця у громадській лазні та пропонує йому освячений 
хліб. Незнайомець відмовляється і каже, що він не сміє і не може 
його взяти. Він колись мов був тут, працював банником і про
сить священика віддати цей хліб Богові, так він може щось зро
бити для душі цього банника. Священик виконує бажання і більше 
ніколи не зустрічає цього незнайомця в лазні (21).

Образи душі мають несталий характер, однак концентру
ються на одному головному типажі -  голій маленькій людині. 
Таке оптичне уявлення було панівним у період високого се
редньовіччя. Його немає ані в Старому, ані в Новому Завіті, де 
взагалі немає конкретних образів душі, проте з голої малень
кої людини, яка може бути навіть немовлям, починається Друге 
послання св. апостола Павла до Коринтян (5, 2-3). Прийнят
тя нас Б о го м  дає нам своєрідний одяг. До цього ми голі. Вітражі 
У поперечній будівлі Реґенсбурзького собору створено відразу 
після 1370 р. На одному з них зображено дрібного злодія, душу 
якого забирає крилатий дідько з вишкіреними зубами. Ця душа 
залишиться голою. Інакше з душею Марії, яка зображена на 
одному з вітражів головних хорів, на вікні успіння Марії, яке 
виходить на південь. Згідно з уявленням, що Марія залишила
ся непорочною, її душа одягнена. Христос приймає душу Марії, 
одягнену в темно-рожеву сукню (22).



208 Тіло і душа

С
м

ер
ть

 і 
сп

ас
ін

ня
 д

уш
і к

ор
ол

я 
Ге

нр
іх

а 
С

вя
ти

м
 Л

ав
ре

нт
іє

м
 (

13
57

 р
.) 

Ф
ра

гм
ен

т 
із

 п
ре

де
ли

 п
ол

іп
ти

ха
 А

нд
ре

а 
О

рк
ан

ьї
 

К
ап

ли
ця

 С
тр

оц
ці

, Ф
ло

ре
нц

ія



Середньовіччя 209

Отже, кожна людина має душу. Ця душа -  не якийсь неви
димий безтілесний дух, а друге тіло, яке перше тіло носить в 
собі, що особливо важливо під кінець життя. Тоді виявляєть
ся, що саме воно, це друге тіло, є значущим. У молитовниках 
трапляються зображення віку людини. Дванадцять місяців 
відповідають дванадцятьом щаблям життя. Друге тіло з'яв
ляється аж у грудні. Так це зображено у так званому Моли
товнику Карла V (23).

Реґенсбурзькі вітражі -  це медіюм у середовищі неграмот
них. Проте вони створені якраз на порозі поширення грамот- 
ности (24), бо саме у XV ст. розпочалася швидка ліквідація 
неграмотности якраз у таких містах, як Реґенсбурґ. А назва
ний вище молитовник був розрахований на письменну люди
ну. Напис у рамці зображення свідчить про те, що уявлення 
про втілення душі перенесене із світу неграмотних до писем
ної культури.

Повернімося до міського життя в період до поширення гра- 
мотности і розгляньмо дошку вівтаря в каплиці Строцці церк
ви Санта Марія Новелла у Флоренції XIV ст. (рис. с. 208). 
Його автор -  Андреа Орканья. На сходинках до вівтаря він 
зберіг леґендарний спогад про короля Генріха II. Флорентій
ський замовник наказав художникові зобразити одну з історій 
із глави про Лоренца згаданої раніше Legenda аигеа (25). Свя
того Лоренца вважали рятівником душ. Щоп'ятниці прихо
дить він з раю і забирає одну душу з чистилища. Але відтворе
на історія відбувається ще до чистилища. У ній розповідаєть
ся про земну смерть однієї людини, історія, яка, очевидно, 
для замовника мала велику вагу. Король Генріх II помирає. 
Праворуч видно самітника, що дивиться через вікно на чортів, 
які стрімголов кинулися до душі Генріха II. Ліворуч зважу
ють на терезах. Самої душі не видно. Проте архангел Михаїл, 
до компетенцій якого належить зважування душ, добрі вчин
ки кладе на одну шальку терезів. На другій шальці лежать злі 
вчинки. І тут підбігає святий Лоренц і кидає на шальку золоту 
чашу, яку король подарував одній церкві. Душу врятовано. 
До ваги добрих вчинків можна додавати вагу подарованого цер
ковного приладдя -  чашу на причастя. Важливо те, що це 
чаша саме на причастя. У причасті -  основа спасіння душі.

У державному музеї Мюнстера є дошка вівтаря так званого 
майстра з Лісборна, на якій зображено Михаїла разом з тере
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зами і душею (рис. с.211). Уявлення порівняно з попередньою 
картиною дещо інакше. Тут йдеться про вагу самої душі. Чи 
не занадто вона легка, щоб її міг прийняти Бог? Душа достат
ньо важка. Ми бачимо її руки, здійняті у мольбі. На іншій 
шальці -  жорна і вежа. Видно також чортеня, що міцно вче
пилося в шальку. Цього разу на картині зображено не смерть 
якоїсь людини, а пояснюється, очевидно, роль Михаїла. Ми- 
хаїл -  це ангел на Страшному Суді. Отже, ми стоїмо перед 
рятівним Страшним Судом, де ще раз зважують відділені від 
першого тіла другі тіла.

4. Аналізуючи такі письмові і художні джерела, постає пи
тання про репрезентативність і визнання. Чи йдеться тут про 
індивідуальні ідеї окремих митців чи про соціально поширені 
уявлення? Останнє можна припустити вже через значну поши
реність зображення душі у вигляді маленької голої людини. 
Але, ймовірно, існує ще одна методична можливість, своєрідна 
повторна перевірка припущення про це поширення.

Повернімося від Страшного Суду до земного життя. Що це 
значить для психічного стану людини носити із собою душу 
як друге тіло? Ми вже знаємо, що у межах цілого друге тіло 
важливіше. У цьому велике полегшення для першого тіла, якщо 
взяти до уваги все, що йому доводиться переносити. Перше 
тіло має виконувати завдання. Його становище можна порівня
ти із становищем слуги або жінки, яка збирається стати ма
тір’ю. Тоді душа -  зародок і можна уявити собі страх, що 
дитина може народитися мертвою. Це той страх, який серед
ньовічні автори називають меланхолією. З душею як з очіку
ваною дитиною пов’язують турботи про об ладунки: душа як 
пристрій у понятті релігійного спадкового права. Через ці тур
боти багаті засновують каплиці й монастирі. Формування єв
ропейського мистецького ландшафту зумовлене піклуванням 
феодалів про свої душі. Тут це має літургійний характер. Се
ред буржуазії, на відміну від аристократії, на передній план 
виходить подача милостині бідним. Для буржуа душа його 
померлого родича представлена у тих бідних, яким він допо
магає. Згадаймо того нещасного незнайомця, який носив у собі 
душу банника. Домініканський проповідник, що якось спричи
нився до створення образу мандрівної душі, зумовив загальний 
феномен буржуазного світу. Для бідноти, яка репрезентує стра-
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Св. Михаїл -  зважувач душ 
(друга половина XV ст.) 
Майстер із Ліс'борна (?) 
Вестфальський державний 
музей, Мюнстер
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жденні душі померлих, створюють притулки*, що стають звич
ним явищем міста пізнього середньовіччя. Керує цим притул
ком майстер душ**. Митися в громадській лазні міста дорого. А 
в цій спеціяльній установі біднота може помитися: вони при
ймають душевні ванни, пугаторій, очищення і брудного тіла 
бідного, і душі, яку він репрезентує. Мабуть, не було жодного 
міста, яке б не мало такої інституції (26).

Красномовний приклад -  Фалькахська знахарська книга з 
ілюстраціями, які передають правові звички франконського 
малого міста. Ілюстрації покликані доповнити текст, який 
можна було побачити на ратуші міста. Ми -  на межі XVI ст. 
Малі міста відставали від більших у поширенні грамотности. 
Згідно з поясненнями до ілюстрацій, завдання майстра душ 
полягало в тому, щоб віддано і старанно допомагати бідним, 
хворим людям (27). Кожен, хто просить притулку, має скла
сти іспит у майстра душ або його дружини, чи знає він Отче 
наш і Діво Маріє і чи може він промовляти Символ віри. Хто 
цього іспиту не склав, не отримує притулку, хіба що він боже
вільний або німий. Молитви, особливо п'ять разів Отче наш 
щовечора -  це допомога і заспокоєння для всіх вірних душ. 
Ця концентрація служіння душі на турботі про бідних має 
францісканське коріння. Друге тіло працює над благочестям 
бідности. Друге тіло (повторімося ще раз) вселяється в бідну 
людину. Однак бідність лише тоді благочестива, коли бідний 
живе релігійним життям. Бідний мусить служити Богові.

5. Питання щодо репрезентативности і поширености має 
також і часовий вимір. Душа як друге тіло, поза сумнівом, 
пережила середньовіччя. Ще й сьогодні у світі є місця, де такі 
уявлення прр душу репрезентативні для великих груп. Проте 
таке уявлення вже в середньовіччі дещо змінилося, особливо 
завдяки поширенню грамотности. Свідченням таких змін є 
порівняльний аналіз художніх зображень тих самих мотивів у 
різні часи. Задля прикладу візьмімо успіння св. Єлизавети, 
зображене в її церкві у Марбурзі. На першому етапі це був 
мавзолей з рельєфним зображенням 1350-1360 рр. Він розта
шований на передньому боці саркофагу на місці гробу святої у 
колишній каплиці Франціска. Єлизавета лежить на смертно

* Seelenhaus -  дослівно будинок для душ (нім.). -  Прим, перекл.
** Нім. Seelenmeister. -  Прим, перекл.



Середньовіччя 213

му ложі, оточена великою кількістю світських і духовних учас
ників похоронної процесії: публічна смерть тих часів. Якщо 
придивимося пильніше, то побачимо відомі постаті святих, у 
колі яких Єлизавета збирається вознестися. Два ангели возно- 
сять душу у формі одягненої, покритої короною, маленької 
постаті на небо, на яке натякає зображена хмаринка. Друге 
зображення переносить нас на 150-160 років далі. Ми стоїмо в 
тій самій церкві перед вівтарем Єлизавети, роботи Людвіґа 
Юппе 1513 р. Зображення відтворює ту саму сцену. Учасників 
процесії стало дещо менше. Одяг змінено за тогочасною мо
дою. А душі вже немає.

Якщо спробуємо довідатися про причини відсутности душі 
(у цьому випадку і взагалі), то зіткнемося з одухотворенням 
християнської релігійности, яке зумовило сприйняття душі 
як духу, як нетілесної душі. Ця тенденція, яка ґрунтується на 
Платоновій філософії, сягає початкових засад християнської 
релігії. Вона виявляється вже на початку в Біблії і притаман
на великим мислителям, таким як Авґустин, а у пізніших фа
зах історії релігійности, приміром, в епоху Реформації, набу
ває все більшої ваги. Перехід від уявлень про тілесну душу до 
її сприйняття як духу був поза всяким сумнівом тяжким, на
пруженим і сповненим боротьби як між людьми загалом, так і 
в серці кожного окремого індивіда.

Розбивши історію релігійности на періоди, можна переконли
во довести й причини зникнення уявлень про душу як про щось 
конкретне. Однак нам треба знову повернутися до конкретних 
образів душі й спробувати відповісти на запитання, як вони вза
галі виникли? Чи ґенерувалися ці уявлення у середовищі не
письменних? Зрештою, це здебільшого церковні джерела, за до
помогою яких ми їх реконструюємо. Могла церква звертатися з 
такими образами душі до неписьменного населення, коли нічого 
подібного немає ані в Біблії, ані в схоластичній теології?

Є середньовічні ілюстрації до тих чи інших місць Біблії^ на 
яких зображено душу у вигляді дитини, про яку не сказано 
жодного слова у проілюстрованому тексті Біблії. Прекрасним 
прикладом є гігантські килими так званого апокаліпсису в Анже, 
виготовлені у другій половині XIV ст. на замовлення князя. На 
одному із семи килимів, на відміну від тексту Біблії, саме "у 
подвійному вигляді" зображено успіння семи праведників. Над 
померлими в небеса возносяться сім юних оголених постатей (28).
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За зразок митець брав ілюстровані Біблії XIII ст. Тут знову пе
ретинаються неписьменне і письменне середовища. Важливо те, 
що церковні творці Біблії, які в такий спосіб навчали доповню
вати Біблію, діяли не в руслі власної теології. Існують розбіж
ності між теологічним і пасторським ученням церкви про душу. 
Церква мислить і живе у двох напрямах.

Проте без відповіді залишається питання, як і звідки з'яви
лися конкретні образи душі. Ті, що дотримувалися понять ре
лігійного народознавства, хотіли усю відповідальність за це 
перекласти на так званий народ. Проте не слід забувати, що 
ми не маємо жодних свідчень від нього самого, і те, що наявні 
свідчення мусимо приймати такими, якими вони є, а саме як 
(і то досить успішний) вплив церкви на народ в усіх його про
шарках. Як тоді пояснити, що церква обирала досить спе
цифічні, відмінні від церковно-теологічної традиції образи?

Хоч би якою великою видавалася розбіжність, існують од
нак місця, де виявляються зв'язки між цими двома вченнями 
про душу. Головним місцем є, звичайно, вчення про чистили
ще, яке від XIII ст. стало частиною теологічної догми (29). У 
рамках учення про чистилище за кулісами ортодоксії, тобто 
там, де творилися образи, велися розмови і запекла боротьба 
між двома вченнями про душу. Обговорювали питання про вла
стивості душі в період між смертю людини і Страшним Судом. 
Чи здатна душа бачити, чи може вона вже бачити як Бог, visio 
beatifica? Ортодоксальна, загартована у схоластичних школах 
думка стверджувала, що таку здатність бачити мають лише душі 
святих, які не в чистилищі. Різні сторони достатньо наполегли
во заперечували цю думку. Одні стверджували, що всі душі 
можуть бачити. Папа Іван XXII, який помер 1334 р., рішучий 
прихильник ортодоксальної і без жодних компромісів керова
ної лише папою церкви, сам собі дозволив засумніватися. Він 
заперечив здатність душі святих померлих бачити і його запі
дозрили в єресі (ЗО). Усі противники накинулися на нього, 
справа всього його життя похитнулася. Як, папа і єретик? Усі 
його заходи втратили б чинність. На смертному ложі Іван XXII 
піддався. Він піддався думці церкви, яка його пережила, що 
душа після смерти людини здатна бачити.

6. Повернімося до процесів, що ведуть в епоху нового часу. 
Поряд з внутрішньохристиянськими тенденціями з'являється 
і тенденція, яка в деякому сенсі привноситься ззовні. Маємо
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на увазі рецепцію Арістотеля, що десь від XIII ст. в межах 
європейської філософії зумовила розвиток емпіричної, природ
ничої психології.

Зберігся лише фраґмент трактату Арістотеля про душу, од
нак він дає змогу зрозуміти найважливіше (31). Арістотель роз
різняє між душею як чимось, що сприймає, і чимось, що спо
нукає. Сприйняття душі поділяється на зовнішнє і внутрішнє 
духовне сприйняття. До зовнішнього належать зір, слух, смак і 
дотик. Здатність до спонукання поділяється на ірраціональне 
і раціональне прагнення. З-поміж різних визначень і описів 
призначення душі в Арістотеля зупинімося на тому, яке він 
подає у вступі до свого трактату: душа -  це форма тіла, або 
душа не ідентична з тілом, але щось біля тіла. Багато з того, 
що можна прочитати в Арістотеля, видається знайомим, якщо 
до тексту підходити з позицій новітнього нейрофізіологічного 
розуміння сфери психіки. Дослідження завжди опиралися на 
науковий характер того, як Арістотель трактував душу. У цьому 
сенсі звертання до психіки стало початком того нового, від 
чого в подальшому вже не відмовлялися.

Альберт Маґнус і Тома Аквінський написали коментарі до 
трактату Арістотеля про душу. Жоден з них не володів грець
кою, а тому вони були змушені послуговуватися перекладами. 
До перекладу трактату латиною у середньовіччі справа не дійшла. 
Проте були як грецький, так і арабський коментарі трактату, 
перекладені латиною, що містили багато елементів тексту само
го трактату. Грецький коментар Філопона на латину переклав 
Вільгельм Мьорбеке, домініканець і помічник Томи Аквінсько- 
го. Декількома десятиріччями пізніше з'явився латинський пе
реклад коментаря араба Аверроеса, в якому вибухова сила Арі- 
стотелевого розуміння душі ще більше набула атеїстичних рис. 
Спричинені цим збуренням, суперечки, починаючи від XIII ст., 
стали темою університетських і теологічних студій. Альберт 
Маґнус сприйняв трактат Арістотеля дещо наївно, тоді як Тома 
розумів його радше як насильницьку гармонізацію, що, зви
чайно, не дало змоги уникнути майбутніх суперечок. Можна 
сказати, що це подвійне розуміння зумовило те, що уявлення 
Арістотеля про душу ввійшли у сферу повсякденного життя 
університетів цілої Европи і так швидко поширились.

На повсякденне життя університетів проливає світло фраґ
мент тексту анонімного студента. Цей текст міг бути конспектом
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лекції в якомусь університеті XIV ст., однак, він ще потребує 
точніших досліджень. Ми абстрагуємося від цього і підходимо 
до нього як до свідчення про уявлення душі, яке прищеплюва
ли студентові наприкінці епохи середньовіччя. Фраґмент зна
йдено як форзац інкунабули, тобто вже у XV ст. він був маку
латурою (32). Цей текст, який не вважали за потрібне зберіга
ти ані з огляду на автора, ані з огляду на зміст, частково є 
свідченням про звичайні уявлення, свідченням вульґаризації 
університетської освіти. У ньому є арістотелівський поділ душі 
на те, що сприймає, і те, що спонукає. Його доповнено і по- 
шкільному систематизовано. Зовнішнє сприйняття поділено на 
п'ять сфер, як і в Арістотеля. Паралельно з цим також і вну
трішнє сприйняття поділено на п'ять сфер, а саме: почуття 
колективу, фантазія, сприйняття форми, судження і пам'ять. 
Поділ сфери спонукання набуває своєрідних обертів. Поділ на 
ірраціональне і раціональне ще відповідає Арістотелеві. Од
нак поділ ірраціонального спонукання на імпульсивність, гнів 
і жадібність вже виходить за межі Арістотелевого трактату, 
так само, як і поділ раціонального спонукання на нервове і 
мускульне. Отже, поділ раціонального спонукання відбуваєть
ся за допомогою інструментів, м'язів та нервів і не має нічого 
спільного із своєрідністю раціонального спонукання порівня
но з ірраціональним. Тут автор, здається, ще не зовсім доріс 
до розуміння концепції Арістотеля. Хоч би де відбивалося таке 
розуміння у розвитку сприйняття Арістотелевих тверджень, у 
кожному разі воно підсилює природничий зміст психології. 
Хто це вивчав і приносив із собою у життя церкви, двору, 
міста, той все більше й більше позбувався застарілих уявлень 
про образ душі. Цей вплив спочатку, мабуть, поширювався 
серед освічених. Проте згодом він поширювався й поза межі 
груп освічених настільки, наскільки в ньому створювалися 
образи, доступні неграмотному населенню.
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Н ови й ч ас

Розвиток стосунку тіла до душі в епоху нового часу харак
теризувався загальною секуляризацією поглядів на життя, в 
межах яких тіло почали розуміти як біологічну структуру, а 
душу -  як цсихіку.

1. В епоху Ренесансу тіло людини як мікрокосмос перемісти
лося в центр світобудови, однак як і в середньовіччі залишало
ся ще земною оболонкою душі, всі життєві процеси якої зу
мовлював і визначав Бог. Проте на порозі XVI ст. значущість 
душі визначалася вже цілковито по-новому. Італійський філо
соф П’єтро Помпонацці (1462-1525) вперше протиставив тео
логічному твердженню про її безсмертя філософську диску
сію: смертність душі разом із тілом стала ймовірною (1).

Як проміжна ланка між " нематеріальним царством Божим і 
злою долею всього земного”, згідно з уявленнями паризького 
лікаря Жана Фернеля 1542 р. (De naturali parte medicinae), для 
посередництва між небом і світом душа послуговувалася spiritus 
mundi (світовим духом), для зв’язку між зорями і людиною -  
астральним тілом і внутрітілесним духом. У період раннього 
нового часу набувала щораз більшої ваги сила фізичного духу, 
що передбачала можливості фантазії, тоді як душа зосереджу
валася на вищих функціях інтелекту та розуму. Дух -  це та 
сфера, на яку може впливати чорна магія демонів, позаяк вони 
мали таку ж напівматеріяльну природу (2).

Про змінене ставлення до душі свідчать процеси над чаклуна
ми і відьмами, які у XVI-XVII ст. досягли свого апогею. Інквізи
тори під час судових розглядів цілеспрямовано намагалися впли
нути на душу підсудного чи підсудної. У зумовлених завжди фізич
но провинах вони вбачали вираження недбалого ставлення до 
душі на основі пакту зі злом. Вважали, що жінки особливо підда
ються впливові жадібних і хтивих бажань ("розпусти”), що було 
доброю нагодою для диявола (3). Набагато сильніше засуджува
ли втрату віри психічно хворими через страх, меланхолію чи 
"звихнення розуму”. Як і в середньовіччі, почасти ще й далі 
вважали, що в них "вселилися” дияволи, і їх фізично "виганя
ли”, принаймні, що стосується практики католицької церкви (4).
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Водночас в усіх конфесіях турбота про вічне спасіння своєї 
душі щораз більше ставала особистим завданням кожної окре
мої людини. Тоді як допоміжні засоби середньовічної христи
янської віри (аскетизм, паломництво, звертання до святих, добрі 
справи тощо) все більше втрачали своє значення, збільшилась 
вага християнського шлюбу та сім’ї і значення богоугодних 
справ. "Відмова" від виконання цих індивідуальних вимог спри
чиняла "душевне лихо", турботу про яке все більше переймали 
на себе лікарі як духовні опікуни душ (5).

2. У продовження тенденцій XVI ст., у XVII ст. відбулася 
"наукова революція", яка розглядала природу поза впливом 
на неї її творця, хоча Бог і надалі був основою всього життя. 
Рене Декарт (1596-1650) протиставляв душу, як чистий дух 
(res cogitans), і матерію, як суто фізичне розширення (res 
extenea), що керується суто механічними законами. Тіло стало 
"тілесною машиною”, яку урухомлює і визначає лише приро
да, а особливі властивості цієї машини можна вивчати й авто
матизувати. Ця дуалістична метафізика Декарта підготувала 
процес демітологізації душі. Основою цієї тенденції була про
світницька ідея про автономність людини, думками і вчинка
ми якої вже більше не треба було опікуватися. Пізнання при
роди мало зумовити панування людського суб’єкта над нею. 
Хоча й далі послуговувалися терміном "душа", проте вже в 
сенсі нової антропології, яка розглядала фізичні процеси і 
здатність пізнання як невіддільні ознаки особистости (6).

У сфері церковного наставництва над душею у XVIII ст. особ
ливо пієтизм спричинився до налагодження зв’язків із психо
логією, перейнявши на себе людські афекти ("побожну душу"), 
які зіткнулися з новими антагонізмами у державному керу
ванні й у буржуазній конкуренції, а також із втратою "потой
бічного світу" (7). Душа, яку розуміли як основу і вираження 
особистости, була в епоху Просвітництва індивідуальною части
ною буржуазної організації суб’єктів, що супроводжувала основ
ні державні, економічні та соціальні зрушення цієї перехідної 
епохи. Душа як релігійний орган перетворилася на естетич
ний орган почуттів і моральний орган відповідальносте Неод
мінним став новий підхід до сприйняття людського співжиття, 
до стосунків між статями, до ставлення до суспільної діяльно- 
сти, до власного тіла, хвороб і смерти, щоб допомогти "враз-
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Чотири темпераменти: 1) флегматик (громадянин),
2) холерик (воїн), 3) сангвінік (аристократ), 4) меланхолік (клірик)

За Йоганном Каспаром Лаватером (1775)

ливій душі” "доброчесно” опанувати своє тіло (8). Новій душі 
відповідало й уявлення про нове тіло, яке втратило свавіль
ність і самостійність традиційного тіла (9).

Тоді як німецький ідеалізм для душі відводив місце на межі 
між царством природи і царством духу, теологія, медицина, 
фізика, хімія, література і психологія, яка перебувала ще в рам
ках філософії, розпочали свої "дослідження душі". Численні 
публікації з емпіричної і раціональної психології, про експери
ментальні дослідження душі та про досвід власної душі, про 
душу як орган або фізичну рідину свідчать про спроби у XVIII ст. 
конституювати душу як науковий об’єкт пізнання (10). На шляху 
До здійснення мрії про "земне щастя" в центр уваги потрапили, 
особливо на початку XIX ст., і хвороби душі (11).
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Спроби паралелізації тіла і душі здійснив, приміром, Йо- 
ганн Лаватер у Фізіогноміці (12), чи в конструюванні "жіно
чої” душі на основі жіночого скелету (13). Портрет людини 
стали вважати "дзеркалом її душі” (14). Такий новий підхід 
до тіла і душі був типовим і для початку вивчення різних рас 
та їхніх характерів (антропологія) наприкінці XVIII ст. (15).

3. В епоху Романтизму душа набула особливої значущости, 
однак не в сенсі якоїсь зневажливої до розуму душевної мрійли- 
вости, а в сенсі заняття "нечистим розумом" (16). Назва голов
ної праці лікаря-романтика Карла Ґустава Каруса (1789-1869) 
Психіка справляє враження програмового твору. Визначена 
теологією душа однозначно перетворилася на психіку, здатну 
до психологічної тематизації (17).

У першій половині XIX ст. психологічна "душевна медици
на” досягнула лише тимчасового успіху. У рамках професіона
лізації психіятрії у XIX ст. основні позиції завоювала сома
тично орієнтована медицина, яка сконцентрувала увагу на моз
кові та нервах (18).

Повільний і почасти суперечливий процес секуляризації душі 
з початку епохи нового часу у другій половині XIX ст. дістався 
свого тимчасового кінцевого пункту в біологізації людини. Пра
ця Чарльза Дарвіна Походження видів (1859) стала епохаль
ною. Через пізнання того, що живі істоти виникли із них са
мих, на місце Бога остаточно віддали природі, довели існуван
ня природних процесів розвитку, ліквідували містерію душі, 
яка вдихає й визначає життя. Біологізація світогляду вплину
ла і на виникнення нового вчення про душу, психоаналіз Зіґмун- 
да Фройда, який, хоча й звернувся знову до романтичних 
досліджену "підсвідомого”, проте динамічній душі, в якій "воно” 
викликає "потяги" і "сили", відвів місце в органічному, а через 
її потяг до смерти підвів її до неорганічного (19). Однак трива
лий час психоаналіз відігравав лише другорядну роль, тоді як в 
академічних психологічних дослідженнях надавали перевагу на
уково-експериментальним процесам (20).

З огляду на історію розвитку модерного суспільства Мішель 
Фуко охарактеризував душу як в’язницю для тіла (21). Про
довжуючи традиції попередників в ancien regime, педагогічні, 
медичні, психіятричні, військові, виправні й каральні інсти
туції держави, комун і церкви впродовж XIX ст. все більше й 
більше втручалися там у формування душі, де вона відхиляла
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ся від розроблених для модерного суспільства норм. Дані 
свідчення дають змогу зрозуміти межі вимог до дисципліни 
тіла, які здатні нівелювати різні уявлення про світ чоловіків і 
жінок, сільських і міських мешканців чи представників тра
диційних і соціально різних за своєю ментальністю класів, 
верств, конфесій і груп (22).

4. Невдоволеність суто раціональним науковим і бюрокра
тичним поводженням з тілом і душею викликала на початку 
XX ст. все нові й нові протести різного походження, які праг
нули досягнути єдности почуттів. Стиль модерн, рухи, які вба
чали порятунок людини у природі, молодіжний рух шукали 
шляхів звільнення тіла і духу, залишали матеріалістичні міста, 
в яких людина стає чужою для оточення, спілкувались з при
родою та в товаристві. Робітничий спортивний рух пов’язував 
фізичні вправи з пошуками свого самовираження. Музика і 
танець (джаз і свінґ), легший одяг, жіноча емансипація, сек
суальний лібералізм тощо, скажімо, у великих містах Вай- 
марської Республіки були вираженням фізичного протесту про
ти душі, яка встановлює норми (23).

До єдности тіла і душі, але у зовсім іншому вигляді, праг
нули націонал-соціалізм і расизм. Опираючись на Дарвіна, на 
зламі сторіч зросла кількість досліджень зв’язків між расою і 
характером у порівнянні народів один з одним, а також у ме
жах націй. У містиці крови і землі німецького націонал-соціа
лізму уявлення про душу народу чи раси досягли свого апо
гею, ставши водночас політичною програмою. Вони виправдо
вували й аґресію проти інших народів, і винищення расово 
"меншовартісних", "недостойних" чи "бездуховних” людей се
ред власного населення (24).

Після фази економічного процвітання й орієнтації на мате
ріальне в післявоєнний період "душевна пустота" сучасного су
спільства стала знову, починаючи від 60-х рр., об’єктом атаки. 
Спочатку, опираючись на теорії XIX ст., студентський, жіно
чий та інші альтернативні рухи шукали нових форм життя, 
стосунків між поколіннями і статями, які б сприяли звільнен
ню тіла, духу та душі. За політичним просвітництвом з’явили
ся різноманітні, нові, історичні й ті, що опиралися на інші куль
тури, спроби наближення до фізичного і психічного у власній 
особистості, які мали за мету досягнути єдности тіла -  всупереч 
чи через атомарне і високоспеціялізоване довкілля (25).
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Хвороби
А н ти ч н ість

1. Раптова смерть, як пише Пліній Старший (23/24-79 рр. 
після Р. X.), “  найвище щастя в житті (1). Нічого дивного, що 
в епоху античности, як і у всі часи, хворобу, а особливо трива
ле одужання після неї, сприймали як велике, можливо, найбіль
ше нещастя для людини. Це стане зрозумілішим, якщо враху
вати відносну неефективність лікування, через що людина май
же повністю залишалася сам на сам з хворобою. Багато хво
роб були невиліковними, не було дієвих знеболювальних за
собів. Впродовж усього періоду античности боротьба з екзи- 
стенційним феноменом -  хворобою -  перебувала у сфері магії, 
релігії і наукової медицини на філософській основі, яка, постій
но розвиваючись у ранньогрецькому суспільстві, досягнула 
свого першого розквіту з діяльністю Гіппократа із Коса (близько 
460-370 рр. до Р. X.), аж до її останнього великого представ
ника Галена із Пергаму (129-200 рр. після Р. X.).

2. У Гомеровому епосі трапляються дві достатньо відмінні 
між собою концепції хвороб: зовнішні рани, з одного боку, які 
були добре відомі у суспільстві, що вело постійні війни, і вну
трішні, тобто нетравматичні хвороби, з іншого (2). Тоді як 
причина і дія легкозрозумілих ран вже досить рано зумовили 
застосування мистецтва їх лікування, а саме накладання ґіпсу 
і пов'язок, очищення, прикладання лікувального зілля, то за 
нетравматичні хвороби відповідали боги, демони і доля (tyche, 
fatum). Винятково від цих позаземних інстанцій очікували 
одужання. Аполлон на перших сторінках Іліяди Гомера (пе
ред 700 р. до Р. X.) насилає на греків чуму (3), а в Гесіода 
(VII ст. до Р. X.) хворобу на людство випускає Пандора із по
судини, яку боги, за волею мстивого Зевса, наповнили всіля
ким лихом (4). Вважали, що такої демонічної хвороби, пояс
нення якій шукали, зазвичай, у релігійно-моральній провині 
людини, можна було уникнути за допомогою очищувальних 
ритуалів спокути. На противагу цьому Емпедокл (V ст. до Р. X.) 
вдається до конкретних гіґієнічних заходів, щоб зупинити чуму 
в Селінунті, повертаючи течію річок (5). Якщо в цьому випад
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ку хворобу вже сприймають у рамках зв'язку між людиною і 
довкіллям, то ще важко встановити перехід до таких поглядів, 
так само, як і перехід до концепції суто фізичної хвороби, яка 
виникла природним шляхом (6).

Цілком очевидно, що у становленні наукової медицини ве
лику роль відіграли досократівські філософи. Усі медичні кон
цепції епохи античности, чи то гуморальні, пневматичні чи 
солідарні патології, зрештою беруть свій початок у пошуках 
досократиків початкового елементу і космічного причинового 
принципу. Уявлення про аналогію між макрокосмосом всесвіту 
і мікрокосмосом людського тіла, яке містило припущення про 
гармонійну рівновагу матерії (= здоров'я), привело, мабуть, 
спочатку Пітагора у VI ст. до Р. X. до ідеї, що людина, ведучи 
належний спосіб життя, сама відповідає за своє здоров'я (7). У 
цьому сенсі і Демокріт (приблизно 460-380 рр. до Р. X.) кри
тикує той факт, що люди просять у богів зберегти їм здоров'я, 
якому вони самі, звичайно ж, і шкодять, тоді як вони самі ж в 
собі і мають сили, щоб зберегти своє здоров'я (8).

3. Це поєднання моральности і здоров'я яскраво виражено 
в ідеалі калокагатії грецької аристократії, якого, з його орієн
тацією на тіло, не уявляли собі без доброго фізичного стану. 
Якщо вже це переконання, за яким, хто добрий, той гарний і 
здоровий (9), зумовлювало морально мотивовану нетерпимість 
до хворих, то така позиція підкріплювалася ще й орієнтова
ним на колектив функціональним образом людини (10). Вва
жали, що не потрібно ростити народжених кволими дітей, так 
само в ранні часи досить часто не вважали доцільним лікувати 
хронічно хворих (11). Наприклад, під час військових дій пора
нених просто залишали, не піклуючись про них (12). У соціаль
ній утопії Ймбула (II ст. до Р. X.) навіть передбачено, що всі, 
хто не відповідає ідеалові найкращого стану здоров'я, мають 
добровільно зазнати смерти (13). У подібному риґористичному 
дусі висловлюється і Платон (427-347 рр. до Р. X.) у Politeia 
(Держава). Він критикує те лікування, яке, як він полемічно 
заявляє, підсилює і зберігає хворобу, щоб лише відтягнути смерть. 
Він вважає, що Асклепій свідомо не застосовував і не навчав 
медицини, яка б лікувала хронічно хворих, "бо він знав, що 
всюди, де цінують порядок, кожен має виконувати своє завдання 
в межах державної спільноти і ніхто не має часу проводити все 
своє життя хворим і під наглядом лікарів" (14). За часів Плато-
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на де вже не стосувалося багатих, а лише тих, хто мусив пра
цювати: "Якщо ремісник хворий, ...тоді він вимагає у лікаря 
ліків, які він може ковтнути і, вирвавши, позбутися своєї хво
роби, або він хоче, щоб йому дали проносний засіб для шлунку, 
або щоб його звільнили від хвороби випалюванням і різанням; 
якщо ж хтось приписує йому довгу дієту, ...тоді він каже, що 
не має часу хворіти, що ніщо не допоможе так жити, коли він 
буде змушений увесь час пильнувати свою хворобу, то занедбає 
свою справу: і тоді він каже такому лікареві "Прощавай” і живе 
своїм звичним життям, і якщо він видужає, робить він свою 
справу далі, а якщо ж його тіло не може одужати, то він поми
рає і лихові кінець” (15). Платон також чітко заявляє, що для 
господарства сім'ї, для належного ведення війни, як і для на
лежного ведення державних справ, занадто велика турбота про 
хворих є лише тягарем (16). Отже, ще далеко було до ідеї піклу
вання солідарного суспільства про окрему людину, яка вже 
більше не могла виконувати своїх функцій (17). У цьому сенсі 
деякі зміни прийшли лише з християнством. Оскільки у Греції 
взагалі не було лікарень, а у Римі вони з'явилися лише в період 
правління цезарів і то тільки для деяких груп населення (лікарні 
(valetudinaria) споруджували для солдатів і, можливо, для рабів, 
які працювали на сільськогосподарських роботах у великих зем
левласників), то хворому, якщо він належав до сім'ї (oikos, 
familia), не залишалося нічого іншого, як сподіватися на те, що 
про нього попіклуються члени його сім’ї (18).

За таких обставин зовсім не дивно, що ще Катон Старший 
(234-149 до Р. X.) радить, що хворих рабів найкраще прода
ти (19), а якщо цього не можна зробити відразу, то треба при
наймні зменшити їхнє харчування (20). Часто траплялося, що 
хворих рабів убивали, на що, однак, Клавдій (47 р. після Р. X.) 
почав накладати штрафи (21). Легко відбувалися ті раби, яких 
висаджували на Ескулапів острів на Тібрі, тим паче, що їх (та
кож за розпорядженням Клавдія) після цього вважали вільни
ми (22). Правові питання, які вреґульовували продаж чи купів
лю рабів, у Римі спричинилися поміж іншого й до того, що 
намагалися з'ясувати для себе відмінність між хворобою 
(morbus) і фізичною вадою (vitium) (23).

4. Враховуючи таке погане становище хворого (24), зрозу
міло, що хворі люди зверталися і до могутніших інстанцій, а
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не лише до лікарів. З античности до нас дійшла величезна 
кількість свідчень, в яких висловлено надію на зцілення за 
допомогою якогось бога або магії. У громадській свідомості 
лікування хвороб у такий спосіб, поза сумнівом, мало набага
то більшу вагу, аніж наукова медицина.

Особливо велика кількість знахарсько-магічних заклинань 
дійшла з Риму (25). Там наукова медицина греків наштовхну
лася спочатку на сильний опір (26), аж поки не утвердилася у 
І ст. до Р. X. поряд із давньоітальською народною медициною, 
в рамках якої хворих лікували в сім'ї на основі релігійно- 
магічної домашньої медицини (medicina domestica), часом за 
допомогою рабів або чужинців. Найдавніші заклинання Рим
ського періоду дійшли до нас у творі Катона Старшого Про 
сільське господарство (27). Теренцій Варрон (116-27 рр. до Р. X.), 
який жив дещо пізніше і писав на теми сільського господар
ства, також ще дуже вірив у чаклунські зцілення. Щоб позбу
тися болю у ногах, він подає таке чаклунське заклинання, з 
яким треба звертатися до якогось бога або демона: "Я думаю 
про тебе; вилікуй мої ноги. Нехай хвороба піде в землю, а 
здоров'я залишиться тут, у моїх ногах! Він [гаруспик] наказує 
промовляти це дев'ять разів, поворушити землю, виплюнути і 
говорити це натщесерце” (28).

Поширеними були надписані свинцеві дощечки, які викори
стовували як лікувальні засоби й амулети. Ще Марцелл пе
ред 400 р. після Р. X. радить такий засіб від серцебиття і 
болю у серці: "Напиши на свинцевій дощечці: KARYANKO 
KARYANKON KARYANKOY, обкури амулет стираксом [ґумо- 
ва смола] і на одній ниточці повісь його собі на шию; він тобі 
так поможе, що ти здивуєшся" (29). Заклинання від болю зубів 
і голови звучало так: "Повернувшись до Місяця, скажи таке: 
"Новий Місяць, нові зуби; гнилі черви, пропадіть! Так, як тебе 
(Місяцю) не можуть зачепити ані вовк, ані собака, нехай і мене, 
нехай моєї голови не зачіпає ніякий біль!" Потім напиши своє 
ім 'я на листку папірусу і прикріпи його до своєї голови” (ЗО).

Ще Пліній Старший в Історії природи не був зовсім впевне
ний, як йому ставитися до таких заклинань. З одного боку, він 
дуже чітко висловлює свій скепсис (31), з іншого, розповідає 
про всілякі магічні практики, "серед яких", як він пише, "де
які навіть підтвердилися” (32). Експліцитно він ставить "вели
ке питання, на яке завжди важко відповісти, чи здатні до чо
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гось заклинання і чаклунські формули. Якщо б це було так, то 
тоді цей засіб був би корисний для людей. Проте якраз най- 
мудріші чоловіки, всі, без винятку, відмовилися вірити в ньо
го, тоді як люди загалом щогодини свого життя у нього вірять, 
навіть нічого не відчуваючи” (33). Поза сумнівом, вдале спосте
реження: згадаймо лише багатьох хворих, які надіються на до
помогу і ще й сьогодні здійснюють паломництва до Люрду. Не
впевненість у дієвості чаклунського зцілення, окрім Плінія Стар
шого, поділяв і, приміром, цезар Веспасіян (69-79 рр. після Р. X.), 
який, попри свій колишній скепсис і на власний подив, сам 
став знахарем (34).

5. Однією із специфічних для античности форм поводження із 
втратою здоров'я є храмові святилища теургійного характеру. 
Особливо тут потрібно згадати культ Асклепія, центром якого 
від VI ст. до Р. X. стало поклоніння Асклепію в Епідаврі. Звідти 
цей культ поширився на всю Грецію, острови Егейського моря, 
вийшов на малоазійське узбережжя і 292 чи 291 р. до Р. X. 
дійшов до Риму. Хворі перебували на території храму доти (пе
реважно через інкубацію у сні), поки їх або не виліковував бог 
Асклепій безпосередньо, або поки вони не одержували якоїсь вка
зівки, виконання якої мало б принести одужання. Жерці, поза 
сумнівом, володіли основами медичних знань. Ясно і те, що тут 
важливими були й психологічні аспекти. Значення снів та їх 
обговорення з жерцями храму частково нагадує психоаналіз (35). 
До того ж бог часто приписував цілком раціональні заходи, такі 
як, наприклад, дієта, ванни або фізичні вправи, тобто приписи, 
які справді поліпшують стан здоров'я, але відрізняються від при
писів якогось лікаря, звичайно ж, авторитетом бога. В одній із 
писемних пам'яток задокументовано, приміром, таке лікування 
на основі дієти: "Асклепію, люблячому людей Богові, я, Публій 
Елій Теон, син Зенодота і Зенодоти, із Родоса, що я 120 днів 
поспіль раннього ранку щодня нічого не пив, їв 15 зернин білого 
перцю і півцибулини за наказом Бога (і) тому, що видно по мені, 
врятувався від багатьох і великих небезпек, ... урочистою прися
гою [приніс у жертву]" (36).

Найзнаменитішим хворим періоду правління цезарів у Римі, 
який роками контактував з Асклепієм і докладно описав це у 
Святих промовах у є римський оратор П. Елій Арістід (117- 
189 рр. після Р. X.) (37). Поряд із його повчальною літератур
ною спадщиною, в якій він відтворив свої сновидіння із часто
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нездійсненними божими приписами лікування, існує ще вели
чезна кількість документів, які описують чуда зцілення, при
міром, таке: "Клео п'ять років поспіль була вагітна. Після того, 
як вона п'ять років була вагітна, звернулася вона по допомогу 
до Бога і спала всередині святилища. Як тільки вона звідти 
вийшла і залишила приміщення, народила вона сина, який, 
дарма, що тільки народився, вже купався в джерелі і ходив 
усюди разом із матір'ю" (38).

Інший випадок стався з "Амброзією з Атен, яка була сліпа 
на одне око. Вона прийшла до Бога по допомогу, проте коли 
вона ходила святим місцем, то насміхалася зі зцілення, бо їй 
здавалося неймовірним і неможливим, щоб каліки та сліпі ви
ліковувалися уві сні. їй приснилося, що Бог стоїть зовсім по
руч біля неї і каже, щоб вона поставила у святилищі срібну 
свиню як жертвоприношення на згадку про її дурість. Кажучи 
це, розрізав він їй сліпе око й накапав туди ліків. Настав день, 
вона пішла геть, бо була зцілена" (39).

Майже п'ятдесят зцілень Ісуса, які описані в Євангеліях, і 
його доручення учням лікувати хворих, воскрешати мертвих, 
очищати прокажених і виганяти демонів потрібно зараховува
ти до цього культурного і ментально-історичного тла (40).

Традиція надприродного зцілення продовжена і в христи
янстві. Однак тепер місце богів вже зайняли святі, які творять 
ті самі чуда в церквах, до яких здійснюють паломництво.
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С ередн ьов іччя

1. Уявлення про хвороби в середньовіччі, з одного боку, опи
ралися на античні теорії взаємодії соків (гуморальна патоло
гія), однак, з іншого, здоров’я і хвороби розглядали цілком по- 
новому в межах християнського життя. Для середньовічних 
людей дуже важливими були, крім фізичних аспектів хвороби, 
її екзистенційна оцінка, а також соціальне місце хвороб у рам
ках їхнього християнського світогляду. Тому хворобу сприйма
ли, попри зв'язок з античною теорією взаємодії соків, не як 
біологічний стан чи патологічний процес, а як modus deficiens, 
розуміння якого було набагато ширше, а саме: у рамках уяв
лень про тимчасове перебування людини на шляху до вічного 
спасіння. Хвороба викликала в людини думки про слабкість 
людського існування і спонукала до переосмислення способу 
життя (regula vitae). Поява якоїсь хвороби створювала в люди
ни відчуття, що все її тіло хворе і що їй кинуто виклик (1).

Хвороби, наслані Богом, падали на людей -  це уявлення, 
яке існувало протягом цілої епохи середньовіччя. Хворобу 
сприймали не лише як розплату за гріховне життя в сенсі Ста
рого Завіту, вона означала набагато більше, що видно насам
перед на прикладах з Нового Завіту і зцілень Ісуса. Вона підви
щувала заслуги праведників, оберігала чесноти від зарозумі- 
лости, свідчила про початок вічної кари вже на землі або че
рез чудеса провіщала Божу славу (2). Тому хвороби і здоров'я 
розглядали зрештою у взаємозв'язку з вічним спасінням. Душа 
і тіло мали воскреснути. А тому сига corporis в інтерпретації 
монахів стало частиною релігійного життя (3), медицина -  
"служницею теології" (4), а не світським мистецтвом. Згідно з 
уявленням, що хворе тіло має й хвору душу, лікування тіла, а 
в різні часи також і аскетизм, розглядали як основу спасіння. 
Поряд з медичним лікуванням у вузькому розумінні (виведен
ня зіпсутих соків очисними засобами, через кровопускання або 
парові ванни, а також хірургічне втручання) вдавались також 
до дієт, які вважали мистецтвом ведення життя і піклуван
ням про душу, які зрештою вказують шлях до спасіння, а відтак 
і до фізичного одужання (5).
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2. Період раннього й високого середньовіччя. Від часів ран
нього середньовіччя важливу роль відіграють магія і релігійні 
культові форми. Особливо при психічних захворюваннях і 
епілепсії вважали, що в тіло вселився злий демон. Поряд з 
психологічною терапією "епілептиків", "божевільних” і "ме
ланхоліків" (ніжні розмови, музика, ванни тощо), за допомогою 
дієт і фізичного втручання вдавалися до спроб вигнати зло (ек- 
зерції) (6). Джерельній воді приписували оздоровчі й чудотворні 
властивості (мотив джерела молодости). Так само нове життя 
обіцяла й кров незайманих жінок. Уявлення про "погані очі", 
які можуть викликати хворобу й уберегти від неї, про поши
рення хвороб і недуг через зачаровані їжу, одяг чи інші пред
мети, про здатність амулетів, талісманів і фетишів захищати 
від хвороб були важливими аж до періоду раннього нового часу 
(процеси над чаклунами і відьмами). Зцілитися можна було за 
допомогою магічних слів, християнських молитов, паломниц
тва до реліквій святих, а також через пожертву на церкву і 
заклади спасіння душ (7).

Прирівнявши любов до Бога і любов до ближнього, христи
янство досить позитивно вплинуло на ставлення до хворих 
людей (8). Служіння ближньому сприймали як служіння Бо
гові. Тому тих, хто цього потребував, хворих, калік, сиріт і 
підкинутих дітей, а також старих, всіляко підтримували, на
магаючись полегшити їхнє життя. Якщо раніше про хворих 
піклувалися переважно в сім'ях (familiae), до яких вони нале
жали, то тепер уже монастирі як перші інституції відводили 
поряд з власними інфірмаріями приміщення для хворих і 
відкривали притулки для бідних. За правилом бенедиктинців 
(817), піклування про хворих було важливим завданням мо
нахів і монахинь. Як представники духовного стану, ці ціли
телі і цілительки часто володіли ґрунтовними знаннями з усіх 
галузей медицини. У часи хрестових походів і рицарські ордени 
взяли собі за основне завдання турботу про хворих і заснували 
по всій Бвропі шпиталі, частина з яких відзначалася високою 
медичною якістю. У будівельних особливостях цих середньовіч
них шпиталів чітко відображено розуміння хвороби у цю епо
ху: центральне місце в приміщенні відводили вівтареві, який 
могли бачити всі хворі (8). До хронічно невиліковних прокаже
них ставилися в середньовіччі як до особливо нещасних і вва
жали, що вони потребують особливого милосердя. Однак небез
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пека заразитися від прокажених вже досить рано призвела до 
їх територіальної ізоляції: вони створювали власні братства і 
сестринства у віддалених від населених пунктів притулках. У 
такий спосіб "добрі люди" не були позбавлені християнської 
опіки, проте за прикладом їхньої сепарації у майбутньому бу
дуть відокремлювати й інші "маргінальні групи" (9).

3. Період пізнього середньовіччя й Ренесанс. Заснування 
університетської медицини, початок професіоналізації лікарів 
як суспільного стану і відокремлення сфери лікування ран (хі
рургії) як ремесла від медицини внутрішніх хвороб як науки у 
пізньому середньовіччі визначили нові рамки ставлення до 
хвороби. Від XIII ст. простежується, особливо через озна
йомлення з греко-арабською медициною, диференційний, мор
фологічно структурований підхід до розуміння хвороб. Усе си- 
стемніше розрізняли причини, перебіг і вияви хвороб, проте 
вони ще не втратили свого зв'язку з релігією (10). Велику само
стійну теорію захворювань, яка продовжувалась в період но
вого часу, розробив Теофраст фон Гогенгайм, відомий як Па- 
рацельс (1493-1541). Виникнення хвороби він розглядав на 
основі "чотирьох стовпів", кожен з яких спричиняв те чи інше 
захворювання. Однак вирішальним було те, що на основі ens 
deale чи ens dei усі природні захворювання він виводив із ду
ховного. Зрештою, лише Бог наділяє здоров'ям чи хворобою і 
дає ліки до тіла (11).

Із Ренесансом, спочатку в Італії, з'явилося світське розуміння 
власного тіла. Бажання довше прожити в цьому світі змінило 
середньовічний спосіб життя, який концентрувався на спасінні 
у потойбічному світі. Це був Марсільйо Фіціно (1433-1499), який, 
мабуть, вперше відділив піклування про душу (теологія і духів
ництво) від турботи про тіло (медицина і лікарі). Тіло стало 
інструментом життєвої діяльности. Ознакою нового бачення лю
дини стали початки анатомії людського тіла. Андреас Веза- 
лій (1514-1564) у своїх анатомічних дослідженнях 1543 р. реа
лізував те, що Леонардо да Вінчі зобразив схематично: людина 
(зображена як чоловік) стоїть у центрі космосу (12). У пізньому 
середньовіччі в епоху Ренесансу з’явилося перше систематич
не втручання міської верхівки у ставлення членів суспільства 
до здоров'я і хвороб, що вплинуло на численні розпорядження 
і нові адміністративні заходи. Хвороби вперше розглядали як 
небезпеку для соціяльної стабільности цілих громад чи реґіо-
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нів, а здоров'ю як основі економічного та суспільного процвітан
ня надавали щораз більшої ваги (13). "Громадське” або "кому
нальне здоров'я" (Лабіш) все більше й більше ставало одним із 
головних завдань громади, але водночас й одним із засобів влади 
та контролю міського, а згодом і територіального правління. 
Поряд із все більшим контролем верхівки над усіма задіяними 
в медицині особами, до цієї фази розвитку належить і спору
дження власних лікарень.

Радикальним досвідом ставлення до хвороб у пізньому се
редньовіччі стала велика чума XIV ст., "Чорна смерть", після 
якої хвилями прокотилися ще інші численні епідемії чуми. 
Масова епідемія, яка, ще не виявивши своїх ознак, спричиня
ла смерть, що масово поширилася, і для якої не було чіткого 
пояснення, відразу стала синонімом хвороби та смерти, яку, 
поряд з голодом та війнами, вважали найбільшим лихом люд
ства (14). Щоб уникнути великої небезпеки зараження грома
ди, вдаються до перших систематизованих карантинних за
ходів. Суттєве зменшення населення у XIV ст., що спричини
ло велику економічну й суспільну кризу, перетворило "Чорну 
чуму" на точку відліку для епохи нового часу.

Нове бачення хвороби виникло в останні роки середньовіч
чя з появою в Европі сифілісу (1493), венеричної хвороби, що 
вперше безпосередньо пов'язала між собою (позашлюбне) сек
суальне життя і хворобу (15). Якщо в середньовіччі венеричні 
хвороби були, радше, другорядними, то з появою сифілісу "не- 
цнотлива" сексуальна поведінка експліцитно стала причиною 
захворювання. Відтак, окрім всіляких можливих гріховних 
причин виникнення, відповідним критерієм оцінки хвороби, 
яку вже не стільки тобі "насилали", скільки ти сам був у ній 
винен, стала конкретна мораль, що як уявлення про життя роз
винулася насамперед у міщансько-буржуазному середовищі. 
Ця хвороба була результатом хибної поведінки людей і оціню
вали її за суто земними критеріями.

Примітки
(1) SCHIPPERGES.
(2) SIEBENTHAL; однак див.: Н. SCHIPPERGES, Krankheit V: Theologische 
Realenzyklopädie 19, 1990, 692.
(3) G. ZIMMERMANN, Ordensleben und Lebensstandard, München 1973.
(4) ROTHSCHUH, 55.
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(5) SIRAISI.
(6) Н. SCHIPPERGES, Geisteskrankheiten: Lexikon d. Mittelalters 4,1987,1177-1180;
Q. TEMKIN, The Falling Sickness, Baltimore/London 1971.
(7) GRABNER.
(8) WUNDERLI.
(9) JETTER; C. VANJA, Vom Gottesdienst zur Fürsorge. Die mittelalterlichen 
Hospitäler: F. SEEBT u. a. (Hgg.), Vergessene Zeiten, Bd. 2, Essen 1990, 192-196.
(10) WOLF; BERIAC; BERIOU/TOUATI; G. KEIL; Aussatz: Lexikon d. Mittelalters
I, 1980; 1252-1256.
(11) H. SCHIPPERGES, Der Garten der Gesuhdheit, München/Zürich 1985.
(12) H. SCHIPPERGES, Paracelsus, Freiburg 1983.
(13) M. PUTSCHER, Andreas Vesalius: D. v. ENGELHARDT/F. HARTMANN 
(Hgg.), Klassiker der Medizin. 1, München 1991,113-129.
(14) CIPOLLA.
(15) RUFEE/SOURNIA, 17-65.
(16) JAQUART/THOMASSET.
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Н ови й  ч ас

1. XVII-XVIII ст. Зміна розуміння хвороби в епоху нового 
часу визначалася новою роллю, яку приписували тілу в загаль
ному зв'язку людини і космосу. Здоров’я, розум і мораль були 
невіддільними одна від одної цілями освіченої буржуазії. Вони 
сприяли здатності бути успішним, за допомогою чого нова бур
жуазія хотіла відірватися від "розм’яклої” аристократії. Для 
хворого, який в старі часи для свого оточення мав ідейно спря
моване значення, у цьому буржуазному світі праці не залиши
лося місця. Об’єктивне тіло стало машиною, догляд і ремонт 
якої розуміли як громадянський обов'язок, щоб задовольнити 
етичні цілі людства. "Позбавлену чарів хворобу" (1) вже більше 
не насилали Бог чи демони, а лише неправильний спосіб життя 
був причиною її виникнення, який, як це виявилося раніше на 
прикладі сифілісу, потрапляв під моральний осуд.

Просвітницький абсолютизм вдавався до цілеспрямованих і 
систематичних спроб вплинути на тепер уже відкрите біологіч
не тіло держави. "Медикалізація" як сума "всіх тих процесів і 
структур, що спрямовані на об’єднання індивідів, сімей, про
шарків і класів у комплексну систему медичних інституцій" (2), 
все більше й більше підводила весь період життя людини, від 
народження до смерти, під нові секуляризовані медичні осно
ви. Великої ваги як фахова інстанція у всіх життєвих рішеннях 
набували щораз професійніші лікарі. В об'ємній праці Система 
суцільної медичної поліції Йоганн Петер Франк (1775-1821) 
розробив докладний план громадського медичного нагляду для 
"керівників людськими суспільствами". Жодна із сфер громадсь
кого життя не залишилася без порад і приписів автора (3). Од
ним із мотивів державного втручання не останньою чергою була 
політика контролю за населенням, у рамках якої на особливу 
увагу заслуговує "процес народжуваности". У цій, як і в інших 
сферах охорони здоров'я і боротьби з хворобами, і в паралель
них дослідженнях головну роль відігравав новий (і медичний) 
підхід до стосунків між статями. Тоді як тіло жінки, суть якої 
визначалася через її тіло, стало об’єктом окремої медичної дисци
пліни, чоловіка було ґенералізовано в людину в рамках гумані
стичних наук, що розвивалися (4).
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Характерною ознакою розвитку нового інституціялізованого 
догляду за хворими стало "народження клініки" (5), виникнен
ню якої передували зрушення, що почалися ще в попередніх сто
річчях (6). У середньовічних християнських шпиталях однаково 
ставилися до бідних і хворих -  як до miserabiles. Становище хво
рих із бідних прошарків населення у громадських закладах в 
адміністративному плані було подібне до становища ув'язнених в 
тюрмах, а тому до них застосовували відповідні виховні заходи.

На зміну теології щодо способу життя хворих прийшла пе
дагогіка.

Наприкінці XVIII ст. і "божевілля" стало предметом систе
матичного аналізу й перших об'ємних спроб лікування (психі- 
ятрія). І "моральні люди у моральному суспільстві", і "дурні", 
і хворі фізично були звільнені від релігійних умовностей, щоб 
за допомогою медицини і виховання самим відповідати за свою 
долю (7).

Медичне просвітництво пішло з усним і письмовим словом 
поміж люди. Гучна полеміка щодо "неосвіченого" поводження 
з хворобами в широких масах населення і збережені лікарські 
записи й історії з особистого життя яскраво свідчать про те, 
яку важливу роль загалом відігравали ще навіть в "епоху 
Просвітництва” традиційні уявлення про "тіло", як про діряве 
й таке, що тече в собі, а також про релігійні та магічні чинни
ки щодо нього, і яку велику вагу все ще мали самолікування і 
народне зцілення (8).

Просвітницькі, раціоналістичні концепції хвороби не зали
шились поза увагою і внутрімедичних дискусій. Душа для 
Ґеорґа Е. Шталя (1650-1734) була принципом життя і керува
ла тілом через емоції. Відповідно хвороба була наслідком без
ладдя душевних сил (9). У період Романтизму час від часу мали 
успіх концепції, які причини хвороб вбачали в способі життя, 
вказували на гріховну поведінку або зводили їх до справ рук 
демонів чи інших "супранатуралістських" впливів (10). Однак 
ці концепції не могли стримати на довший час переможного 
поступу наукової, "раціональної" медицини.

2. XIX ст. На порозі XIX ст., почавшись у Франції, відбули
ся ґруйтовні зрушення в усіх сферах життя, які згодом Мали 
«визнавати роль хвороби, здоров'я і медицини в індустріяльних 
державах Західної Европи й Північної Америки. Медицина 
утверджувалася як теоретично-раціональна наука. Хвора лю
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дина зникла з медичної космології. "Історія хворого" стала 
"історією хвороби", сама ж хвороба -  локалізованою і фіксо
ваною на окремих органах. Вирішальний вплив на ці зміни в 
сприйнятті мала клітинна патологія Рудольфа Вірхова (1821- 
1902), яка поставила клітину в центр життя (11).

В "органічному світі" медицина сама із себе витискала норма
тивні сили. З іншого боку, здоров'я стало одним із прав людини 
для всіх громадян. Проте це "здоров'я" під час становлення бур
жуазного суспільства пов'язувалося з нормативними уявлення
ми, які щораз менше допускали різноманітність "здорових" форм 
життя. Хвороба стала соціальним і медично визначеним відхи
ленням, яке виходило далеко за межі власне хвороби (12).

Головну роль у переможному поступі наукової медицини і у 
вираженому нею новому суто біологічному розумінні хвороби в 
XIX ст. відігравав суспільний примат гігієни, яку поставили 
(особливо відкриття Роберта Коха (1843-1910) специфічних за
родків хвороби) на цілковито іншу основу. Людина стала homo 
hygienicus (13). Гігієну, як основу життя, вдалося повсюдно 
утвердити завдяки тісній співпраці держави і медицини. Ме
тою було "суспільне здоров'я”. Стабільне здоров'я і стабільна 
працездатність стали загальновизнаними напрямами життя і 
поведінки, а також основою тривалого забезпечення відповід
ної кількости населення, прогнозований потенціал робочої сили. 
Відтак хвороба втратила всі позитивні моменти і перетворилася 
на щось подібне до ворога, з яким потрібно постійно боротися. 
Попри новий науковий підхід до розуміння хвороби вона одно
часно наповнювалась містичним значеннєвим змістом. Яскра
вим прикладом є сприйняття туберкульозу на зламі сторіч, коли 
особливо вразливі люди вдавалися до "зникнення"* із прозаїч
ного суспільства. І це в часи, коли відповідні бактерії вже давно 
було відкрито й визначено (14).

Зворотні уявлення про здоров'я і хвороби зумовили розви
ток різних напрямів лікування природними засобами, а та
кож гомеопатії, які конкурували із всемогутністю "алопатич
ної медицини" і вбачали причини виникнення хвороб у вия
вах нового суспільства (15).

* Гра слів: нім. Entschwinden має подвійне значення: перше -  зник
нення, втеча і друге -  позбавлення від сухот (нім. Schwindsucht). -  
Прим, перекл.
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3. XX ст. Стрімкий розвиток наукової медицини, а особливо 
бактеріології, зумовив виникнення оптимістичних настроїв. Вва
жали, що за допомогою наукового проґресу всі хвороби будуть 
подолані до кінця XIX ст. Однак незабаром з'ясувалося, що на
ука дійшла до своєї межі, позаяк суспільство характеризувалося 
"соціальною нерівністю перед хворобою і смертю” (16). Втілен
ню нових програм охорони здоров'я перешкоджали умови праці, 
харчування і проживання насамперед нижчих верств населення. 
Лише поєднання медицини і соціяльних наук, згідно з уявлен
нями початку XX ст., дало змогу реалізувати лозунґ медиків 
"моральність -  у чистоті". Держава та місцеві органи влади все 
більше брали на себе "соціальну відповідальність", через що "ри
зик" хвороби перебував у прогнозованих рамках суспільної органі
зації (17). Все більше хворих та інвалідів могло користуватися 
послугами лікарень, санаторіїв і курортів, кількість яких з по
чатку XX ст. збільшувалася. Хворі тут стали "хворим матеріа
лом". З іншого боку, закони про забезпечення на випадок хворо
би, нещасного випадку і пенсійне забезпечення, а також обов'яз
кові щеплення запобігали втраті працездатности (18). Робітники 
промисловости загалом позитивно сприйняли такий підхід до охо
рони здоров'я, коли вони активно пристосовувалися до умов ма
сового індустріального суспільства. Проте в менших містах та в 
сільській місцевості "медикалізація" суспільства відбувалася су
перечливіше і ще тривалий час характерним для них було своє
рідне поєднання "традиційних" (також магічних) і наукових уяв
лень про хворобу і тіло (19).

4. На початку сторіччя в Бвропі й у Північній Америці все 
ширше утверджувалися "соціяльно-дарвіністські" концепції, 
згідно з якими вчення Чарльза Дарвіна (1809-1882) про по
ходження видів переносили на умови життя людини (20). 
Відповідно в "боротьбі за існування" необхідний для виживан
ня людства загалом і окремих рас зокрема "природний відбір", 
який, як здавалося, був притаманний тваринному світові, про
тиставлявся цивілізації й особливо сучасній медицині. Прин
цип відбору як біологічна модель мав стати моделлю соціяль- 
ного і політичного мислення та керівництвом до дій. Гігієна 
раси в німецькому націонал-соціалізмі стала послідовною полі
тичною програмою, а сама "раса" стала єдиним виправданням 
будь-якої політики (21). Виходячи далеко за межі медицини,
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здоров'я і хвороба в цій расистській світоглядній концепції 
слугували для оцінювання цілих національних груп і обґрун
товували розмежування рас, а медичні, особливо бактеріо
логічні, терміни вживали для характеристики так званих "мен- 
шовартісних" національних груп. У рамках злочинів "евта- 
назії" проводили "дезинфекцію" від насамперед хронічно хво
рих і божевільних подібно до знешкодження паразитів, а лю
дей юдейського віровизнання таврували як "расовий туберку
льоз народів" і "чуму світу". Расистське мислення особливо 
поєднували з сексистським світоглядом і дискримінацією мен
шин (22). Вперше в історії медицини суспільна політика мала 
абсолютний пріоритет перед допомогою хворим людям.

5. Після політичного домінування расистських уявлень про 
хворобу сьогодні знову з'являється сильна плюралізація медич
них і позанаукових моделей за наявности неподоланих анта
гонізмів. "Алопатична медицина", яка перебуває в традиціях 
XIX ст., розширює свій вплив і в рамках таких галузей, як 
генні технології, гінекологія і дієтологія, виходить далеко за 
межі власне хвороб (23). З іншого боку, ця проґресивна науко
ва медицина знову й знову стикається з проблемою обмежено- 
сти своїх можливостей, яких вимагає альтернативна діагности
ка та нові методи лікування. Низка нових "хвороб, спричине
них цивілізацією і забрудненням довкілля", підсилює бажання 
мати медицину для соматики і психіки, а у центр уваги ставить 
суспільну зумовленість захворювань (24). Особливо "рак", хво
роба, яку розглядають як загрозу самовизначенню, суспільно
му існуванню, змусила вдатися до пошуків об'ємних діагно
стичних моделей і лікування, які може надати лише фахова 
медицина (25). Тому тепер по-новому актуальними є цілісні 
підходи старої медицини. Найрадикальніша критика медицини 
нового часу лунає з вуст Івана Ілліха: ритуали медиків позбав
ляють здоров'я людей західної цивілізації (26).
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А н ти ч н ість

1. В античній літературі представлено величезну кількість 
схем поділу перебігу людського життя, які складали за різними 
критеріями (1). Такі відмінності між періодами життя перебу
вають у постійній суперечності між реаліями біологічного про
цесу старіння людини і культурною варіятивністю, зумовленою 
суспільними чинниками, тобто вони орієнтуються, з одного боку, 
на психологічний процес змін індивіда трансісторичного харак
теру, а, з іншого, на його культурне переформування, а відтак на 
роль, яку відводить суспільство кожній окремій людині в різні 
фази її життя. Варто наголосити, що в античних рефлексіях 
щодо перебігу фаз життя людини не відводили місця ані жінкам, 
ані рабам. Рабів взагалі не зараховували до членів суспільства, а 
біографію жінки більше, ніж біографію чоловіка, поділяли за 
біологічними критеріями: перша менструація, період здатности 
народжувати, клімактерний період. У греко-римському світі жін
ці було відведено обмежену роль дружини і матері. Лише хри
стиянство відкрило іншу форму життя жінки, а не лише дру
жини для народження дітей. Як наслідок, молоді жінки, що
найменше у Римі, через раннє заміжжя із фази дитинства відразу 
потрапляли до світу дорослих. Ритуали прощання з дитинством 
відбувалися для римських дівчат напередодні весілля, тоді як 
хлопці мали на це окреме свято, не пов'язане з одруженням (2).

Для історії ментальности важливими є не лише такі періо
ди життя, які закінчувалися ритуалами, а відтак були важли
вими для колективу, а й ті, що не закінчувалися святкування
ми. Хоча зміну зубів у семирічному віці в багатьох античних 
схемах поділу людського життя й сприймали як одне з розме
жувань періоду дитинства (3), проте вона не мала суспільної 
ваги, хоча тоді (як і сьогодні) починалася освіта для дітей тих 
сімей, які могли собі це дозволити.

2. В епоху античности з демографічних міркувань постійно 
ставили вимоги народжувати якомога більше дітей (4), проте 
Дитинство, як період життя, не мало жодної ваги ані в Греції (5), 
ані в Римі (6). Люди були далекі від романтичного сприйняття
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дитинства, яке з'явилося лише згодом у процесі цивілізації. Ніхто 
не хотів би повернутися знову у дні дитинства. Дитинство спри
ймали як фазу, для якої характерними були насамперед оче
видні вади ще недосконалих людських дітей: вони не вміли го
ворити, були слабкі фізично і морально некомпетентні, не мали 
інтелектуальних здібностей і вередували (7). Боги у мітах (або 
їхні фаворити) мали привілей короткого дитинства (8), а для 
Гесіода (перед 700 р. до Р. X.) неприродно тривала залежність 
дітей від своїх матерів була ознакою Срібного віку (9).

Неґативне ставлення до дитинства зовсім не дивує, якщо 
взяти до уваги достатньо високий рівень дитячої смертности в 
епоху античности. У римських текстах наголошено на безпо
радності та небезпеках того періоду життя, коли людина потре
бує захисту. Особливо яскраво змальовує це специфічне стано
вище людини в її роздвоєності Пліній Старший (23/24-79 рр. 
після Р. X.): "...лише людину, як жодну з інших багатьох жи
вих істот, приводить вона [природа] на світ голою і на чистій 
землі змушує її відразу скиглити й слізно ридати, і то на пер
ших кроках у життя; а сміятися ... не дано жодному, поки 
йому не виповниться сорок днів. Від цього першого кроку до 
світла чигають на нього пута й кайдани на всіх частинах його 
тіла, яких не накладають навіть на тварин, що серед нас наро
дилися, і от лежить щасливо народжене дитя із зв'язаними 
руками й ногами й плаче -  створіння, яке згодом матиме вла
ду над іншими, а своє життя починає в муках” (10). Ще Артемі- 
дорові (II ст. після Р. X.) було відомо, що бачити дітей уві сні 
не віщує нічого доброго. І хлопчики, і дівчатка є образами 
клопотів: якщо присниться хлопчик, то це ще якось може за
кінчитися добре, дівчинка ж у будь-якому разі віщує неприєм
ності та (4ерез необхідність давати їй придане) матеріальні втра
ти. Якщо комусь сниться, що він сам лежить в пелюшках, то 
доведеться йому перенести тяжку хворобу (11).

З іншого боку, Ціцерон (106-43 рр. до Р. X.) вже наділяє 
pueritia (отроцтво) відповідною природною значущістю, хоча воно 
в його очах і характеризується infirmitas (непевністю) (12). Пси
хологічну характеристику окремих вікових щаблів разом з 
дитинством і юністю вперше в рамках римської літератури подає 
Горацій (65-8 рр. до Р. X.): "Як тільки хлопченя вже вміє 
повторювати звуки мови й ступати впевненим кроком, воно 
віддається грі з ровесниками; то сердиться, то раптом заспоко
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юється; цілком інакше воно наступної години. Безбородий під
літок, який (нарешті!) позбувся опіки, знаходить собі втіху в 
конях і собаках, на зеленій галявині сонячного Марсового поля. 
Як губка всмоктує він спокусливі враження; застережень слу
хати не хоче; повільно розуміє, що корисне, а що ні; гордови
то тринькає гроші; сильно прагне геть, меткий у бажаннях і 
готовий швидко відмовитися від того, що він любив" (13). Го- 
рацій наголошує на особливостях відповідних періодів життя 
і вимагає, щоб роль підлітка не мала в собі нічого від старої 
людини і щоб дитина не поводилася як дорослий чоловік -  
ідеал, який реалізувався протягом християнської пізньої ан- 
тичности (14). Характерно, що один із найчуттєвіших літера
турних описів дитини в латинській літературі належить перу 
Катулла (близько 87/4-54 до Р. X.) (15), одного з тих, хто в 
рамках любовної елегії виявляв тенденцію до все більшого інди
відуалізму (16).

А юність з давніх-давен оцінювали позитивно (17). Типовою 
є надзвичайно прихильна характеристика цього періоду життя 
в Арістотеля (384-322 до Р. X.), у якій суттєвими рисами є 
передовсім її оптимізм та ідеалізм, її сподівання, незіпсутість, 
віра в добро і сила такту і, звичайно ж, схильність до пере
більшення (18). В юності людина поблажлива (19) саме через її 
вікову, зумовлену і фізично, гарячковість (20). Ісидор Севільсь
кий у VII ст. слово "iuvenis" виводив із iuvare (допомагати): 
"iuvenis” -  це той, хто вже може допомагати суспільству, здебіль
шого, у військовій і в адміністративно-політичній сфері (21).

3. Відтак ми дійшли до важливого аспекту оцінки періоду 
життя дорослої людини, яка ґрунтувалася передусім на стосун
кові із суспільством. У ранні періоди античного суспільства 
індивід був досить сильно пов'язаний з його структурами. Арісто- 
тель пише, що не слід думати, що "якийсь громадянин належить 
сам собі, всі належать державі" (22). А тому він вимагає, щоб 
людину виховували з огляду на відповідні вимоги суспільства, 
особливо на вимоги конституції (23). Як варте особливого схва
лення виховання в інтересах спільноти наводить він приклад 
спартанців. У них як у суспільства, яке жило під постійною 
зовнішньою загрозою, ідеал дорослої людини вбачали у чолові
кові, здатному оборонятися. Аби досягнути цього ідеалу, хлоп
чиків селили в казармах і виховували в інтересах спільноти 
вже із семирічного віку (24). їхнє життя, організоване за віко
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вими групами, аж до закінчення активної солдатської служби 
було суворо розплановане.

Якщо критерій обороноздатности для оцінки значущости 
окремого індивіда в інших античних суспільствах, на відміну 
від Спарти, і не був винятково єдиним, все одно тісний взає
мозв'язок права громадянина, військової служби і переходу 
до дорослого життя в різних суспільствах втратив свою вагу 
лише в пізніші часи. Про Атени його часів Арістотель пише, 
що молодий чоловік, якого вважали дитиною до військової 
служби, вступивши на неї у 18 років, одержував і право гро
мадянина (25). Щодо ранніх римських часів Геллій подає та
кий віковий поділ чоловічого населення, згідно з яким дитин
ство хлопчика (pueritia) закінчується в 17 років, коли він іде 
на службу, а старість починається в 46 років (26).

Визначена ще Арістотелем політична зумовленість того, чого 
очікували від. дорослого чоловіка (27), пояснює, чому відсутні 
подібні до ідеально-типових характеристик юности і старости 
характеристики середнього періоду життя. Чоловіки у цьому 
віці втілювали зрозумілу саму собою норму, через що, ймовір
но, над нею вже не задумувалися. Впадає в вічі, що незначна 
кількість роздумів щодо цього не має власного профілю і ха
рактеризується функціональним підходом, характеристика ж 
дитинства, юности і старости відзначається психологічним 
аспектом. Солон так описував семиріччя між 21 і 42 роками 
життя: "Під час четвертого кожен набуває найбільшої ваги; 
вона сприяє чоловікові в досягненні найвищих результатів і 
успіху. Під час п'ятого чоловікові варто вже замислитися над 
одруженням задля продовження свого роду в майбутньому. Під 
час шостого зміцнюються сили духу, для чоловіка вже немає 
нічого неможливого" (28). Особливо в Арістотелевих ідеально- 
типових описах середнього періоду життя людини помітна їх 
відносно слабка контурність, на відміну від характеристики 
юности і старости: "Загалом кажучи, чоловіки в розквіті свого 
життя поєднують у собі всі ті корисні властивості, що їх ділять 
між собою юність і старість; а того, що та чи та мають забагато 
або замало, вони мають якраз в міру" (29). Ціцерон говорить 
про "gravitas іаш constantis aetatis" (ЗО) ("Серйозність старо
сти, що вже настала"), а для Горація прагнення до значущо
сти, зв'язків і чести при одночасній реалістичності є ознакою 
aetas virilis (31).
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4. Різні схеми поділу життя античної людини містять (нечіт
кі) ознаки початку старости. Проте ніде не було ритуалів пере
ходу, які б вели людину в останню фазу її життя. Вреґульова- 
вим було лише закінчення військової служби. Для ремісника 
чи торговця, як і для письменника чи філософа, не було яко
гось унормованого суспільством закінчення його самостійної 
діяльности (32). Із суб’єктивно-індивідуальної перспективи ста
рість, зазвичай, одержувала погану оцінку: вона була безпоміч
ною, як дитинство (33). До цього додавалися спогади про втіхи, 
якими вже не можна було насолоджуватися. На початку Пла- 
тонової Держави (перед 370 р. до Р. X.) старий Кефал запев
няє, що переважна більшість його ровесників скаржиться на 
свій теперішній стан. їм не залишалося нічого, крім сповне
них жагою спогадів про колишні втіхи в коханні, питті чи на 
званих обідах, а ще погано поводяться з ними їхні близькі. 
Проте сам Кефал позитивно оцінює свободу тіла, яке вже не 
відчуває фізичних потягів: на старість від них маєш спокій (34). 
Ціцерон так само підтверджує колективне сприйняття старо
сти як якогось нещастя, хай він у своєму творі про старість і 
намагається дати відсіч її звичним обґрунтуванням ("По-пер
ше, тому що все більше ми позбавлені сил на великі справи; 
по-друге, старість забирає фізичні сили; по-третє, вона забирає у 
нас майже всі радощі почуттів, по-четверте, вона наближає нас 
до смерти"(35)). Пліній навіть стверджує, що дитинство, яке 
пройшло наче вві сні, і старість, яка настає як покарання, не 
належать до власне життя: "Відчуття притуплюються, части
ни тіла дерев’яніють, зір, слух, хода та навіть зуби і потрібні 
для харчування органи передчасно вмирають...” (36).

На міжлюдському рівні ставлення до людей похилого віку 
виглядає достатньо конфліктним. їх описують як набридли
вих, недовірливих, упертих і як критиків молодих (37). Інак
ша ситуація із старістю як соціяльно-політичною категорією. 
У суспільствах, де панували, радше, консервативні, аніж інно
ваційні підходи, думка похилих людей відігравала провідну 
Роль. їм приписували (чи, може, вони самі собі це приписува
ли?) серйозність і зрілість (38), політичну розсудливість і ви
важеність, особливо в сенсі корекції занадто відважних вчинків 
молодих. Ця значущість розумових потужностей старости, на 
противагу фізичній силі молодих, була частково інституціялі- 
зована, наприклад, у герусії Спарти. У римському сенаті старші
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мали право першочерговости виступів перед молодшими, а від
так могли спрямовувати дебати у потрібне русло.

Примітки
(1) F. BOLL; Е. EYBEN, Einteilung.
(2) J. Р. NERAUDAU, 251-261; Е. EYBEN, LGeschlechtsreife, 411-416.
(3) Ще СОЛОН (перед 640—560 рр. до Р. X.) називає зміну зубів закінченням пер
шого періоду життя, а в Римі у семирічному віці юридично закінчувалася infantia, 
після якої наставала pueritia; nop. Е. EYBEN, Einteilung, 182; R. LEONHARD, 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE) 1 1,692-694 (1893) див. 
про aetas.
(4) POLYBIOS 36,17; C. DIO 56,2-10.
(5) M. GOLDEN, 1-22.
(6) TH. WIEDEMANN, passim.
(7) M. GOLDEN, 5.
(8) Там само, 4 f.
(9) HESIOD, Erga 127-131.
(10) PLINIUS, Naturalis historia VII 2 f. (перекл. R. KÖNIG у співпраці з
G. WINKLER: C. Plinius Sekundus d. Ä., Narurkunde VH, Darmstadt 1975,13/15). 
Пор. LUCREZ, De rerum natura V 222-234.
(11) ARTEMIDOR, Oneirokritika 115,1 16, IV 10. Пор. навіть ще: AUGUSTIN, De 
civitate Dei XXI 14: “Хто не згадує з жахом про те і не обрав би собі краще 
смерть, якщо його поставлять перед вибором померти чи ще раз повернутися в 
своє дитинство? Бо це ж і є якраз дитинство, яке ступає до світла життя не зі 
сміхом, а з плачем і несвідомо, як це йому властиво, ставить людину відразу на 
початий нею шлях страждань” (перекл. С. J. PERL: А. Augustinus, Der Gottesstaat 
II, Paderborn u. а. 1979,691).
(12) CICERO, Cato Maior, De senecmte X 33.
(13) HORAZ, De arte poetica 156-165 (перекл. H. FÄRBER/W. SCHÖNE: Horaz, 
Sämtliche Werke, München/Zürich 1985, 551).
(14) CH. GNELKA, Aetas Spiritalis. Die Überwindung der natürlichen Altersstufen 
als Ideal frühchristlichen Lebens, Bonn 1977.
(15) CATULL, Carmen 61,216-220: Torquatus volo parvulus / matris e gremio suae / 
porrigens teneras manus / dulce rideat ad patrem / semihiante labello. (“Щоб малень
кий Торкват / Із маминих колін / До тата тягнув рученята / Й солодким ротиком 
своїм / Сміявся солодко до нього, цього я хочу”.
(16) М. MANSON, The emergence of the small child in Rome (Third centyry. BC- 
First century AD): History of Education 12 (1983), 149-159.
(17) M FUHRMANN, Streng oder milde? Über Jugenderziehung im Altertum:
H. RABE (Hg.), Jugend. Beiträge zum Verständnis und zur Bewertung des 
Jugendproblems. Konstanz 1984, 9-24. H. J. METTE, Von der Jugend: Hermes 110 
(1982) 257-268.
(18) ARISTOTELES, Rhetorik 12,3-14,4 (1389 a-1389 b).



Античність 255

(19) CICERO, Pro Caelio 42: “Ми хочемо піти на поступки цьому вікові й дати 
молодим людям більше свободи. ...якщо її [молодь] ваблять принади і якийсь 
час віддається вона насолодам своїх років і марнославним прагненням свого 
віку, то одного дня настане цьому всьому кінець...”.
(20) Е. EYBEN, Puberty, passim.
(21) ISIDOR VON SEVILLA, Etymologiae XL 2,16: Iuvenis vocatur, quod iuvare 
posse incipit.
(22) ARISTOTELES, Politeia 8,1 (1337 a).
(23) Там само: “Бо виховувати треба з огляду на відповідну державну кон
ституцію”.
(24) XENOPHON, Lakedaimonion Politeia 1-5; PLUTARCH, Lykurgos 13-23;
C. M. TAZELAAR, passim.
(25) ARISTOTELES Athenaion Politeia 42; див.: P. Vidal-Naquet, Der Schwarze 
Jäger oder der Ursprung der attischen Ephebie: його ж, Der Schwarze Jäger, 105- 
122, а також його ж: Das Rohe, das griechische Kind und das Gekochte: там само, 
123-149.
(26) AULUS GELLIUS, Noctes atticae X 28.
(27) ARISTOTELES, Politeia 8,1 (1337 a).
(28) SOLON, Elegie 19,7-12 (перекл. E EBENER, Griechische Lyrik, Berlin/Weimar 
21980,68); W. H. ROSCHER, Die Hebdomadenlehren der griechischen Philosophen 
und Ärzte, Leipzig 1906; F. BOLL, RE XTV, 2547-2578 (1912) див. про Hebdomas.
(29) ARISTOTELES, Rhetorik 14,3 (1390 b).
(30) CICERO, Cato Maior, De senectute X  33.
(31) HORAZ, De arte poetica 166-168.
(32) M. I. FINLEY, 156, 160.
(33) AISCHYLOS, Agt tnemnon 75-81; однак пор. ще: MIMNERMOS 
VON KOLOPHON, Eiegien 2-6.
(34) PLATON, Politeia 329 a-d.
(35) CICERO, Cato Maior, De senectute V 15 (перекл. M. FALTNER: Cicero, Cato 
der Ältere: Über das Alter, München/Zürich 1988, 23).
(36) PLINIUS, Naturalishistoria V II168 (перекл. R. KÖNIG... [якприм. 10], 170); 
пор. також характерний опис старости у Juvenal, Satura X, 188-245.
(37) ARISTOTELES, Rhetorik 13,3 (1389b); HORAZ, De arte poetica 169-174.
(38) CICERO, Cato Maior, De senectute X, 33. Цей твір Ціцерон написав у шістде
сят два роки.

Бібліографія
G. DUMEZEL, Jeunesse, 6temite, aube: linguistique comparee et mythologie comparee 
indo-europeennes: Annales d’histoire economique et social 10 (1938), 289-301.
E. EYBEN, Die Einteilung des menschlichen Lebens im römischen Altertum: Rheinisches 
Museum 116 (1973), 150-190.
E. EYBEN, Roman notes on the Course of Life: Ancient Society 4 (1973), 213-238. 
E. EYBEN, Antiquity’s View of Puberty: Latomus 31 (1972), 677-697.



256 Вік

Е. EYBEN, Geschlechtsreife und Ehe im griechisch-römischen Altertum und im frühen 
Christentum: E. W. MÜLLER (Hg.), Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung, 
Freiburg 1985, 403-478.
E. EYBEN, Sozialgeschichte des Kindes im römischen Altertum: J. MARTIN/ 
A. NITSCHKE (Hgg.), Zur Sozialgeschichte, 317-364.
M. DEISSMANN-MERTEN, Zur Sozialgeschichte des Kindes im antiken Griechen
land: Ebd., 267-316.
M. I. FINLEY, The Elderly in Classical Antiquity: Greece and Rome 28 (1981), 156-171.
J. DE GHELLINCK, Iuventus, gravitas, senectus: Studia Mediaevalia in honorem 
R. J. Martin, Brügge 1948, 39-59.
C. GNILKA, Aetas Spiritalis: Die Überwindung der natürlichen Altersstufen als Ideal 
frühchristlichen Lebens, Bonn 1972.
M. GOLDEN, Children & Childhood in Classical Athens, Baltimore/London 1990. 
A. HÄUSLER, Vom Ursprung und Wandel des Lebensaltervergleichs: Hermes 92 
(1964), 313-341.
W. HEIMBECHER, Begriff und literarische Darstellung des Kindes im republikanis
chen Rom, Diss. Freiburg 1958.
G. HÖHN, Die Einteilungsarten der Lebens- und Weltalter bei Griechen und Römern, 
Lohr a. M. 1912.
M. KLEUWEGT, Ancient Youth. The ambiguity of youth and the absence of adoles
cence in Greco Roman society, Amsterdam 1991.
J. R NERAUDAU, Etre enfant ä Rome, Paris 1984.
A. OEPKE, pais: Theologisches Wörterbuch zum NT 5,1954, 636-653.
J. Overbeck, Die Entdeckung des Kindes im 1. Jahrhundert n. Chr.: Neue Jahrbücher 
für Pädagogik 27 (1924), 1-8.
D. SLUSANSKI, Le vocabulaire latin des gradus aetatunu Revue roumaine de 
linguistique 19 (1974), 103-121, 276-296, 345-451, 563-578.
J. H. M. STRUBBE, Het jonge kind in de Oudheit: Kleio 12 (1982), 49-77.
W. SUDER, On Age Classification in Roman Imperial Literature: The Classical Bulletin 
55 (1978), 5-8.
C. M. TAZELAAR, paides kai epheboi. Some notes on the Spartan Stages of Youth: 
Mnemosyne 20 (1967), 127-153.
P. VEDAL-NAQUET, Das Rohe, das griechische Kind und das Gekochte: його ж, 
Der Schwarze Jäger. Denkformen und Gesellschaftsformen in der griechischen Antike, 
Frankfurt 1989,123-149.
G. WATTENDORF, Die Bezeichnungen der Altersstufen bei den Griechen, Diss. 
Heidelberg 1919/1922.
G. WESENER, RE Suppl. 1;(1974), 571-581 див. про pubertas.
Th. Wiedemann, Adults and Children; in the Roman Empire, London 1989.
R. ZOEPFFEL, Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung im alten Griechenland:
E. W. MÜLLER (Hg.), Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung, Freiburg 1985, 
319-401.

Інес Штальманн



Середньовіччя 257

С ередн ьов іччя

1. Ледве чи знайдеться в середньовіччі якась інша сфера, 
яка б характеризувалася такими теоретичними і нормативни
ми уявленнями, як вік і періоди життя людини. Вони відобра
жені також і в мистецтві: на мініятюрі перед 1320 р. у руко- 
писі Tesoro Брунетто Латіні (1220-1294) вік людини зображе
но у вигляді десяти періодів життя, які розташовані на гілках 
дерева. На кроні, тобто в розквіті життя, можна пізнати чолові
ка, якому згідно з написом (римськими цифрами) сорок років. 
На правих гілках, що спадають, цифрами "L (п'ятдесят)”, "LX 
(шістдесят)”, "LXX (сімдесят)” і "LXXX (вісімдесят)” позначе
но старший вік людини. Ліворуч від "дерева життя” зображе
но згори донизу чоловіка "тридцяти (XXX)" років за читан
ням книжки, пару людей у "двадцять (XX)" років, десятирічного 
хлопчика, дитину в матері на колінах без позначення віку і 
хрещення новонародженого (1).

Якщо такі зображення в образотворчому мистецтві збіга
ються з теоріями, які є їх основою, тоді виникає запитання, чи 
збігаються вони і з ментальністю (чи ментальностями), тобто із 
загальними уявленнями і колективним, а не отриманим з реф- 
лексій, способом мислення середньовічних людей? Нам потрібно 
зупинитися на декількох аспектах: на уявленнях про фази 
життя людини у такі періоди, як дитинство і юність (§ 3), між 
якими середньовічне суспільство, звичайно ж, робило чітку 
різницю (§ 2), тут потрібно врахувати і відмінності між статя
ми (§ 4), і нарешті на уявленнях про період життя дорослого і 
старість (§ 5). З огляду на те, що в джерелах у межах тематики 
періодизації життя людини дуже мало уваги приділили періо
дові життя дорослої людини, наш аналіз буде зосереджено зде
більшого на молодших роках життя і на старості.

2. Звичні для середньовіччя уявлення про різні періоди жит
тя беруть свій початок в античності. їх художня реалізація почи
нається в романському мистецтві і триває до XX ст. Кількісно 
періоди життя (залежно від джерела) поділяють на три, чотири, 
шість, сім і десять. Групи і їхнє зображення подано здебільшого 
в алегоріях (три святі волхви; чотири пори року; чотири темпе
раменти; шість світових віків; сім планет; сім днів тижня тощо).
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В іконографії з XVI-XIX ст. особливої популярности набули 
біблійна драбина життя з десятьма віковими щаблями (2).

Характерним для всієї епохи середньовіччя був поділ, який 
здійснив на початку VII ст. Ісидор Севільський в Енциклопедії, 
на шість вікових періодів, кожний з яких тривав, переважно, 
сім років: "Існує шість періодів життя: дитинство (infantia), 
отроцтво (pueritia), юність (adolescentia), ранній період дорос
лого життя (iuventus), зрілий вік чоловіка (gravitas) і старість 
(senectus). Перший період життя, infantia, триває від народжен
ня дитини до досягнення нею семирічного віку ... тому дитину 
називають infans, бо вона ще не володіє мовою; бо поки зуби ще 
добре не розвинулися, вона не здатна правильно висловлювати
ся. Другий період життя -  це отроцтво (pueritia, походить від 
purus -  чистий), коли людина ще не в стані зачинати дітей; він 
триває до чотирнадцятирічного віку." Adolescentia триває до 
28-ми, ранній період дорослого життя закінчується в 50 років. 
Після нього йдуть зрілий вік чоловіка, який закінчується в 
70 років, і старість, яка триває до смерти: "Науковці поділили 
людське життя на шість періодів, протягом яких життя міняєть
ся, мчить і закінчується смертю" (3).

Поділ віку на чотири періоди життя близько 1260 р. подає 
Філіпп Новарський: він розрізняє "дитинство (anfance)", 
"юність (jovant)", "середній вік дорослої людини (moien aage)" 
і "старість (viellece)", кожний з яких триває двадцять років. 
"Це -  вісімдесят років для тих, хто так довго живе і проживає 
чотири вікові періоди; проте таких мало... Кожний з вікових 
періодів поділено ще навпіл: від початку до середини -  це одне, 
а з середини до кінця -  інше. Добре відомо, що діти від 
народження і до досягнення десятирічного віку перебувають у 
великій небезпеці померти або захворіти... Зазвичай, кажуть, 
що дитину треба оберігати від вогню і води до семирічного 
віку; так само можна сказати і до десятирічного віку; решта 
десять років -  це закінчення дитинства" (4).

Цей пасаж цікавий з двох поглядів. По-перше, відступ від 
теоретичного конструкту обґрунтовується посиланням на, оче
видно, поширену приказку: "Зазвичай, кажуть ... до семирічно
го віку". Це свідчення поширеної думки, яка ґрунтується на 
досвіді, чітка вказівка на існування достатньо відомого погля
ду, який успішно суперечив нормативному корсетові середньовіч
них теоретиків. По-друге, ця цитата змушує повернутися до вже
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сказаного. Якраз період дитинства (як і кінець життя) тяжко 
піддаються суворій схематизації. Тут більше виявляється вну
трішня диференціяція у межах періоду: дуже малі діти потре
бують особливої опіки матерів і приблизно в семирічному віці 
(особливо символічне число) настає період, який, очевидно, ви
знають усі. Відтак дитинство поділяють на перший період -  від 
народження і до закінчення годування (у середньовіччі немов
лят годували материнським молоком два роки), і на період до 
зміни зубів ("dentium plantativa", Варфоломій Анґлікус, перед 
1250 р.) (5). У сім років діти виходять з-під батьківської опіки. 
Настає час освіти при дворі знайомого вельможі, у школі або 
навчання ремесла.

3. Менш чітко відображено перехід до юности (adolescentia). 
Однак не варто забувати, що, згідно з джерелами, перехід до 
дорослого періоду життя людини відбувався, фактично, у деся
ти- або п'ятнадцятирічному віці. За римським і германським 
правом, діти від семи років вже були осудними. Періодом, коли 
дитина досягнула ''своїх років", тобто стала повнолітньою і могла 
створювати сім'ю, вважали чотирнадцятирічний, п'ятнадцяти
річний, а в пізньому середньовіччі -  вісімнадцятирічний вік. У 
сільській місцевості вважали, що дитина семирічного віку (особ
ливо, якщо вона сирота) вже здатна сама собі заробляти на про
життя. Відтак дитина або була інтеґрована в робочий процес у 
батьківському господарстві, або йшла служницею чи наймитом 
до чужих людей (6). Здається, що на кельтсько-англосаксон
ських територіях діти залишали батьківський дім дещо пізніше, 
приблизно між восьмим і тринадцятим роками життя. Тради
ційним було тут і виховання у господарстві чужих людей 
(fosterage) (7). В аристократичних колах епохи високого се
редньовіччя нерідкими були ранні заручини дітей із династич
них міркувань. "Заручини з Богом (oblatio)" -  передача до мо
настиря — також відбувалися ще в дитячому віці.

4. Жінки, а також дівчата й молоді жінки, були сильніше 
прив'язані до дому. Таке їхнє призначення визначали ще Отці 
Церкви (наприклад, Іван Хреститель). Воно знайшло відображен
ня, наслідуючи арістотелівську традицію, у багатьох середньо- 
нічних текстах юридичного, теологічного і морально-філософ
ського характеру. Таке призначення жінки обґрунтовують її фі
зичною і моральною слабкістю. З ментально-історичного погля
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ду більшу вагу має відповідне призначення діяльности в право
вих джерелах для сільської місцевости і в образних зображеннях 
(Адам і Єва після вигнання з раю, образи місяців, молитовники) 
епохи пізнього середньовіччя. Ніщо так чітко не свідчить про те, 
наскільки ці статеві сфери стали виявами загальної свідомости, 
як їхня присутність у зображеннях "спотвореного світу". Хлоп
чики і дівчатка соціалізувалися на основі цих уявлень. До
машність, скромність, цнотливість, уникання поганого поводжен
ня і навчання жіночої хатньої роботи були максимами у вихо
ванні дівчаток. Те ж саме простежується і в середньовічному 
німецькому єврействі (рабин Елізер б. Самуель Талеві, 1357). 
Дитячі ігри також диференціюються за статевими ознаками. Для 
дівчаток типові ігри на основі доглядання близьких і виконання 
хатніх обов'язків, а для хлопчиків -  орієнтовані назовні ігри з 
елементами боротьби. І ті, і ті навчають працювати й виконувати 
завдання дорослих (8).

5. Старість, остання фаза життя людини, може означати 
продовження й апогей дотеперішньої діяльности та функцій, 
проте водночас і їхнє закінчення, і більш чи менш примусовий 
початок нового періоду життя.

"Старий" або "старший чоловік" -  так у ремісничому середо
вищі пізнього середньовіччя звертаються до старших цехів. У 
суді це ті, хто на підставі свого життєвого досвіду судить за зви
чаєвим правом. Свідчень про такі функції жінок, звичайно ж, 
немає. У кожному разі в літературі "senior stultus" відповідає 
роль "дивної старої". У релігійній сфері існує уявлення: що стар
ша людина, то вона ближча (в ідеальному випадку) до Бога (9).

Про усвідомлення дефіцитів старіння і старости свідчать 
прагнення, мрії та уявлення, як приміром, про джерело моло- 
дости, яке здатне повернути молоді роки. Багато поетів епохи 
високого, а особливо пізнього середньовіччя складали елегії 
старості, "пісні про минуле" або "плачі про занепад" (10). Ось 
що пише Гуґо Примас Орлеанський (f передІІбО р.):

"Dives eram et dilectus 
inter pares preelectus; 
modo curvat me senectus 
et etate sum confectus ..."

(Був я багатий, і мене любили, я був популярним серед мені 
рівних, а зараз хилить мене старість, час використав мене...) (11).
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У реальності поставала передовсім проблема матеріяльного 
забезпечення старости. Якщо людина не мала в розпорядженні 
частини майна як "частини для старого", тоді це забезпечення 
лягало на плечі сім'ї або громадських благодійників. Саме тому 
з ініціятиви громади в містах з'являється думка про організа
цію шпиталів. За уявленнями середньовічних інтелектуалів, 
починаючи з Ісидора Севільського, людина старіє здебільшого в 
50 років. Проте не слід забувати, що середньостатистична три
валість життя становила ЗО років, і лише деяким (за свідчення
ми археології, медичної антропології і біографічних досліджень) 
вдавалося досягнути відносно старшого віку (12).

Серед періодів життя людини в загальній свідомості найбільше 
відбилися дитинство і старість. Інші фази життя обмежуються 
лише теоретичними міркуваннями та нормативними установка
ми. Періоди дитинства і старости характеризуються відсутністю 
потреби працювати. їм приписують характерні вікові хвороби. У 
дитинстві носять відповідний дитячий одяг, бавляться у відповідні 
ігри, для дітей існують окремі покарання. В автобіографічних 
свідченнях, правових текстах і розповідях про творіння чудес 
періоду пізнього середньовіччя дитинство і старість вкладаються 
справді в точні вікові рамки, тоді як для раніших років застосову
ють семирічні, а для пізніших -  десятирічні періоди поділу (13).
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Н ови й  ч ас

1. Загадка Сфінкса про поділ віку людини може бути своє- 
рідним епіграфом до нашої теми. Герої Тебена не змогли відпо
вісти на таке запитання: "Хто це такий, котрий носить одне і 
те ж ім 'я, ходить на чотирьох, двох і трьох ногах?" Лише Еді
пові вдалося знайти відповідь на це запитання: дитина повзає 
на чотирьох, чоловік ходить прямо на двох ногах, а старий на 
ковіньці доповзає до кінця свого життя. Мітична загадка 
свідчить про те, що життя проходить у різних фазах, кожна з 
яких виявляє свої характерні фізичні ознаки (1). Водночас у 
ній імпліковано й уявлення про поділ віку людини. Якщо в 
епоху античности вік людини поділяли на три, а також на чо
тири та сім періодів, а поділ на сім фаз життя зустрічається 
також і у Вільяма Шекспіра, до того ж 1853 р. Джон Вінтер 
Джонс в Observations on the Origins of the Division of M ans  
Life into Stages приписував йому в цьому питанні найбільший

Драбина життя
Йорг Брой Молодший (після 1510-1547) 

Британський музей, Лондон
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авторитет, у пізньому середньовіччі і на початку епохи нового 
часу додалися ще десяти- і дванадцятирічні схеми поділу (2). 
Десятирічна схема поділу не має аналогів в античності й не 
опирається ані на якусь теологічну, ані астрологічну систему. 
Її основою є абстрактна система чисел (3). "Десять років -  ди
тина, Двадцять років -  юнак; Тридцять років -  мужчина; Со
рок років -  зробив добро; П’ятдесят років -  спокій; Шістдесят 
років -  старість приходить; Сімдесят років -  старий; Вісімде
сят років -  білий як сніг; Дев’яносто років -  сміх для дітей; 
Сто років -  храни тебе Боже!" (4). У цій приповідці й образі, 
пов’язаному з нею, полягає амбівалентність цього уявлення. З 
одного боку, це рівномірна схема поділу життя людини, яка 
відповідає вже нашим сучасним уявленням, а, з іншого, у них 
присутня іронія, бо де ж можна було побачити дев’яносторіч
ну чи сторічну людину (5)? До цього додається ще й іронічність 
спільности життєвої драбини для чоловіка і жінки, бо це було 
рідкістю, щоб подружжя доживало разом до старости. Саме ця 
утопія існувала до XIX ст. і зникла у XX ст., коли насправді 
реальною стала можливість разом дожити до старости. До кінця 
не зрозуміло, у чому полягала така величезна популярність 
драбини життя, цього європейського феномену, а також її куль
турна та психологічна функції. Артур Імгоф розглядає її у кон
тексті "пошуку стабільности", бо "репрезентативні біографії 
можуть бути лише тоді, коли ми всі досягнемо однакового, 
достатньо старого віку, чого ще не було впродовж багатьох 
поколінь" (6). До цього додається й тенденція до соціяльного 
нівелювання всіх станів і вікових груп, бо всі так чи так закін
чать своє життя смертю (7). Якоб Ґрімм 1860 р. у Промові про 
старість поділився тим сильним враженням, яке на нього спра
вила ця драбина життя і приповідка (8). Через мотив "memento 
mori" ця драбина стала частиною набагато об’ємнішої літера
тури про смерть. Як наслідок, тема віку людини знайшла собі 
місце не лише у мистецтві, а й у надгробних молитвах і промо
вах, та у надгробних написах і заповітах (9).

2. Ментально-історичне і соціяльно-історичне значення віку 
чоловіка і жінки можна вивести з образних програм, форм і 
літературного втілення. Туфові рельєфи церкви Святої Анни в 
Аннаберзі 1522 р. вважають найранішими і єдиними зразками 
образного втілення віку життя жінки, на відміну од віку чоло
віка. Лише після 1550 р. частішають порівняння життя чоло
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віка і жінки в цьому сенсі. Сюди належать такі твори: мідні 
гравюри К. Бертеллі 1550-1560 рр., що були ілюстрацією до 
обробки Ґенґенбахом текстів ауґсбурзького майстерзінґера Мар- 
тіна Шрота 1574 р., і графіті у Ретці (Нижня Австрія) 1570 р., 
які наслідують дерев’яні гравюри "монограміста IR" (10). Зна
чення цієї тематики розкривається й у Stamm oder Gesellen 
Büchlein (Книжечка про походження або про товариство), яку 
1579 р. видали у Відні Йобст і Геркулес де Неккери. Це книж
ка про дружбу, в якій містяться також ілюстрації про вік жінки 
і чоловіка (11). Малюнки на початку розділів, атрибутика і 
сценарії дають пояснення щодо належної поведінки чоловіка і 
жінки. У зображенні віку чоловіка простежено стійкий канон, 
для життя жінки ж не передбачено рамок якоїсь "закономірної” 
обов'язковости, а радше конкретна жіноча робота, відпові
дальність за продовження роду поколінь, функція дружини в 
сім’ї, шанування жіночих чеснот, таких як хатня робота, еко
номність і релігійність. Якщо чоловік символізується як воїн, 
купець або науковець, функцію жінки обмежено дітьми, кух
нею, церквою. Становище обох статей таке: ’’Отож чоловік покри
вати голови не повинен, бо він образ і слава Бога, а жінка -  
чоловікові слава’’ (1 Кор. 11,7) (12). Цей образ змінюється у 
XVII ст., коли жінка вже супроводжує чоловіка на його жит
тєвій драбині і зникає звична для раніших зображень неґатив- 
на тваринна символіка (13). Однак водночас ця ’’стара” неґа- 
тивна символіка є у зображеннях віку жінки. Ґергард Альт- 
ценбах в A uff und Niedergang Deß Weiblichen Alters (Розквіт і 
занепад віку жінки) (Кьольн, середина XVII ст.) у зображеннях 
використовує різних птахів, тоді як чоловікам залишаються 
ссавці -  найвищі тварини у піраміді живих істот (14). Тематика 
віку людини рідко трапляється в економічній та навчальній 
літературі про сім’ю, як в Якоба Катса (1577-1660), який без
посередньо звертається до різних життєвих стадій жінки (15). 
Образне зображення віку людини в XVI-XVII ст. якнайтісніше 
пов’язано з обігруванням вікових категорій. Ця тематика від 
кінця епохи середньовіччя і до XIX ст. постійно присутня в 
ліриці, особливо в епіграмі, у драмі в алегоричних формах, 
рідше у прозі. Взірцем для театру XVI ст. стала гра Памфілія 
Ґенґенбаха (перед 1480-1524/25): представники десятьох пері
одів життя покликані не характеризувати окремі відрізки жит
тя» а демонструвати стан світу (16). В обробці Вікрама (ви
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йшла друком 1543 р.) з'являється особа смерти в ширшому 
розумінні (17). Усі видання супроводжуються дерев'яними 
гравюрами, у них найтісніше переплітається тематика віку і 
смерти. Передумовою була віра в наближення апокаліпсису, 
яка підкріплювалася пророцтвами св. Павла, про які нагадує 
пустельник у театральній п'єсі: "Надходять останні часи /  
Дуже багато відійдуть від віри, /  Приставши до диявольсько
го вчення" (18). Два полюси -  страх перед смертю і жага до 
життя, неможливість пізнання світу і самого себе характери
зують і зображення періодів життя людини в літературі 
XVII ст.: "Дитина забуває себе; хлопчисько не знає себе; Юнак 
погано себе пильнує; чоловік завжди має обов'язок; Старого 
охоплює досада; Старик стає знову дитиною; А як ти думаєш, 
що за приємні речі оце все!" (епіграма Фрідріха фон Лоґауса, 
1604-1655) (19).

3. Лише в епоху Просвітництва й абсолютизму вік людини 
зазнає цілковитого переосмислення, яке можна було б оза
главити: "Від барокової ідейної спрямованости до буржуаз
ної моралі". Позаяк буржуазія стає все важливішим куль
турним і політичним чинником і намагається поширити 
чинність своїх норм на більший загал, справа доходить до 
"реабілітації творіння і вчення про чесноти, згідно з яким 
блаженства можна досягнути не обов'язково лише в потойбіч
ному світі" (20). На цьому тлі 1753 р. з'являється написана у 
ритмізованій прозі ідилія в стилі рококо Йоганна Рудольфа 
Вердмюллера (1724-1776) Die vier Stufen des menschlichen 
Alters (Чотири щаблі віку людини). У цій прозі перепліта
ються яскравий патос і мимовільна комічність, типізується й 
ідеалізується життєвий шлях буржуа. "Із його стегон проро
стають діти здоров’я, материнські груди вигодовують їх, вони 
стоять навколо столу, як гілочки оливкового дерева, і висять 
на шиї своєї породіллі, як грона виноградної лози" (21) -  це 
про громадянина-патріота. Ці сповнені патосу фрази просто- 
таки вимагали сатиричної відповіді, а відтак Гайнріх Вазер 
(1714-1777) опублікував 1754 р. Die verdorbenen Sitten. An 
den Verfasser des Stückes: Die vier Stufen des menschlichen Alters 
( Зіпсуті звичаї. До abmopa твору: Чотири щаблі віку люди
ни ): "Де ти бачив твого невинного хлопчика, твого сповнено
го чеснот юнака, твого чоловіка-патріота і твого побожного
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старого, Щ...* тобі привиділося?" (22). Абзац за абзацом пере
лопачує Вазер ідилію Вердмюллера, щоб викрити її як фікцію, 
осліплу до реальности. Те, що закладено в літературі Вердмюл
лера, 1795 р. для Шіллера стає вимогою до поетичної ідилії, 
"яка за допомогою одного лише слова вказує шлях до Блізіюму 
людині, яка вже не може повернутися до Аркадії” (23). На пе
ретині суспільної реальности з естетичною утопією відразу зна
ходить собі місце література, яка розвиває тему людського віку. 
У більшості образів життєвого шляху людини XIX ст. популя
ризуються належні правила поведінки, здебільшого буржуазні, 
і жодного разу не акцентовано уваги на конфліктних ситуаці
ях. Ці образи, з одного боку, виражають соціальний оптимізм, 
тобто шанс вертикальної мобільности для кожного, а з іншого, 
формують модель дефіциту старшої людини і культивують упе
реджене ставлення, яке ще й сьогодні змушені долати фахівці 
із соціальної геронтології. Це простежується, приміром, у фран
цузьких листках Лебера, Ґанґеля & Дідйона і на картині Пел- 
лерена кінця XIX ст. (24). Із цим дрібнобуржуазним самовіддзер- 
каленням стикаємося і в повчальній літературі XIX ст., у якій 
пори року знову використовуються як образ життя людини, 
щоб потім вилитися у неперевершені формули класицистично
го пізнього романтизму: "Сьогодні лепетати на грудях матері, 
м'яких /  А завтра гордовито дотягнутись до троянди /  А після
завтра вже, як змучений хлопчисько /  Зігнувшись на ковіньці, 
волочитись" (Роберт Гамерлінґ) (25). Тематика людського віку 
в літературі й образотворчому мистецтві стала настільки вихо
лощеною, що вона вже більше не могла бути проґресивним про
ектом, а, радше, реставрованим підтвердженням природної ре
альности соціяльного ладу.

Лише у XX ст., коли знамените продовження життя люди
ни створило цілком інакшу ситуацію, до тематики людського 
віку з’являються нові підходи, по-новому інтерпретується міт 
про життя, а в мистецтві людське існування відтворюють за 
Допомогою танцю та гри. Як приклади з галузі малярства ви
бірково потрібно назвати Танець життя (1899-1900) Едварда 
Мунка, Звідки ми, хто ми, куди йдемо? (1897) Поля Ґоґена, 
Життя (1902-1912) Албена Еґґера-Лінца, що потім повністю

В оригіналі: W***, тобто перш а літера прізвищ а W erdm üller, автора 
Чотирьох щаблів віку людини. З цієї літери починається і слово was 
"  нім. що. -  Прим, перекл.
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розчиняється у Танці (1909) Анрі Матісса (26). Життєвий шлях 
втрачає свою мету, стає непередбачуваним та індивідуальним 
-  повернення і закінчення старого уявлення? У, мабуть, най- 
скупішому з усіх віршів на тему людського віку фізичні озна
ки періодів життя з процитованого на початку міту про загад
ку Сфінкса зводяться до простої фонетики: "Три періоди жит
тя людини Да Да Бла Бла Га Га" (Вальтер Фоґт) (27).

4. Вік людини -  одна з категорій диференціації людського 
буття поряд зі статусом, становою належністю і статтю. Стосун
ки між віковими групами і поколіннями впливають на структу
ру суспільства й водночас є його продуктом. Хоча фізичний і 
психічний вік залежать від кожного окремо, проте одночасний 
розвиток продуктивних та освітніх систем зумовлює відповід
ний поділ життя, який багато в чому не залежить від окремого 
індивіда (28). Отже, періоди життя людини не є якимось одно
значним поняттям, це не проста, а хронологічно кількісна вели
чина (29). Фактично це -  крихка, важко доступна концепція (ЗО). 
Періоди життя аналізують у різних (навіть соціальних) історі
ях, таких як дитинство (31), юність (32), старість (33), їх інтер
претують як щаблі драбини і для сходження донизу, до духов
ного і фізичного занепаду, і для сходження догори, і до напов- 
нености довершености людського буття.

Насправді є багато феноменів, що вражають. Скажімо, культ 
молодости, який заснували і плекали єзуїти у XVII ст. з вихов
ною метою. Згодом цей культ зазнав цілковитої мутації і набув 
особливої, ще не дослідженої значущости. Або поширена після 
1600 р. практика створювати портрети осіб із середовища міщан 
та аристократії, які називали не свої імена, а лише свій вік (34), 
і це тоді, коли інформація про власний вік лише віднедавна 
відіграє таку важливу роль. Водночас у повсякденному суспіль
ному спілкуванні багато хто вважає за норму ввічливости не 
називати точно свого віку, як ще й досі не прийнято запитувати 
жінку про її роки. Однак у нашому XX ст. аж ніяк не можна 
собі дозволити забути вказати дату свого народження в якомусь 
офіційному документі. У будь-якому разі виглядає так, ніби 
люди в один і той самий час, залежно від ситуації, послугову
ються різними стереотипами (35). А те, що кожна епоха має ще 
й власний вік, XVII ст. -  це юність, XIX -  дитинство і XX " 
отроцтво, є ще одним мітом про життя.
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Смерть
А н ти ч н ість

1. З огляду на численні війни і низьку середньостатистичну 
тривалість життя в орієнтальних, грецькому та римському су
спільствах смерть була звичним явищем. І у греків та римлян, 
і в народів Старого Сходу існувало уявлення, що життя людини 
після її смерти не закінчується. Утім життя після смерти, при
міром, для євреїв часів Старого Завіту (1), уявлялося настільки 
похмурим, що воно навряд чи давало вмираючому якусь надію. 
Сповнені подібного песимізму і найдавніші уявлення про інший 
світ у греків та римлян. Позаяк їхньою основою не була якась 
писана релігія (виняток становлять твори в орфейських колах), 
а за їхньою коректністю не стежили професійні жерці, навряд 
чи можна говорити про їхню поширеність (2). До того ж слід 
зауважити, що навряд чи є ще якась інша сфера людського 
існування, в якій би були представлені настільки глибоко супе
речливі уявлення, як у сприйнятті смерти (3). До характери
стики цих уявлень у мисленні в нашому розпорядженні є пере
довсім тексти окремих представників освічених прошарків. Про 
уявлення загальних мас можна говорити лише тоді, коли в цих 
текстах чітко про це сказано (4). Іншою можливістю реконстру
ювати притаманні загалові уявлення є культи богів і померлих. 
Однак треба бути досить обережним у їхньому інтерпретуванні. 
Розмаїтість культів померлих, скажімо, не обов’язково свідчить 
про відмінності в уявленнях про потойбічний світ. Сьогодні вже 
не виходять з того, що спалювання мертвих відбувалося на основі 
інших уявлень про потойбічний світ, аніж їх поховання (5). 
Зрештою, ще й досі не з’ясоване питання, чому греки в пізньо- 
микенський період від поховання мерця перейшли до його спа
лювання, однак повністю не відмовившись від першого (6), і 
чому в Римській імперії (II—III ст. після Р. X). поховання мер
ця почало витісняти спалювання (7).

Не слід також забувати, що деякі традиції культу померлого 
пережили сторіччя, і варто враховувати, що близькі померлого 
усвідомлювали первинний сенс тих чи інших своїх дій (8).
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2. Греція. Характерною ознакою ранніх грецьких уявлень 
про потойбічний світ виступає царство Аїда -  похмуре місце, в 
якому душу померлого очікує позбавлене щастя існування у 
вигляді тіні (9). Навряд чи втішним є те, що говорить Ахілл 
про своє перебування в царстві Аїда: "Краще б я наймитував 
на полях /  За якогось іншого безземельного чоловіка без вели
ких статків; /  Мені було б так краще, ніж панувати над усіма 
померлими” (10). Герої не боялися смерти на полі бою не через 
перспективу блаженного життя у потойбічному світі, а через 
прагнення залишити по собі славу (11). А ця слава починаєть
ся вже з якомога пишніших похоронів, які супроводжуються 
змаганнями (12). Про сповідування якогось тривалого культу 
на могилі Гомер не згадує нічого.

Лише описуючи долю Менелая, Гомер натякає на його щас
ливе потойбічне життя. Мене лай зовсім не помре, а буде жити 
в Елізіюмі, позаяк він чоловік Єлени, доньки Зевса (13). Гесі- 
одові (перед 700 р. до Р. X.) також відоме оптимістичне уяв
лення про потойбічний світ, який він називає "островом бла
женних" (14). Ще в архаїчні часи містерія Деметри в Елевсині 
для посвяченого обіцяє щасливе існування в потойбічному світі: 
"Блаженна людина, що живе на землі і таке бачила! /  Проте 
той, хто не приносить жертв чи їх уникає, ніколи /  Не зазнає 
такого щастя; він згине у підземному мороці" (15). Позаяк цей 
культ скоро став державним культом Атен, не можна недооціню
вати його поширености, принаймні, в Аттіці (16).

Уже в архаїчні часи відбувається ґрунтовна зміна в уявлен
нях про душу, яку можна назвати просто-таки "революцій
ною” (17). Якщо в Гомера душі були безсилими істотами у ви
гляді тіней, існування яких у підземному світі навряд чи мож
на назвати життям, тепер значення душі збільшується настільки, 
що вона перетворюється на невмирущу субстанцію людини і 
може навіть зайняти місце божества (18). Одним із можливих 
підґрунть для таких поглядів було уявлення про переміщення 
душ (19). Водночас тіло знецінюють настільки, що його вважа
ють в’язницею для душі. Представниками таких поглядів, у по
одиноких випадках з багатьма відхиленнями, виступають кола, 
які відправляють культ Діоніса, посилаються на Орфея як на 
свого праотця або наслідують філософію Пітагора (перед 570- 
перед 496 рр. до Р. X.). Визначення стосунків цих угруповань 
між собою є однією з найскладніших проблем історії релігії (20).
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Ймовірно, що так звані "орфейські золоті листочки” похо
дять з кіл, посвячених у містерію Діоніса. На цих листочках, 
які кладуть до деяких могил, починаючи приблизно від 400 р. 
до Р. X., містяться тексти про долю померлого, в яких вислов
люється індивідуалістська надія, що померлий після смерти 
стане героєм чи навіть богом. Варто зацитувати текст одного з 
листочків, який знайдено в Петелії, на півдні Італії:

"Знайдеш у домі Аїда ліворуч джерело 
біля нього стоїть білий кипарис; 
не підходь і близько до цього джерела!
Знайдеш ти інше, з озера Мнемосини 
джерело холодної води; перед ним стоїть варта. 
Скажи: "Я дитина землі і зоряного неба, 
походження проте небесного; це ви також маєте знати. 
Від спраги я сохну і гину я; отож, дайте мені холодної 
води, що б'є джерелом з озера Мнемосини!”
І дадуть вони тобі напитися із божого джерела, 
і будеш тоді панувати серед інших героїв" (21).

Не варто переоцінювати впливу нових уявлень про душу на 
народні маси (22). Не варто також залишати поза увагою, що 
якраз на архаїчні часи припадає початок грецької філософії, 
яка, шукаючи відповіді на її центральне питання про основи 
космосу, у V ст. дійшла до заперечення будь-якого життя після 
смерти (23). В еллінські часи Епікур (341-270 рр. до Р. X.) так 
формулює нігілізм щодо потойбічного світу: "Отже, найжахли- 
віше зло, смерть, нас не стосується; бо поки ми живемо, смерти 
немає, а коли приходить смерть, більше немає нас” (24).

Відтак спрощено можна сказати, що в Греції класичного та 
еллінського періодів конкурують між собою щонайменше три 
уявлення про потойбічний світ: невтішне царство Аїда, бла
женне життя після смерти і смерть як ніщо. Жодне із цих 
уявлень ані не витіснило інше, ані не замінило його. Скажімо, 
в епіграмах Каллімаха (перед 310-240 рр. до Р. X.) їх зга
дують поряд (25). Здається, що освічений грек сповідував не
зворушний скептицизм, одним із яскравих прикладів чого є 
слова вмираючого (перса!) Кіра до своїх синів, які читаємо у 
Ксенофонта (перед 430-354 рр. до Р. X.): "Якщо це так, як я 
Думаю, і душа залишає тіло, робіть те, про що я вас прошу, 
принаймні зі страху перед моєю душею. Якщо ж це не так, і
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душа залишається з тілом і помирає разом з ним, то хай би 
був принаймні страх перед богами, безсмертними, видющим і 
наймогутнішими, які і цей всесвітній лад утримують неушко- 
дженим, який ніколи не старіє і якщо бездоганним у неска
занній красі та величі, і нехай оберігає вас від усіляких пору
шень божих і людських прав у діяннях і думках” (26).

Наскільки ще у II ст. після Р. X. у народі й надалі панували 
песимістичні уявлення про потойбічний світ гомерівського часу, 
свідчить сатира Лукіяна: "Отже, велика купа або всі, яких нази
вають ідіотами, у відданості та з вірою Гомера, Гесіода та інших 
казкарів, віршування яких для них майже як закон, вмовляють 
собі, що глибоко під землею є якесь місце, що називається цар
ством Аїда, яке вони собі уявляють дуже великим і просторим, 
але темним і повністю позбавленим сонячного світла; хоча в ньо
му при всій його темряві достатньо світла, щоб можна було бачи
ти все, що там є, і все, що там відбувається" (27). Попри це 
загалом можна констатувати існування тенденції, що, з одного 
боку, все диференційованішими стають топографія і дійові особи 
потойбічного світу, а, з іншого, все більшої ваги набуває думка 
про потойбічне покарання за поцейбічну провину (28). У Гомера 
потойбічний суддя Мінос судить лише потойбічні вчинки мерт
вих (29). Однак незвичною є поява в царстві Аїда трьох покара
них людей -  Тітія, Тантала і Сізіфа (ЗО). У Гомера вони нечітко 
інтеґровані в образ царства Аїда, однак це свідчить про той факт, 
що для раннього грецького світогляду уявлення про потойбіч
ний світ як про місце покарання не було незнайомим. Освічений 
грек класичного періоду зневажливо ставився до уявлення про 
потойбічне покарання. Однак про те, що з наближенням смерти 
кожний міг засумніватися у своєму скептицизмі, свідчать слова 
старого Кефала до Сократа на початку Платонової Держави: 
"Знаєш, Сократе, коли відчуваєш наближення смерти, обіймає 
страх і замислюєшся над іншими речами, про які раніше не ду
мав. Досі смієшся над леґендами, які розповідають про підзем
ний світ: хто тут згрішив, там мусить спокутувати. А зараз пере
живаєш: може, й дійсно вони таки говорять правду. Чіткіше 
вдивляєшся у той світ, а чи тому, що став старим і слабким, чи 
через те, що ближче підійшов до нього. Пробуджуються сумніви 
й страхи; пригадуєш, чи не заподіяв комусь якого зла" (31).

Незалежно від будь-яких філософських спекуляцій освіче
них греків існувала забобонна практика й уявлення. Позаяк
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забобони рідко були темою високої літератури, їхній зміст 
визначити важко (32). У цьому сенсі проливають деяке світло 
знайдені в могилах так звані "дощечки прокльонів" (33). Ви
словлені авторами прокляття на адресу ворогів померлий мав 
передати богам підземного світу і спонукати їх до втручання.

Сфера богів світу померлих має своєрідний подвійний ха
рактер. З одного боку, він досить сильно відмежований від 
царства олімпійських богів, ці боги існують у "віддаленому 
світі смерти" (34). На території їхніх святилищ не можна було 
проводити поховання, вони не мали права бачити похорону, 
тому похоронні процесії відбувалися лише вночі. Однак поряд 
із своїм темним боком хтонічні боги мають і бік, спрямований 
на відновлення життя, бо ж земля “ це не лише те місце, де 
лежать мертві, а й місце постійно реґенеративної рослинно- 
сти. Подібний подвійний характер має, приміром, Елевсин- 
ська Деметра (35).

Деякі пов’язані з уявленнями про смерть божества лише у 
виняткових випадках мали свої культи. Аїдові поклонялися в 
Еліді, а Танатосові ("смерть") -  у Спарті (36). У мітах Аїд -  це 
особа, яку важко собі уявити. Взагалі щодо грецької мітології 
підземного царства не простежується якоїсь когерентности. 
Згодом до Аїда, називаючи його "Плутоном", звертаються по 
допомогу (37). Суперечливою є фігура Танатоса, якого вважа
ють братом сну, Гіпноса. Як і Гіпноса, зображують його в 
людській подобі з крильми (38).

Амбівалентним було ставлення до самогубства. З одного боку, 
в суспільстві це вважали неприпустимим явищем. Проте в тра
гедіях та філософських творах за тих чи інших обставин (ска
жімо, при тяжкій хворобі) його допускали, щобільше, його 
навіть рекомендували (39). Смертна кара не була жодною про
блемою ані для суспільства, ані для філософії. У мітології її 
призначали і виконували боги. За виконання смертної кари 
відповідальними були Аполлон і Артеміда (40). Страчених, так 
само як і самогубців, навряд чи хоронили (41).

Культ померлого існував, щоб уберегтися від покійника і 
Щоб вшанувати його (42). У процесі похоронного ритуалу, який 
триває декілька днів, встановлюється зв’язок з померлим і 
піддається йому шана. У ранньому періоді простежується тен
денція помпезного вшанування знатних греків, що, починаю
чи з VI ст., намагалася ліквідувати держава (43). Кожен по
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мерлий мав не лише право на поховання, а й на тривалі при
ношення на його могилі, реґулярне відвідання якої стало зви
чаєм. Проте з релігійно-психологічного погляду тут виникає 
запитання, чи зв'язок з покійним через ці ритуали не слугу
вав одночасно й для захисту від нього, було ж бо звичним 
уявлення, що непоховані мертві, не упокоївшись, блукають 
навколо (44). Те, що віра в подальше існування померлих не 
була цілковитою, випливає з того, що багато могил зберігали
ся недовго (45). Виняток становлять хіба що могили героїв.

Культ героїв започаткували приблизно у VIII ст. до Р. X. (46). 
Спочатку він, мабуть, стосувався мітичних фігур, могили яких 
із залишками микенських надгробних пам'ятників ідентифіко
вано (47). Померлі герої й надалі зберігали свою силу, яка могла 
неґативно вплинути на місто-державу (polls), якщо їхні могили 
прийдуть у занепад (48). За еллінських часів культ героїв вульґа- 
ризувався через те, що майже кожного померлого могли вшано
вувати як героя, якщо той залишив відповідний заповіт, в якому 
було відведено місце для доброчинних пожертв (49).

Для могил героїв, особливо з раніших часів, характерно, 
що їх можна було розташовувати в межах міста. В інших ви
падках ховати можна було лише за містом (50). Якщо цей чин
ник розглядати як відмежовування світу померлих (51), все 
одно не варто забувати, що могили розташовувалися попід до
рогами, якими ходило багато людей. До того ж надмогильні 
епіграми, велика кількість яких з'являється у IV ст. (52), лише 
тоді могли виконувати своє призначення, якщо їх читало яко
мога більше людей.

Про амбівалентність у ставленні до померлих свідчать свят
кування антестерій. На цьому розпусному святі вина були при
сутні душі померлих -  кери (кер = смерть). Храми закривали. 
Наприкінці свята керів знову проганяли (53).

Філософські сумніви щодо потойбічного світу ніколи не спри
чинили відмови від ритуалів, пов'язаних з культом поховання 
і служінням померлим. Навіть Епікур у своєму заповіті робить 
усе для того, щоб його належно згадували (54). Іншу провока- 
тивну позицію займав Діоген Синопський (IV ст. до Р. X.). Він 
хотів, аби його викинули кудись чи зіпхнули в якийсь рів, але 
не поховали (55). Про сумніви щодо сенсу звичних ритуалів 
померлих свідчать навіть фіктивні звертання померлих до пе
рехожих у написах на надмогильних пам'ятниках:
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"Не приносьте мені нічого пити. Даремні зусилля! Бо 
пилось, коли я жив.
І нічого їсти! Досить! Пусте й дурне.
Але ж коли ви в пам'ять про мене й про все, чим 
насолоджувався я в житті разом із вами, 
принесете, любі друзі, шафрану та фіміяму, 
тим, що мене тут внизу взяли до себе, це буде гідним 
приношенням.
Такі думки підходять тим, що внизу. З живими мертві 
не мають нічого спільного" (56).

На основі того значення, яке відводилося війнам, насиль
ницька смерть була звичною темою в літературі, а особливо в 
хроніках. Про природну смерть повідомляли рідко, хіба що 
померлий був якоюсь відомою людиною, як, приміром, Сократ 
чи Олександр. Особливо смерть Сократа, зображена Платоном в 
його діялозі Федон, суттєво вплинула на подальші часи (57).

Втілення смерти в образотворчому мистецтві (скульптура, 
малярство) було таким же частотним, як і в літературі. Тема
тика смерти розглядається майже винятково в мітологічному 
контексті. Часом (наслідуючи традиції Гомера й Гесіода) смерть 
зображують в особі "Танатоса" у супроводі його брата "Гіпно- 
са" (58). В еллінську епоху з’являються й інші втілення, воро
га зображують помираючим, як, приміром, скульптура "по
мираючого ґалла" (перед 240 р. до Р. X.) (59).

Починаючи від VI ст. до Р. X., зображення смерти з'являєть
ся серед надгробних скульптур і рельєфів (60). Помітна тенден
ція зображувати покійного як гарну людину. Вказівки на те, в 
який спосіб людина померла, немає (61). Очевидно, основною 
метою були спогади про тутешнє життя ідеалізованого помер
лого. Мабуть, цьому слугували й так звані зображення Dexiosis, 
на яких двоє людей подають один одному руку (62). Наскільки 
мало думали при цьому про потойбічне життя покійного, ви
пливає з того, що лише в деяких випадках можна точно визна
чити, хто з двох зображених символізує померлого (63).

Так само важко інтерпретувати і знайдені на могилах рельє
фи із зображеннями "поминок", на яких -  декілька людей за 
застіллям. Очевидно, тут йдеться не стільки про трапезу по
кійного в потойбічному світі й не стільки про відтворення по
минок на його могилі, скільки про спогади про ті застілля, в 
яких покійний брав участь ще за життя (64).
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Алкестіда прощається перед смертю 
(кінець IV ст. до Р. X.) 

Зображення на грецькій вазі з Апулії 
Музей античностей, Базель
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Серед зображень смерти своєрідною особливістю є аттічні 
лекіфи (посуд для олії) із зображеннями на білому тлі (від V ст. 
до Р. X.)* На них переважно показано, як живі відвідують 
прикрашену могилу померлого. Часом зображено й покійного, 
як той сидить або стоїть біля могили (65).

Попри існування культів померлих і культів героїв, попри 
надії і сподівання на блаженне життя в потойбічному світі у 
стародавній Греції простежується тенденція до захисного став
лення до смерти. Ґрунтовні зміни відбулися лише з поширенням 
християнства. Величні концепції Платона про потойбічний 
світ (66) ніколи не стали надбанням широких народних мас.

3. Рим. Навряд чи вже вдасться реконструювати ранні 
римські уявлення про потойбічний світ. Незначні залишки з 
того періоду, що дійшли до пізніших часів, важко інтерпрету
вати, вони залишалися загадкою навіть для римських науковців 
епохи пізньої Республіки, відгадати яку зі змінним успіхом ті 
намагалися (67). Виглядає так, що не існувало уявлення про 
потойбічний світ, в якому померлі продовжують своє життя. 
Не було богів смерти, крім хіба що складного для інтерпре
тації бога Вейовіса. На зразок грецького Плутона (Аїда) 249 р. 
формально було запроваджено Діс Патера. Померлі існують 
далі у вигляді безформених духів, а над способом такого існу
вання мало задумувалися. Померлий як дух втратив свою інди
відуальність і зник анонімно серед маси інших духів. Споді
вань на подальше блаженне існування не було. Однак духи 
померлих не були позбавлені сил. Вони вимагали, щоб їхні 
могили доглядали, інакше вони могли нашкодити живим. Свят
кування лему рій мали за мету захиститися від злих духів. Під 
час цих святкувань храми зачиняли (як і під час святкувань 
паренталій). Пам’ять померлих, яких в ці дні вважали добри
ми духами, вшановували в кожній сім’ї (divi parentum). Для 
всіх духів померлих використовували позначення di manes. 
Це поняття вживали лише у множині навіть і в пізніші часи, 
коли воно стосувалося й окремого покійного. Таке послідовне 
вживання свідчить про те, якої малої ваги надавали уявленню 
про подальше життя.

Про те, що уявлення про духів померлих були досить неґа- 
тивними, свідчать larvae, привиди з народних вірувань. Вони 
блукали ночами і могли наслати божевілля (68).
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Наочним прикладом похоронного ритуалу є зображення по
хорону грека Полібія (перед 200-120 рр. до Р. X.) (69), нехай 
тут і йдеться про особливо помпезний похорон знаменитого 
римлянина. Особливістю поховання Полібія є воскова маска 
пращурів померлого *(70).

І в Греції, і у Римі померлому належалися жертвоприно
шення під час поминок на могилі. Так само звичними були й 
реґулярні відвідини могили. Своєрідністю відзначається риту
ал conclamatio: після смерти вигукують ім'я померлого (71).

Звичай влаштовувати бої гладіяторів з нагоди похорону був 
запозичений в Етрурії. Те, що цей звичай згодом став самостій
ним, вказує на ознаку римської культури взагалі: схильність 
до публічної інсценізації смерти (72).

Римська експансія лише подекуди зумовила поширення влас
ного світогляду, проте сприяла насамперед запозиченню й 
інтеґруванню чужих звичаїв. Вирішальну роль у зміні уявлень 
про потойбічний світ відіграло християнство (73). У Римі ці 
уявлення простежуються у всіх своїх аспектах, однак не можна 
бути певним, що їх засвоїли широкі народні маси. І надалі про
цвітали специфічні римські вірування (74). Проте за нових по
рядків імперії, запроваджених Авґустом, давньоримські по
тойбічні вірування не відігравали жодної ролі. Імперія сприяла 
поширенню світогляду греків, який і без того завдяки еллінсь
ким державам істотно поширився. Варто враховувати й непе
рервність різних вітчизняних (хай то кельтських, ґерманських, 
фракійських, берберських тощо) уявлень, зміст яких уже май
же втрачено. Виняток становлять орієнтальні містерії Кібели, 
Ісіди, Мітри, які прокладали собі шлях на захід, а їхнє поши
рення -  суттєва ознака історії релігії періоду керування рим
ських цезарів (75). Наскільки вони змінили ставлення до смер
ти, через мізерний джерелознавчий матеріал сказати важко. 
Той факт, що в кожну людину вони вселяли якусь особливу 
віру в потойбічне життя, перетворився, очевидно, ще в досить 
ранніх дослідженнях, на постулат (76). Інакша ситуація щодо 
переможної ходи християнства, хай навіть позитивна перспек
тива потойбічного життя -  лише один із аспектів, які сприяли 
його успіхові (77).
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С ередн ьов іччя

1. Якщо говорити про характерну ознаку ставлення людей 
до смерти в епоху середньовіччя, яка б відрізняла цей історич
ний період від інших, то це те, що смерть розглядали не як 
кінець життя, а як один із щаблів в його межах. І, поза сумні
вом, це був вирішальний крок: перехід від земного життя до 
потойбічного. Бо майже всі люди середньовіччя, відомості про 
яких збереглися, вірили в продовження життя душі в іншому 
світі. Як вважав один визначний англійський літописець ран
нього середньовіччя, саме сприйняття смерти у християнських 
уявленнях про вічне життя в потойбічному світі було арґумен- 
том для германців, щоб перейти до цієї релігії (1). Звичайно, 
навіть в "епоху віри" були поодинокі, навіть дещо більші гру
пи, як приміром, засуджені 1277 р. паризькі авероїсти, які після 
смерти чекали лише на цілковите ніщо, проте це була нетипова 
меншина, що згодом зникла.

Те, що ми дізнаємося про ставлення й уявлення щодо "Остан
ніх справ", звичайно ж -  зі сфери ідеалів і норм середньовічно
го католицизму, бо тексти і зображення у більшості походять 
від церковних авторів і мають за мету навчати і впливати в 
сенсі відповідного катехизму. Численні розповіді про смерть у 
тогочасних біографіях (більшість із них -  це життя святих) мали 
бути прикладом смерти слуги чи товариша Божого -  "mors 
pretiosa" ("дорогоцінна смерть" Пс. 116, 15). Записували і по
ширювали численні (в середньовічному сенсі) автобіографічні 
розповіді про вдаваних мертвих, які часто ще на смертному 
ложі знову оживали. Очевидно й те, що подібне стосується релі
гійної лірики, містерій чи artes moriendi. Існує достатньо до
казів того, що уявлення "еліт" і "народу" протягом середньовіччя 
все більше й більше збігаються між собою. 2

2. Якщо в епоху раннього середньовіччя і не бракує доказів 
знайомого нам страху перед смертю, то в релігійних, і ще рідше 
в світських, текстах, які дійшли до нас, тема смерти трап
ляється достатньо рідко. Через те, що загальною характерною 
ознакою цієї епохи є "прив’язана індивідуальність", маємо ма5ю 
свідчень про окрему просту людину, як та закінчує своє земне 
буття. Смерть у присутності членів сім’ї, друзів, братів у монасти
рі можна вважати звичним явищем усієї епохи середньовіччя.
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Коли завгодно можна було вдатися по допомогу сусідів (2). До
помогу можна було одержати у церковних (причастя, свяче
на вода), а також і в менш християнських ритуалах (посипання 
землею). Здається, що не рідкісними були випадки смерти як 
публічного акту серед представників верхівки суспільства. Коли 
єпископ Вольфґанґ Реґенсбурзький 994 р. відчув наближення 
смерти, він ліг у каплиці під вівтарем, в якому зберігалися 
реліквії одного святого, якого він особливо шанував. Він нака
зав відчинити браму і впустити весь люд, щоб навчити вірних, 
як зразково треба сприймати кінець (3). Як і багато представ
ників верхівки, які навряд чи мали матеріальні проблеми, по
мер Вольфґанґ у старезному віці, десь у сімдесят. А до людей, 
що взагалі змогли вижити при складних пологах чи у сповнено
му небезпек дитинстві, смерть приходила рано, в середньому в 
тридцять років. У джерелах постійно натрапляємо на те, що 
смерть дає про себе знати, чи то вона помітна для оточення 
через особливий зовнішній вигляд, через специфічну атмосферу 
(feigi казали давньоверхньонімецькою, veigr -  давньоскан- 
динавською), чи то вві сні, як передбачали настання своєї смер
ти святі (4). Варта подиву відсутність страху перед смертю, яка 
у давньоскандинавській літературі характерна для багатьох чо
ловіків (5), звичайно, була притаманна й багатьом воїнам ран
нього середньовіччя, до того ж у часи Меровінґів і Каролінґів 
воїнами були ще багато селян. Радше собі бажали, ніж боялися 
героїчної смерти в бою, яка принесе по собі славу. Таке ставлен
ня до смерти притаманне й героїчному епосові епохи високого 
середньовіччя (.Пісня про Нібелунґів тощо).

А що чекало на душу, яка втекла з тіла? Залежно від її 
земної поведінки, або ангели, які відносили її до земного раю 
чи на небеса (топографічно уявляли їх розташованими 
безпосередньо над цією землею), або дияволи, які тягнули її в 
пекло, що перебувало всередині землі (6). Це вирішувалося 
або на основі вироку Божого, або на шальках терезів св. Ми- 
хаїла. Протягом цілої епохи середньовіччя існує уявлення, що 
цей суд відбувається безпосередньо після смерти і нерозривно 
пов'язаний зі Страшним Судом.

Більше, аніж просто смертна година, людей раннього серед
ньовіччя хвилювало те, що їх чекає на тому світі. їхні видіння 
сповнені найнеймовірніших фантазій про камери тортур, по
рівняно з якими позитивні образи значно відстають (7). Уже
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про шляхи на той світ побутували найрізноманітніші леґенди, 
в яких поряд із перенесенням ангелами або дияволами змальову
вали всілякі інші способи переходу, від подорожі, "тривалістю 
в день”, migratio animae через тернисту пустелю, в античному 
човні, що перевозить мертвих, і до переходу через міст душ (8).

Покійні були всюдисущі. Існує величезна кількість розпові
дей про їхню появу, переважно вві сні, їх проте часто вважали 
реальними (9). Ставлення до них було роздвоєним. З одного 
боку, поширюється практика дохристиянського вшановуван
ня пращурів і християнського піклування про них. Вдаються 
до спроб уберегти їх від злих духів, приміром, кладучи їм до 
рота (як колись до рота померлого клали один обол для Харо- 
на) облатку як харч у дорогу (viaticum) і затягуючи planctus -  
ритуальний плач за покійним (10). Більшість цих звичаїв була 
відома і в пізньому середньовіччі. Почасти це був і соціяльний 
обов'язок, варто згадати лише pleurants -  плакальників, які 
наприкінці XV ст. оточують надгробні монументи бурґундських 
аристократів (11). За мертвих молилися, хоча за офіційною 
догматикою епохи раннього і високого середньовіччя це мало 
б бути зайвим, бо існувало лише дві альтернативи, а саме, що 
їхні душі або вже були на небесах, а відтак не потребували 
вже для себе жодних прохань, або в пеклі, а звідти дороги 
назад не було. У літературі з описами видінь чітко зазначено, 
що монахи раннього середньовіччя вірили в існування і третього 
місця очищення після смерти, хоча в догмах воно ще не перетво
рилося в чистилище. Однією з основ матеріяльного існування 
монастирів були подарунки, які їм приносили миряни, щоб ті 
прийняли їх до своїх молитовних братств, і щоб монахи й мо
нашки молилися за них після смерти. Померла людина з їхнього 
товариства була присутньою серед них у той спосіб, що вони 
замість неї мали годувати одного бідного. Як наслідок, у першій 
половині XII ст. десь 300 монахів Клюні мали молитися май
же за 10000 померлих і годувати відповідно таку ж кількість 
бідних (12). А від особливо побожних людей (хоча "побож
ний”, скажімо, у випадку з якимось єпископом могло означа
ти не що інше, як "енергійний, діяльний”), а також (не звер
таючи особливої уваги на їхню побожність) від полеглих у бо
ротьбі з невірними (як від переможених норманами у 880 р.
Ебсторфських мучеників" (13)) очікували, що вони, допома

гаючи як святі, втручатимуться у поцейбічне життя.
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З іншого боку, протягом цілої епохи середньовіччя побою
валися за долю померлих, а саме за тих, які вели зле життя 
або зазнали неприродного, передчасного кінця. Численні ри
туали, спрямовані на виганяння і заспокоювання духів помер
лих, мали за мету не допустити повернення їх привидів до 
свого колишнього житла. Ельфи, ґноми, джини і велетні з літе
ратури високого і пізнього середньовіччя виникли, ймовірно, 
на основі колишніх уявних форм духів померлих (14). їхню 
прихильність намагалися завоювати, накриваючи для них 
різними наїдками столи у визначені дні (15). Вірили також і в 
те, що покійний якось господарює у своїй могилі, про що збе
реглося багато свідчень у давньоскандинавських текстах (16). 
Але навіть і меровінґський король, католик, міг покласти на 
могилу якогось святого чистий листок пергаменту з (марни
ми) проханнями до нього написати на цьому листку пораду (17). 
Далекими відгуками цих вірувань є численні леґенди епохи 
середньовіччя і нового часу про короля, що живе всередині 
гори (гори Кюффгойзер, Унтерсберґ) (18). Звичай класти в до
мовину якісь предмети, який з християнством став менш ча
стотним, проте не зник повністю, спочатку ґрунтувався на віру
ванні, що вони знадобляться померлому в потойбічному житті. 
Найбільше він зберігся серед еліт. Королів і єпископів ховали 
в їхніх одіяннях з усіма реґаліями. Знаменитий приклад -  
Карл Великий (19).

3. Здається, що ставлення до смерти змінюється лише під 
кінець періоду високого середньовіччя. Смерть і пов'язані з 
нею звичаї залишаються загалом такими ж самими, хай вони 
вже й більше вкладалися в канони церковного права. Поволі 
з'являються роздуми про смерть. Раннім прикладом (перед 
1100 р.?) таких роздумів є фраґмент тексту з кінця давньоан- 
глійської епохи, в якому могилу змальовано як тісний дім:

"Dureleas is f>aet hus . and dearc hit is wiöinnen.
Daer jm bist feste bidytt . and daeö hefö [за caese.
Ladlic is f>aet eorö hus . and grim inne to wunien.
Daer [)u scealt wunien and wurmes [>e todeleö''.

(Без дверей цей дім, і темно в ньому. Там міцно ти закритий, 
а ключ від нього має смерть. Моторошний дім у землі й жахли
вий, щоб там жити. Там будеш жити, черви їстимуть тебе.) (20).
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Von des todes gehugede, про нагадування про смерть пропо
відує "бідний слуга Генріх" Мелькський в середині XII ст. до 
всіх мирян і духівництва, щоб навернути їх до виконання зав
дань їхнього земного життя. Майже цинічно підводить він мо
лодого аристократа до могили його батька, до "смердючої нори, 
повної хробаків", знатну жінку -  до домовини її чоловіка, до 
вже здутого трупа. Він вже більше не співає любовних пісень, 
більше не танцює придворних танців, більше ніколи вже не 
обійме тебе:

ось глянь, як просто 
[неймовірно, позбавлені сил] 
лежать його руки, 
що він тебе ними 
[пестив й обіймав]!... 
ось глянь на нього всюди, 
надутий, як вітрило... 
суха мерзенна смерть 
і всіх смертей [найгірша] 
застерігає тебе, людино, 
у твоїй [марноті]" (21).

Ця критика передбачає нові підходи до оцінки земного, чітке 
усвідомлення мирських цінностей, що виявляється в спри
йнятій церквою світській культурі (Генріх же рішуче висту
пає проти придворної любовної лірики пихатих рицарів). Хто 
свідомо концентрується на житті, той краще усвідомить і 
смерть, і з цього користають проповідники contemptus mundi.

Військову касту рицарів не лише критикували. У ході хри
стиянізації їй було запропоновано й новий ідеал: справжній 
герой вже більше не помирає за свого земного володаря, а за 
небесного. Ось що говорив св. Бернар Клервоський (1091-1153): 
навіть смерти не боїться тамплієр, бо прагне він того, щоб 
бути з Христом. "З якою честю повертаються переможці з поля 
битви! З яким блаженством помирають вони, як мученики в 
бою! (Quam beati moriuntur matyres in proelio!)" На відміну від 
свідка крови Старої церкви, що страждає мовчки і не чинить 
°нору, хрестові походи створили ідеал мученика, що бореться і 
вбиває. "Радій, сильний воїне, якщо живеш і перемагаєш у Го
споді! Але ще більше торжествуй і втішайся славою, коли ти
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помираєш і з ’єднуєшся з Господом”. ’’Воїн Христа, кажу я, вби
ває з чистою совістю, ще спокійніше він помирає. Помираючи, 
приносить користь самому собі; вбиваючи, приносить він ко
ристь Христові (Miles, inquam, Christi securus interimit, interit 
securior. Sibi praestat cum interit, Christo cum interimet.)” (22). 
Так тисячі й тисячі середньовічних воїнів з чистою совістю по
лягли сповненою сенсу для себе і свого суспільства смертю, не 
лише на Святих Землях, а й у Південній Франції, винищуючи 
єретиків -  катарів, у Пруссії, насильно навертаючи в християн
ство слов'ян, у Штедінґені, знищуючи вільне селянство (23).

В європейській літературі лише приблизно від 1200 р. трап
ляється зловісна постать персоніфікованої смерти (24). Перед 
1195 р. колишній трувер, а тепер монах-цистерціянець Еліян 
Фруадмонський посилає смерть до своїх друзів, щоб їх засте
регти (25). Свою "morz” він наділив усілякими можливими 
атрибутами аґресивности (ознака того, що ще не вкоренилася 
жодна з іконографічних традицій), а саме: луком, каменем, 
ломакою, сіткою, шпагою, бритвою, серпом і шипами. Смерть 
уже тут виявляє ті свої риси, які в пізнішому середньовіччі 
будуть так часто описувати: вона нападає зненацька, не шанує 
жодної верстви, мститься за несправедливість, робить усіх 
рівними... Еліян чітко висловлюється про зв'язок між страхом 
смерти і мирськими насолодами: "Car cui deliz del siede voint 
/  Mout part de lui sam e dolent” (26). (До кого приходить радість 
в цьому світі, того душа дуже болісно залишає). Він вже наді
ляє смерть властивостями, які, зазвичай, притаманні Госпо- 
дові-судді: ”Morz seule set et adevine /  Com chascuns est a droit 
proisiez” (27). (Лише смерть знає й передбачає, як кого пра
вильно оцінити.)

Те, чого слід було очікувати, як надходила смерть, хоча в 
принципі й не відрізнялося від раніше проповідуваного, проте 
тепер вже поширювалося у набагато докладніших описах. 
Розквіт літературного жанру про потойбічні видіння припадає 
на XII ст. Для цих описів властива однакова структура, поза- 
як в їхній основі лежать аналогічні пережиття смерти. Спо
чатку напад демонів на душу помираючого, потім небесний 
владика, який поспішає на допомогу, подорож через місця 
мучеництва і благодати з фантазіями страху, помсти і розпла
ти, зустріч помираючого з душами, знайомими з колишнього 
життя, суд Божий над ним, повернення його душі до тіла -  це
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основні зразки, які характеризують записи видінь з VII до 
ХНІ ст. (28). Спільним для майже всіх видінь є значна до
кладність описів місць мучеництва, на відміну від описів не
бес і раю. А це означає, що потойбічний страх був часто більшим 
від потойбічних сподівань. У Visio Tnugdali, тексті з описами 
видінь, записаному 1149 р. і поширюваному в період високого 
і пізнього середньовіччя латиною і всіма європейськими на
родними мовами, пекло описано так: там є долина, повна га
рячого вугілля, замкнена залізною плитою, на якій плавлять
ся душі, щоб розжареними терпіти ще нові муки; міст із цвяхів, 
завширшки з долоню, під ним на своїх жертв чатують чудо
виська, що дихають полум'ям, заввишки, як вежі; крилата 
бестія пожирає душі монахів і монахинь у льодяному озері, де 
вони вагітніють гадами, які їх розтерзують зісередини; прику
тий до ґрат князь пекла, який і сам горить у полум'ї, розчав
лює своїми пазурами душі... (29).

Концепція чистилища як третього місця між небесами і 
пеклом, яке вже давно утвердилось в леґендах і народних 
віруваннях, стає наприкінці XII ст. теологічним поняттям, а у 
XIII ст. -  офіційною догмою. У цій заміні дуальної структури 
на потрійну виявляється типова для епохи високого середньо
віччя тенденція до більшої диференціяції. Відтоді зростає 
кількість випадків появи покійних, що досі інтерпретують як 
повернення бідних душ із чистилища. Віра в них у визнаних 
церквою формах належить до елементів, перейнятих народни
ми віруваннями від монахів. їх літургійне commemoratio по
силилося з часів абата Клюні Оділона (962-1049). Перед 1029 р. 
він започаткував відзначення дня всіх святих 2 листопада, 
позаяк він сам чув голоси мучеників в Етні (ЗО).

В ХІ-ХІІ ст., на відміну від попередніх і пізніших часів, 
з'являється багато випадків тісного співжиття живих і мерт
вих (31). Цвинтарі тимчасово або й на тривалий час заселяють, 
засновують навіть нові "ad corpora defunctorum sepelienda et ad 
homines recipiendos ad habitationem" (для поховання мертвих і 
для заселення людьми) (32). Навіть згодом вони були менш відме
жовані, як зараз, бо їх, особливо на селі, використовували як 
базари і місця для святкувань. Ментально-історичні імплікації 
чекають свого вивчення, так само, як і перенесення поховань з- 
поза меж села на територію церкви, які відбувалися у VIII-XI ст. 
Джерела дають підстави визначити, щонайбільше, причини щодо
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права на притулок і політики заселення. Свою роль, звичайно, 
відіграла й потреба очікувати воскресіння поблизу реліквій свя
тих, що містяться в церкві. Святий патрон воскресне і на Страш
ному Суді візьме своїх прихожан під свій захист.

4. Для пізнього середньовіччя характерна досі ще незнана 
інтенсивна зосередженість на смертній годині. Її сприймають 
як великий біль:

"Se alchun poess comprende quel grand dolor ke sia 
[la morte],
Per mille carre d'oro ni per honor ke fia 
No av sofrer la morte, tant el la temeria,
Ponem ke resustar devess a tuta via” (33).

(Якби хтось міг зрозуміти, яким великим є смертельний 
біль, він би не взяв його на себе ані за тисячу возів золота, ані 
за найбільшу честь, так сильно буде він його боятись, навіть 
тоді, коли б він мав відразу воскреснути.)

Добра частина страхів, пов'язаних з потойбічним світом, 
сконцентрована на цій останній хвилині життя, що, зрештою, 
є симптомом секуляризації. Бо в танцях мертвих, які в бага
тьох текстових і художніх варіянтах спонукають до meditatio 
mortis» у віршах ubi sunt, леґендах і фресках про зустрічі 
трьох мерців з трьома живими, всюди йдеться про минущість 
цього земного життя, цієї фізичної краси (34), а не про потой
бічний світ. У так званих "подвійних [з подвійним покриттям] 
могилах” показано мертвого спочатку в силі його молодости, а 
потім, як труп, що розкладається і владу над яким взяли чер
ви й жаби (35). Але щоб не занадто швидко попрощатися із 
земним буттям, при похованні змальовували обличчя знатних 
померлих (36), знімали з них маски (37), виготовляли effigies (38) 
-  своєрідний портрет. Не такі вже й рідкісні випадки бальза
мування (39) є однією з матеріяльних причин того, чому при 
відкритті могили якоїсь шанованої особи здіймався так розхва
лений агіографами "запах святости" (40).

Смерть мирян, принаймні, в містах (а переважна більшість 
джерел походить саме з міст), була остаточно християнізована 
не лише через відповідну літературу та літургію. За каноніч
ним правом, лікарям було заборонено давати хворому ліки, 
"перш ніж його відвідає духовний лікар. Це -  сповідальник".
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Шпиталі мали стежити за тим, "щоб там не приймали хворих, 
які не готові були сповідатися" (41). Це йшло на користь кліри
кам, бо сповідальникові належалася платня за сповідь (42). А 
хто міг би при тому надзвичайному значенні, якого набула 
євхаристія в релігійному житті того часу, відмовитися від при
частя перед смертю? Хіба що той, хто з матеріальних причин 
не міг собі цього дозволити (43)1

У пізньому середньовіччі ці зміни зумовлюють появу потре
би навчатися помирати в богоугодний спосіб, тобто смертю, що 
надає якісь ґарантії. Виникає літературний жанр artes moriendi 
-  книжечки про науку помирати (44). Спочатку як посібники 
для священиків скоро їх було перекладено народними мовами, 
тексти яких для наочности супроводжували гравюри, що 
свідчить про те, що вони відповідали потребам широких мас. У 
них демонструється добра і погана смерть. З одного боку, думка 
про розіп'ятого Христа і святих на небесах, з іншого, нав'язані 
дияволом думки про земне, про дружину і дітей, дім і май
но (45). Хворого застерігають, щоб той "помирав із задоволен
ням". Ця остання хвилина ще пов'язана із судом і потойбічним 
світом, як це, приміром, випливає з поширених трактатів Жана 
Ґерсона (1363-1429) чи Діонісія з Рейкеля (1402/03-1471). 
Проте в подальшому ході історії, після епохи бароко, думка про 
Судний день і потойбічний світ все більше тьмяніє, аж поки в 
наш час вона взагалі не втратила свого значення для більшости 
людей. Зате страх смертної години залишився.

Зростання ваги "доброї смерти" в період пізнього середньо
віччя, тобто смертної години, сповненої каяття, зумовлювало 
концентрацію на рішенні про спасіння чи неспасіння в потой
бічному світі саме в той короткий останній момент життя лю
дини і, ймовірно, лише тому взагалі уможливлювало цілкови
те присвячення себе мирському життю. Здається, що форсова
не усвідомлення смерти і зростання мирського розуміння життя 
тісно пов'язані між собою. Memento mori зумовлювало поси
лення сагре diem, а відтак формувало один із чинників, на 
якому мав розвинутися секуляризований світогляд нашої з вами 
сучасности. Реакційний рух contemptus mundi не утвердився.

Якщо смерть, як самодостатня сила, як дійова особа, присут
ня в текстах вже від кінця епохи високого середньовіччя, а в 
образотворчому мистецтві приблизно від 1300 р., то ця тенден
ція істотно посилилася внаслідок катастрофи "чорної смерти",
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бубонної чуми. Не з'являючись в Европі впродовж сотень років, 
з 1348 до 1350 рр. вона забрала третину населення, що, поза 
сумнівом, було надзвичайно болісним досвідом для тих, що 
залишилися. Території безлюдніють, спустошені, покинуті села 
заростають непрохідними лісами. В одному із своїх віршів Машо 
(1300-1377), один із найвизначніших поетів Ars Nova, дає таке 
пояснення катастрофі 1348 р., яке тоді можна було почути 
всюди:

"Quant Dieus vit da sa mansion 
Dou monde la corruption

Pour justice et vengence prendre,
Fist la mort issir de sa cage,
Pleinne de forsen et de rage,
Sans frein, sans bride, sans loien,
Sans foy, sans amour, sans moien,

Et par tout le munde couroit.
Tout tuoit et tout acourit..." (46).

(Коли Бог зі свого палацу побачив зіпсованість світу, випу
стив він смерть із клітки, щоб встановити справедливість і 
помститися. Смерть, сповнена шаленства й люті, пробігла че
рез увесь світ, без віжок, без гуздечки, без ланцюгів, без віри, 
без любови, без міри. Всіх убивала вона, на всіх нападала...)

Це вагоме свідчення того, що в Бога, в творця, виокрем
люється каральна влада, яка наділена всіма неґативними вия
вами (подібний процес відбувався в староєврейській релігії при 
роз'єднанні Яхве і Сатани). Наочно зображено це, приміром, 
на мініятіорі в Mirior de la salvation humaine Жана М'єло 
1449 р., на якій Господь, власне, чинить смерть не сам, а фор
мально наділяє своїми правами смерть, даючи їй у руки свої 
три стріли і грамоту з печатками (47).

В анонімному вірші Mors de la ротте середини XV ст. (гра 
слів: укус яблука першими людьми, який як відплату за гріхи 
приніс у цей світ смерть, і смерть через це яблуко -  і те, і те 
позначено словом mors) прославлено La mort, яка як sergant 
criminel має виконувати завдання Вічного Царя (48). Отже, про
стежується дистанціювання від Бога через залучення підлеглої
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Miroir de la salvation humaine (1449) 
Жан М'єло

Національна бібліотека, Париж
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інстанції, що, зрештою, є кроком до такого світу, який обходи
тиметься без "пояснювальної гіпотези" -  Бог. Звичайно, ще існу
ють численні зображення, на яких Небесний Цар сам збирається 
винищувати свої створіння за допомогою стріл чуми (49).

Перехід в уособленні смерти від демоноподібної істоти до 
скелета, який панує в іконографії аж до XIX ст., відбувається у 
XIV-XV ст. На ілюмінаціях до Documenti d'amore Франческо да 
Барберіно (1264-1348) смерть ще зображено як людиноподібну 
постать, хай і з чотирма обличчями, яка двома луками стріляє 
в усіх напрямках у своїх жертв (50). Це зображення запозичу
вали і для надгробних пам'ятників. Потім вона все більше й 
більше стає подібною до скелета. Спочатку це ще тіло, що роз
кладається, з-під потрісканої шкіри якого визирають кості (51), 
згодом вже більше подібне на скелет (52). Смерть стає мерцем. 
Спроби модернізації, до яких час від часу вдавалися, свідчать 
про постійну актуальність цих уявлень: замість стріл і лука її 
оснащують арбалетом (53) або навіть і тогочасною вогнепаль
ною зброєю (54). Факт, що знищувача так любили зображувати 
зі зброєю дальньої дії, за традицією переважно зі стрілами, (55) 
з психологічного погляду легко зрозуміти: вона влучає, коли 
жертва взагалі не очікує пострілів (через що, властиво, лук і 
стріли вважали неблагородною зброєю).

Щодо джерел епохи пізнього середньовіччя про уявлення сто
совно життя і смерти, то характерно, що вони, на відміну від 
таких частих видінь про потойбічний світ в епоху високого се
редньовіччя, перебувають у попередніх відомих рамках. Проте 
істотно розширюється середовище, в межах якого уявляли собі 
той світ, що є ознакою "візуальної релігійности", типової для 
тієї епохи. Не лише переписували й перекладали старі тексти в 
ілюмінованих рукописах, а й кожна Божа церква мала свій пор
тал або фреску із зображенням Страшного Суду. На цих зобра
женнях добре організований Небесний Єрусалим протиставлено 
хаотичній пекельній пащі. Майже в кожному місті можна було 
побачити громадян, які днями займалися тим, що, одягнувши 
костюми янголів і дияволів, спасенних і проклятих, відтворюва
ли на сцені Страшний Суд чи попереджували про його прихід.

Присутність мертвих, точніше їхньої гіпостази -  бідних душ, 
в епоху пізнього середньовіччя значно більше характерне і для 
високої культури. Культ бідних душ став майже частиною 
літургії, паралітургії і життя релігійних братств (56), про що
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свіДчать замовлення численних панахид за душами померлих, 
а також спорудження вівтарів (57) і каплиць усіх святих (на
приклад, коледж Усіх Святих в Оксфорді). Відомо, в якому 
тісному зв’язку перебувало відпущення гріхів з культом бідних 
душ. Як муки спокутування обчислювали в роках, так і їх 
альтернативу, відпущення гріхів -  у грошах, що виступає 
симптомом меркантильного мислення (58). На основі заповітів 
можна відстежити, як, приміром, у Південній Франції у другій 
половині XIV ст. стрибкоподібно збільшується кількість зборів 
добровільних внесків і Служб Божих для бідних душ, що на
прикінці сторіччя стало звичною практикою всюди (59) (’’lego 
... bassino animarum Expurgatoris...” (60)).

До цього варто ще додати, що повернення мертвих душ на
стільки зацікавлює теологів наприкінці епохи середньовіччя, 
що з’являються підручники, які навчають, як виганяти де
монів. У них подано рекомендації, як позбутися тих духів, що 
повернулися з чистилища, а як тих, що прийшли з пекла (61). 
Треба було також зважати й на те, що дух померлого міг напасти 
на живу людину і його треба було вигнати, як це продемонстро
вано в поширеному описі De spiritu Guidonis (1323) (62). Осві
чені також піддавалися на такі історії з появою духів. Арнт 
Бушманн був заможним селянином з-поблизу Дуйсбурґа, яко
го у 1437-1438 рр. декілька разів навідував його померлий 
дід. Він просив у нього про спасіння від покарань у чисти
лищі, які мав терпіти від диявола, ходячи землею як привид. 
Селянина настільки потрясло пережите, що він навчився пи
сати, щоб застерегти людей від мук потойбічного життя, по
їхав до Риму, щоб передати свої записи папі, а згодом сам став 
священиком. Вплив нижньофранконського тексту 1444 р. був 
достатньо великим. Він поширився аж на данськомовну тери
торію і завдяки латиномовній версії став доступним для всіх 
litterati (63). Існують, однак, і колективні з’явлення. В історії 
°ро ’’померлих, що приходять на допомогу”, яку записав Джа- 
копо ді Вораджіне в Legenda аитеа і яку часто відтворювали у 
пізньоґотичному малярстві, йшлося про тих покійних, які, ви
ходячи зі своїх могил на цвинтарі, рятують від ворогів того, хто 
За них молився (64). Ця леґенда існує від часів клюнійсько- 
азенської повчальної літератури і аж до наших днів (65).

Перед історією ментальности стоїть ще завдання дослідити 
Гутацію, яка відбулася в ході Реформації і радикально за ко-
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ротний час у великій частині Бвропи змінила ставлення д0 
померлих. Те саме покоління, яке власне присвячувало чис
ленні години свого життя молитвам за померлих і видавало 
величезні суми грошей на культ бідних душ і яке очікувало 
такої ж допомоги від своїх дітей, раптом відмовилося вірити в 
чистилище, з'явлення мертвих і видіння про потойбічний світ. 
Европа стояла перед поділом на дві зони, які характеризува
лися цілком відмінним ставленням до померлих пращурів.
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Н ови й  час

1. В епоху нового часу відбувається перехід від фізичної та 
релігійно-культурної присутности смерти до її інституціональ- 
ного і ментального витіснення. На ставлення до смерти впли
нули, з одного боку, поява різних конфесій, а з іншого, втрата 
християнством своєї гегемонії у тлумаченні смерти в процесі 
секуляризації з її поглядами на смерть, радше, як на кінець, а 
не як на перехід, і поширення думки про те, що життя закін
чується тут, у цьому світі, а також збільшення тривалости 
життя від високого рівня смертности в епоху раннього нового 
часу до забезпечення старости з розвитком сфери охорони здо
ров'я у наш час. Методологічно досить важко, по-перше, на 
тлі високої культури проаналізувати уявлення широких мас, 
а, по-друге, за нормами і соціяльною архітектурою трауру відчу
ти фактичне ставлення до смерти і втрати.

2. Ідеал "доброї смерти", що панував у середньовіччі, був 
визначальним і для епохи нового часу. "Добра смерть" означа
ла підготовку до прощання сім'ї і друзів з покійним, примирен
ня, неминучу із соціяльно-релігійного погляду сповідь і відпу
щення гріхів священиком. Для періоду XIV-XVIII ст. харак
терною була непевність щодо ранньої, несподіваної, часто масо
вої смерти. Розчаруванням, непевністю і песимізмом відзначе
но панахиди XVI ст. як ознаку тієї епохи (1), в якій навіть і в 
нормальний час майже половина населення помирала, не до
сягнувши двадцятирічного віку. Смерть була звичним явищем 
для кожного покоління (2). Такі епідемії, як чума, розпалюва
ли "climat d'angoisse chronique" (3), позаяк від них ніхто не міг 
врятуватися, навіть багаті, котрі потенційно мали ліпші мож
ливості вберегтися. У колапсі суспільного життя, спричинено
му чумою, в період масової і раптової смерти відмовляли звичні 
засоби боротьби. Через таку непевність, а також конфесійний 
поділ, продовжуючи традиції ars moriendi пізнього середньовіч
чя, зростала кількість релігійних творів про добру смерть (4).

У християнській Европі XI-XVII ст. світогляд про "безсмерт
ну душу" був панівним для всіх ментальностей (5). Але рефор
маторське вчення про помилування та виправдання радикаль
но порвало з католицьким образом потойбічного світу та похо
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ронним ритуалом і вимагало нових підходів у ставленні до по
кійника. Католицьке уявлення про чистилище, яке стало дог
мою XIII ст., давало змогу впливати на спасіння покійного че
рез молитви, милостиню і Службу Божу, що так імплікувало 
нероздільність живих і мертвих (6). За протестантським вчен
ням, місцями вічного життя могли бути лише рай і пекло, 
через що Служби Божі та молитви за покійними душами втра
тили свою вагу.

По-перше, такий протестантський підхід до смерти знизив 
вплив клерикалів на поховання і підвищив роль світської гро
мади (7). У кальвіністській Женеві, у Базелі та Берні похоро
ни відбувалися взагалі без участи церкви (8). У церковних 
конституціях Гамбурґа 1529 і 1555 рр. похорони більше не 
згадують (9), у Book of Common Prayers 1552 p. ліквідовано 
молитви за померлими (10). Першими зникають щорічні служби 
за покійними. По-друге, цілковита передача долі покійного в 
руки Бога вимагала нових підходів до трауру. Тепер близькі 
покійного мали не лише обґрунтоване в Біблії право на траур, 
а й обов'язок, якому, однак, були поставлені чіткі рамки. У 
надгробних проповідях закликали до "належної міри і христи
янської стриманости", а також обіцяли, "що ви всі будете за
доволені й віддасте себе волі Божій" (11). По-третє, замість 
середньовічного наголошування смертної години, смерть з усією 
догматичною суворістю перейшла до сфери життя. Надмірність 
трауру була вираженням корисливої еґоцетричности, втрата 
мала, радше, спонукати до того, щоб готуватися до спасіння 
власної душі через богоугодний спосіб життя (12).

Суттєві зміни в уявленнях про потойбічний світ і спасіння, 
які принесла із собою Реформація, найшвидше виявилися у 
заповітах.' У французьких і англійських протестантів змен
шується кількість розпоряджень щодо відправ, леґатів і вказі
вок про місце поховання. В англійських заповітах зменшила
ся також і кількість релігійних штампів (13). Однак норми 
самої смерти залишалися такими, як і раніше. Примирення з 
іншими, докази справжньої віри на смертному ложі через за
питання і відповіді, а також визначена аж до жестів і міміки 
фізична поведінка, не "скиглити як журавель і ластівка" (14), 
і в протестантів вважалося ознаками "доброї смерти" (15). Стан
дартизований протест надгробних проповідей проти докорів У 
нехристиянській смерті свідчить про істотні розбіжності міяс
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нормами й реальністю (16). Існують свідчення і про "велике 
сердечне сум’яття" (17), і про бажання прожити довше. Ідеал 
зосередженої підготовки вимагав не лише якоїсь спільної хво
роби, а й прихильности присутніх (18).

Мало в чому змінився і соціяльний аспект. Похорон був 
частиною світської культури і, як народження та весілля, -  
громадською справою для "цілого дому", сусідів і села. Попри 
теологічні тенденції індивідуалізувати смерть, вона для обох 
конфесій була communautaire. Покійник як член громади дому, 
села або цеху стояв на передньому плані в ритуалі поховання. 
Це могло означати як допомогу чи реінтеґрацію близьких по
кійного в колективі, так і брак приватности смутку і трауру за 
померлим чи соціяльно-релігійний тиск у момент смерти (19).

Попри всілякі задуми vanitas і ars moriendi й надалі існува
ла соціальна нерівність щодо смерти. Бідні та бездомні не мог
ли собі дозволити ані християнської смерти в "цілому домі" (20), 
ані панахиди і щорічних Служб Божих за покійними, як і ве
ликої похоронної процесії. І протестантську форму поховання 
можна розуміти як замінний ритуал й останню форму своєї 
присутности. Під тиском мас було дозволено читати священні 
тексти й виголошувати надгробні проповіді (21). Лише заможні 
могли собі дозволяти надгробні проповіді з посиланнями на біо
графічні дані покійного і потім їх видруковувати. Відмінність 
між різними класами щодо поховання існувала як на проте
стантських, так і на католицьких територіях. Французький 
regiement від 1581 р. передбачав п'ять класів щодо проведення 
похорону для 40% верхнього прошарку населення. Лютерансь
ко-кальвіністська передача похорону у приватну сферу і відмо
ва від католицької помпезности (22) у Франції стосувалася, поза 
всяким сумнівом, меншости населення, якому до 1660 р. було 
дозволено ховати своїх покійників вдень, проте без дзвонів чи 
інших церемоній, а з  1661 р. -  лише на світанку або в вечірніх 
сутінках з не більше ніж 10 учасниками процесії (23). Проте в 
Гамбурзі часто відбувалися екстраваґантні похорони як соці
яльний ритуал, що коштував багато грошей і потребував багато 
часу (24). У Нюрнберзі між 1611 і 1785 рр. магістрат видав 
загалом 14 розпоряджень щодо проведення похоронів. У цих 
розпорядженнях зроблено поділ між "знатними покійниками", 
яких ховали з участю духівництва і яких ще раз було поділено 
на стани (з участю до восьми дияконів для верхівки, що мала
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право входити до ради), і "бідними покійниками", яких хова
ли без священиків, і "покійниками-дітьми" (25). У Майссені і 
Фоґтланді від 1533 р. церемонії відрізнялися між собою за
лежно від того, чи ховали "просту людину", "когось із середніх 
громадян" чи "когось із доброчесних людей" (26). Однак у 
кожній похоронній процесії мав йти хтось із дому покійника.

У XVII ст. теологічні дискурси знову зблизилися. Quotidie 
morior -  присутність смерти в житті була характерною і для 
посттридентинського реформованого католицизму, а тому, якщо 
узагальнити дискурс католицьких еліт Франції з антиреформа
торською Европою, виявиться, що і католики, і реформовані 
розглядали життя як передпокій смерти (27). Що стосується 
окремого індивіда, то обидві конфесії намагалися, контролюю
чи останні "rites de passage", скеровувати життя на думку про 
смерть і ані та, ані інша, попри сентименталізацію у XVII ст. (28), 
не втратили ознак "dolorisme". У "сторіччя чистилища", коли 
тривалість життя ледве перевищувала ЗО років, відбувалися ко
лективні інсценізації саме смертної години. Прикладом була 
смерть представників верхніх прошарків. Знать, частково й бур
жуазія (є свідчення й про поодинокі випадки у нижчих про
шарках) з ритуалу поховання королів запозичили дорогий ор
кестровий супровід (29). Усі дискурсові жанри, не лише про
повіді, а й література, Calendriers des Bergers, danses macabres, 
а також шкільні підручники привносили смерть до сфери жит
тя (ЗО). Питання, чи і наскільки сприйняття смерти насправді 
утвердилося в буденній ментальності (31), потребує ще вивчен
ня, позаяк сама смертна година, з одного боку, була результа
том доброго життя, а, з іншого, по-справжньому "винесена на 
сцену"*, компенсувала гріхи в житті. Саме барокова grand 
ceremoniel смерти виражає безперервність зосереджености на 
смертній годині від середньовіччя до епохи нового часу.

Відкрита демонстрація трауру, в принципі розкіш тогочас
ного суспільства з його високим рівнем смертности, все більше 
потрапляє під критику високої культури. Вдавану байдужість 
щодо частої смерти в кожній соціальній групі і в будь-якому 
віці не слід сприймати "дослівно" (32). Культурна еліта, з одно
го боку, приховувала сум і біль за сухою мовою, в якій livres de

В оригіналі -  über die Bühne gebracht, що має подвійне значення: 
перше -  інсценізоване на сцені, друге -  щось доведене до кінця, за
кінчене. -  Прим, перекл.
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ra iso n  згадували про смерть близьких (33), а з іншого, виража
ла їх у відточеності ритуалів похорону і трауру. Стали вдавати
ся до традиційної в народі пиятики, яка мала не лише вгамову
вати біль близьких, у ній мали топитися й гріхи покійного.

Конфесійна боротьба проти змішування релігійних ритуалів 
і практик з магічними часто не мала жодного успіху (34). На 
забобонних уявленнях ґрунтувалося багато звичаїв, як, скажі
мо, варта сусідів біля покійника. Цей звичай зберігся аж до 
XX ст., його тлумачили як охорону дому від померлих. Не лише 
дзвонили в дзвони, а й виливали воду з усіх посудин, зупиняли 
годинники, повертали дзеркала і ховали харчі, щоб їх не забрав 
із собою покійник, відчиняли вікна, щоб полегшити вихід для 
його душі (35). Багато цих ритуалів пережили секуляризацію.

3. Однак у вирішальній сфері, у боротьбі за "скромність" 
цвинтаря, перемогли конфесії і, не усвідомлюючи цього, сприя
ли відтак їх відчуженню, що характерно для сучасности (36). 
Під критику потрапив цвинтар, що, починаючи з середньо
віччя, був розташований у центрі села чи міста. Це живило 
забобонні уявлення як щодо близькости до покійників, так і 
щодо їхнього повернення. До того ж цвинтар використовували 
і для буденних справ, як випас для худоби чи як базарний 
майдан, через що він перетворився на своєрідний центр буден
ного життя. Тому, починаючи з XVII ст., у Франції з метою 
"скромнішого", а відтак і "справжнього" ставлення до релігії 
видавали численні синодальні розпорядження про, щонаймен
ше, огородження цвинтарів, щоб вивести їх із використання 
громадськосте на її розсуд (37). Перенесення цвинтарів за межі 
поселень, що почалися у XVIII ст. з ініціятиви держави і за 
підтримки церкви, хоча й наштовхувалися на сильний спро
тив, проте опоненти виступали не стільки з релігійних мо
тивів, скільки з фінансових, що можна вважати ознакою супе
речливосте успіху церковної кампанії. З 1750 р. цвинтарі, 
розташовані в межах поселень, майже всюди були закриті і 
втратили свою сторічну функцію центру соціального спілку
вання. Починаючи від кінця XVIII ст., відвідини могил ста
ють свідомим актом, сімейним ритуалом у день всіх святих.

Перенесення цвинтарів за межі поселень відбувалося на тлі 
глибокої дехристиянізації, коли християнське тлумачення смер
те поволі стало втрачати свою абсолютну гегемонію і утверди
лось уявлення про смерть як про закінчення життя. Про зміне
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не ставлення до потойбічного світу найяскравіше свідчить замі
на заповітів на суто світські грамоти (38). Хоча в період Антире- 
формації і відзначається повернення до традицій жертвувань на 
церкву, подачі милостині бідним або відправ за померлими ду
шами (39), однак, від 1760 р. кількість панахид і жертвувань, 
визначених у заповітах, різко зменшується. Якщо наприкінці 
XVII ст. лише близько 25% населення відмовлялося покладати 
речі до гробу, то вже в другій половині XVIII ст. ситуація зміни
лася. Забезпечення "потойбічного життя" переходило від релігій
них переконань на (поцейбічну) стратегію сім’ї. Тісний зв'язок 
заповіту і смертного ложа розірвався. Вже майже половину за
повітів складали заздалегідь. Навіть релігійні трактати про "доб
ру смерть" вимагали цього радше через правові конфлікти, яких 
інакше було не уникнути (40), ніж задля спасіння душі. Зміни
лося і соціяльно-релігійне вираження трауру, у заповітах все 
більше відмовлялися від барокової помпезности (41). У німець
ких містах утворювалися добровільні (громадські) товариства, 
які хотіли спростити сімейний траур або цілком ліквідувати 
його (42). Аристократичний ритуал трауру був ще настільки ви
тонченим, що потребував укладання спеціяльних інструкцій. В 
оголошеннях і письмових запрошеннях на похорон, що ставали 
звичними, чітко відображалася соціяльна ієрархія.

4. Після перших виявів у XVIII ст. перетворення сфери смер- 
ти у приватну сімейну справу повністю утвердилося в XIX ст. (43). 
У рамках буржуазної ідеології сім'ї і кохання на перший план 
вийшла "смерть іншого" (44), а відтак і проблема самотности. 
Наскільки часто наголошували на винятковості та інтенсив
ності афективної прив'язаности, настільки ж драматичним 
ставав і траур за людиною. Manie de la famille продовжилася у 
сімейних гробницях, кількість яких у Франції зросла від 54% 
у 1840-х роках до понад 90% після 1870 р. (45). Новий культ 
померлих зумовив прихід золотого віку мавзолеїв, перетворив
ши цвинтарі на парки та сквери, на місця пам'яті, які наголо
шували радше присутність мертвих, аніж їхню відсутність (46). 
В уявленнях про потойбічний світ, у яких місце теоцентрич- 
ного раю XVI і XVII ст. зайняв антропоцентричний рай бур
жуазного суспільства, на передній план виходить возз'єднан
ня сімей і закоханих (47).

Смерть у власному домі у зв’язку з "фамілізацією" стає 
справжнім буржуазним ідеалом (48). Смерть у лікарні означа
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ла втрату статусу, позаяк вона імплікувала ситуацію життя 
без сім’ї і без грошей. Хто не міг оплатити відповідних витрат 
на лікування і похорон, був змушений зважати на небезпеку, 
яку сприймали як втрату гідности, що його тіло буде піддане 
медично-патологічним дослідженням, а відтак постає загроза, 
що можуть виникнути перешкоди для ’’належного” переходу 
до потойбічного світу (49). В Англії чверть усіх заощаджень 
нижчих прошарків, які становили 24 мільйони фунтів, при
значали на похорон (50), що свідчить про присутність глибо
кого страху бути неналежно похованим.

У рамках медикалізації та бюрократизації XIX ст. функції 
церкви і духівництва поступово переходять до держави і 
лікарів. Якщо в епоху раннього нового часу обов'язком близь
ких і цілителів було повідомити священика про хворобу що
найпізніше наступного дня, то тепер лікар, як нова компетентна 
інстанція, зайняв центральне місце між помираючим і стурбо
ваними близькими. Проте спочатку з проґресу медицини ко- 
ристали соціальні еліти, а індустріалізація ще більше загост
рила нерівність перед смертю. Медицину ще не всюди акцеп
тували як допомогу на виживання. На початку XIX ст. у Ба
варії лише до 8,4% дітей, які померли у віці до року, кликали 
лікаря. При ’’традиційній” дитячій смертності, яка ще стано
вила 30-40%, смерть виступала ’’неминучою долею” (51). Те 
саме стосувалося й людей, яким було понад п’ятдесят років. 
Різке зниження рівня смертности від 1870 р. лише у XX ст. пе
рейшло у стабільну тривалість життя, а відтак і зумовило мен
тальне уявлення про смерть, як про щось, притаманне старості.

З наголошуванням ’’смерти іншого” корелює чіткий канон 
соціяльно диференційованих норм похорону і трауру. Зали
шається не з'ясованим питання: чи символічні й фінансові ви
датки у вікторіянському культі померлих означали зняття 
вини (52), чи перетворилися на використовуване з комерцій
ною метою ’’conspicuous consumption” (53). Час трауру за по
мерлим чоловіком був удвічі довший (рік у Парижі, два роки 
у провінції), ніж за померлою дружиною, яка стояла на одно
му рівні з батьками чи бабусею й дідусем (54), тобто навіть і в 
смерті її розглядали у функції члена сім’ї. Також і за нормами 
трауру вона довше від вдівця, який зазвичай знову одружу
вався, випадала із нормального соціального життя. Траур сім’ї 
за дітьми простежується приблизно від 1850 р. (55). Про кла
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сову різницю щодо поховання, яке вже організовували похо
ронні інституції, а не церква, свідчить різниця у видатках, 
які становили від 15 до понад 4000 франків (1859) (56). Проте 
заснування в Англії 1875 р. National Funeral and Mourning 
Reform Association, яка за підтримки церкви виступала за 
більшу "simplicity”, напередодні Першої світової війни зумо
вило появу незначної антитенденції (57).

На території англіканської церкви сповідь перед смертю ста
ла вже радше добровільною справою помираючого (58). На те
риторіях католицької церкви обов'язковим було дотримання цер
ковних канонів щодо смертної години, а їх відверте порушення 
було незвичним і скандальним (59). При відмові існувала загро
за позбавлення церковної похоронної церемонії. Незначна 
кількість цивільних похоронів у Франції була не стільки публіч
ною демонстрацією антаґонізму, скільки санкцією до тих, хто 
помер не в лоні церкви, самогубців і розлучених, що знову одру
жилися (60). Навіть враховуючи специфіку кожної країни, 
50% цивільних похоронів у 1911 р. у робочому передмісті Сен- 
Дені (61) виходять далеко за рамки звичного.

5. Ставлення до смерти у наш час стоїть під знаком "витіснен
ня". Яку частку в цій тенденції, вияви якої стали помітними ще 
перед Першою світовою війною, має вплив воєн і вбивств -  на це 
питання мають дати відповідь подальші дослідження (62). Сьо
годні смерть у північно- і західноєвропейських повоєнних су
спільствах стала полем діяльности фахівців, (63) лікарів, ліка
рень, будинків спокійної старости, похоронних інституцій. Хро
нічні хвороби зараховують до найчастіших причин смерти за три- 
валости життя, яка від 1900 р. зросла від близько ЗО до понад 
70 років. Така "довга смерть” часто не дозволяє догляд удома, 
як і змінена структура суспільства та сім'ї. Тоді як смерть у 
відносно молодому віці означає "незавершеність життя”, швид
ка смерть у старшому віці, тим паче у випадку якоїсь невиліков
ної хвороби, сприймається позитивніше, ніж двісті років тому.

Смерть витіснено з життя не лише на інституційному рівні, 
а й на ментальному. Збільшення середньої тривалости життя 
"позбавляє” від частого переживання смерти в молодшому віці, 
а тому постійна присутність страху перед смертю незвична для 
нашого культурного кола, навіть якщо в епоху накопичення 
ядерних потенціялів такі страхи й зросли. Щодо ставлення і 
до помираючого, і до трауру інших характерна невпевнена по-
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ведінка. Смерть, як табу, замінила табу сексуальности (64), 
хоча до цього можна підходити й диференційно: з присутнім 
смертельно хворим відверто про смерть говорять рідше (65), 
тоді як розмова про власну смерть чи про смерть третіх осіб 
виглядає легшою (66). В оголошеннях про смерть відхиляють 
візити з висловлюванням співчуття. Подальших досліджень 
потребує питання, чи стриманість у вираженні трауру в 
Західній і Північній Европі є елементом загальної поведінки 
чи стосується лише середніх прошарків. Важко відповісти й 
на запитання, чи, і якщо так, то наскільки присутність близь
ких полегшувала самотність померлого перед його смертю. Про
те з певністю можна сказати, що сьогодні самотність поми
раючих відбивається й на зовнішніх рамках. Три чверті насе
лення Англії помирає без присутности близьких, а серед жінок 
цей відсоток іще вищий. Самотність в смертну годину, якій 
сьогодні досить часто передує й самотня старість (позначення 
"соціяльна смерть" виглядає дуже невдалим, позаяк містить 
щось неминуче), визнана принаймні психологічною проблемою, 
що останнім часом зумовило виникнення притулків. У диску
сіях про медичне забезпечення чи штучне продовження життя 
сьогодні знову обстоюється "право на власну смерть", на відміну 
від розуміння смерти як простого кінця можливостей медич
но-технічного втручання.

Немає також якогось типового зразка й щодо уявлень про 
потойбічний світ. Бажання жити після смерти, на відміну від 
християнських сподівань, для кожного стало індивідуальним і 
часто ґрунтується на уявленнях з інших культур, наприклад, 
повторне народження в буддизмі (67). Де ще міцно тримаються 
церковні структури та структури народних вірувань, а померлі 
ще залишаються членами церковних громад, там здебільшого 
ще зберігається цей трансцендентний захист на час трауру чи 
непевности. У Федеративній Республіці Німеччині 1980 р. ще 
89,01% поховань відбувалися з участю церкви (68). Поховання 
в землю -  найпоширеніша форма поховань, що, можливо, є 
свідченням все ще присутнього страху перед руйнуванням тіла 
покійника. Надгробні пам’ятники і цвинтарі свідчать не л и ш е  

про тенденцію до безкласовости, а передовсім про зростання 
безмовности щодо смерти, а відмова від біографічних деталей " 
про більшу анонімність (69). Проте сучасна ментальність забез



Новий час 3 1 5

печення майбутнього (страхування життя чи купівля місць на 
цвинтарях) зумовлює присутність смерти у житті.

Витіснення смерти вже ЗО років інтенсивно дискутується в 
вауці’ Місце повчальної літератури сьогодні займають науко
во-популярні порадники, які в світі, в якому медицина все 
більше опановує життя, з огляду на невиліковні хвороби або 
феномени ранньої смерти у дітей мають за мету проводити 
"death education" і, зрештою, надавати допомогу в житті, а не 
в смерті. Залишається чекати, чи утвердиться у ментальності, 
а не лише в християнському і науковому дискурсах і в межах 
таких рухів, як допомога людям похилого віку в притулках, 
опір суспільству, яке витісняє страждання і не здатне на 
співчуття.
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Страхи і надії
А н ти ч н ість

1. Мабуть, немає жодного іншого такого почуття, яке б більше 
оволодівало нашим життям, аніж страх або жах. У повсякденно
му контактуванні з цим одним із головних почуттів людини сьо
годні на мовному рівні лише зрідка роблять відмінність між по
няттями страху і жаху. Спроба чіткого розмежування цих двох 
понять і їх відмінної дефініції, здійснена К'єркеґором (страх зав
жди стосується якогось невизначеного предмета, а жах якогось 
конкретного), у повсякденному житті не підтверджується (1).

Страх і жах можна відчути, навіть якщо невідомі причини і 
вид загрози. Цей неконкретний і невизначений страх пов'язу
ють переважно з поняттям "тривожности". У цьому -  одна з 
найсуттєвіших відмінностей від епохи античности, якій щось 
подібне до "тривожности” було невідоме (2). У великій праці 
Принцип "Н адія4 (1954-1957) Ернст Блох пролив світло на зна
чення надії у сучасному суспільстві і на її зв'язок зі страхом: 
"Принаймні напіввідчинені двері, якщо здається, що за ними 
приємні речі -  це надія. Хоча (...) не існує надії без страху і 
страху без надії” (3). Загалом надію розуміють як почуття, без 
якого життя б не мало сенсу. Тут простежується і християнська 
традиція, а саме віра в якусь вищу інстанцію, сила якої вселяє 
надію (4). Якщо лише зосередитися на роздумах різних антич
них авторів, які наближалися до аналізу питань надії і страху 
як етично-філософської проблеми, то одержимо результат, який 
буде чужим до сучасного сприйняття. Бо позитивним оцінкам 
надії протиставляється значно більша кількість песимістичних. 
Якщо вірити, приміром, Стобоєві (V ст. після Р. X.), Сократ 
(469-399 рр. до Р. X.) вважав надію "поганим дороговказом", 
який запаморочує розсудливість і розум (5). Однак таким неґа- 
тивним оцінкам не варто надавати великої ваги. У людській 
реальності й повсякденному житті надія, поза сумнівом, була 
такою ж важливою, як і сьогодні. Проте не слід забувати, що 
поняття надії в античних джерелах часто амбівалентне. Це зав
жди залежить від контексту і суб'єктивного бачення автора.
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2. Отже, про одну проблему ми вже згадали: важка ситуа
ція з джерелами. Майже повна залежність дослідника у розгля
ді страхів і надій в епоху античности від свідчень античних 
поетів, філософів та істориків ускладнює ментально-історич
ний аналіз і методичні підходи. Коли ці автори висвітлюють 
значення страху і надії для людських вчинків, вони підходять 
до цього з погляду етики. На передньому плані у них виникає 
запитання, який вплив здійснюють ці обидва "афекти" на вчин
ки людей (6). Особистий досвід та зізнання поетів і філософів -  
єдині свідчення (поряд з незначною кількістю нумізматичних 
та епіграфічних) того, як в епоху античности визначали страх 
і надію, що могло впливати на ці обидва почуття і що їх спри
чиняло. Звичайно, джерела містять в собі небезпеку, що в них 
відображені лише індивідуальні погляди. На перший погляд, 
доволі ризиковано робити висновки із суб'єктивних вислов
лювань про ставлення до страху і надії в античному суспільстві. 
Проте можна виходити і з того, що тексти поетів і філософів 
відтворюють щось на зразок "духу часу" і, принаймні в обме
женому обсязі, відображають поширене мислення.

3. Уже згадувалося про те, що для людей греко-римської 
античности була принципово чужою якась невизначена "три
вожність". їхній страх і жах завжди стосувалися чогось цілком 
конкретного, це були "ситуативні й об'єктні афекти" (7). Тоді, 
як і тепер, люди мали страх перед усіма явищами, яких люди
на не могла контролювати і яких не могла опанувати, які, про
те, неґативно впливали на життя. Яскравим у цьому сенсі є 
визначення поняття страху в Арістотеля (384-322 рр. до Р. X.): 
"Отож, страх -  це щось на зразок пригнічености і збентежено- 
сти на основі уявлення про якесь близьке лихо, що може по
псувати і пригнітити" (8).

Важливе місце впродовж всієї епохи античности займав страх 
перед богами (9). Греки і римляни пов'язували з безсмертними 
силу і владу, які визначали людське буття і на які вони самі 
мали лише неістотний вплив. В Іліяді й Одіссеї є свідчення про 
те, що богів боялися, бо вони переважають людей "фізично" й 
володіють гігантськими силами (10). Звідси знову ж таки ви
пливає їхнє право на time (повагу) (11). До того ж вони мають 
ще й ту перевагу, що їм не доводиться зважати на наслідки 
своїх учинків. У смертних страх чи, то пак, жах вселяють пе
редовсім непрогнозованість волі богів та їхнє свавілля, що ґрув-
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тується на їхній владі. Для греків вони хоча й репрезентують 
владу» але не обов'язково мораль. Люди були відносно незахи- 
щеними від їхніх настроїв. А тому їхню особисту появу (тео- 
фанію), наприклад, під час бойових дій, пов'язували зі страха
ми (12). Культи і жертвоприношення були вираженням того, 
що до всемогутніх богів потрібно виявляти повагу. Адже мож
на було вступити з ними в контакт, щоб випросити прихиль
ного ставлення.

4. Страх перед цілком конкретним, уявлюваним у людській 
подобі богом був римлянам, на відміну від греків, спочатку 
незнайомий. Це пов'язано з тим, що римляни не уявляли собі 
Божу, надземну силу в людиноподібній формі. Немає "страху 
перед людиноподібним Богом" (13). Римляни поклонялися 
діям божих сил, numina, які виявлялися, наприклад, у явищах 
природи, таких як блискавка, або ж у тому, як їдять тварини. 
Вони давали інформацію про волю богів. Римляни чітко усві
домлювали, що цих сил треба боятися. Metus deorum (страх 
перед богами) римлян чітко пов'язували з поняттям religio, 
яке не піддається буквальному перекладові. Religio було своє
рідним загальним поняттям для всієї релігійної і культової 
сфери (14). Римлянин пов'язував з ним передовсім коректне 
виконання культових дій. Якщо він виявляв свою повагу до 
божої влади відповідно до прийнятих правил, йому не треба 
було боятися божої волі. Загалом ритуальне жертвоприношен
ня на честь якогось божества було для уявного світу греків і 
римлян звичною і послідовною реакцією на всесильність богів. 
За допомогою жертвоприношень страх можна було "каналізу
вати", тобто страх, викликаний богами, можна було подолати 
за допомогою релігійних культів. У такий спосіб називали дже
рело страху і намагалися триматися від нього якнайдалі (15).

Антропоморфізоване уявлення про світ богів у римлян стало 
помітним лише під впливом етрусків VII-VI ст. до Р. X. А бага
то божих сил одержали грецькі імена й уособлення лише на 
початку III ст. до Р. X. (16). Це був час римської експансії 
поза межі Італії і безпосередніх контактів зі Сходом. Страх 
перед якимось окремим божеством ставав усе більшим, коли 
все більшої ваги набували вірування і культи, які у ІИ-И ст. 
До Р. X. приходили зі Сходу (17). До них, наприклад, належа
ли перський бог Мітра, єгипетські Ісіда та Осіріс або Magna 
Mater з Малої Азії (18).
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5. На питання про те, чи страх перед богами взагалі виправ
даний, деякі філософські школи давали неґативну відповідь. 
Тоді як автори трагедій класичного періоду хоча й позбавляли 
цей вид страху моральних основ, все ж таки вважали його, з 
урахуванням могутности богів, правильним і виправданим (19). 
Так зване софістичне просвітництво V і IV ст. до Р. X. відкида
ло страх перед богами як невиправданий. На їхній погляд, 
його вигадали хитрі номотети (законодавці) мітичних ранніх 
часів і був він всього лише інструментом дотримання мораль
них і правових норм громади полісів (20). Чи то стоїки, чи 
епікурейці -  усі філософські школи відкидали страх, чи то 
пак жах, як pathos (афект). На цьому ґрунтується й уявлення, 
що боги -  це лише продукт людського страху (21). Однак не
має жодного сумніву, що для більшости античного населення 
страх перед богами залишався звичним явищем.

6. Страх смерти, чи то своєї, чи то близької людини, ставав 
цілком конкретним, якщо йшлося про війну, що була майже 
повсякденним явищем у житті античної людини. Героїв мітич- 
ного минулого характеризує відсутність страху. З допомогою 
богів вони могли подолати будь-які перешкоди. В Іліяді й 
Одіссеї героям знайомий страх смерти у воїна в бою. Проте 
ідеалом воїна було його опанувати і приборкати (22). Якщо 
(благородний) воїн у бою боїться, то це може не лише постави
ти під сумнів його поведінку як зразок для його підданих, а й, 
за деяких обставин, спричинити загибель його самого і його 
соратників у бою.

Страх перед цілком конкретним зовнішнім ворогом, за антич
ними поглядами, міг стати причиною нераціональних дій. Особ
ливо яскравим прикладом цього є війна Риму проти Картагени, 
що тривала десятиріччями (23). Якщо вірити джерелам, то страх 
перед картагенянами, який називали metus punicus, був причи
ною Другої Пунічної війни (218-210 рр. до Р. X.) (24). Цей про
сто таки патологічний страх перед противником особливо за
гострився, коли ґалли й пунійці уклали між собою союз проти 
Риму й об'єднаними силами виступили проти міста над Тібром. 
До metus punicus додався ще й metus gallicus. Ґаллів боялися 
в Римі так само як і пунійців, тому що вони 387 р. до Р. X. 
майже повністю його зруйнували й змусили дорого заплатити 
за свій відхід. Коли племена ґаллів і пунійців під час Другої 
Пунічної війни виступали спільно проти Риму, тоді ж існуван
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ню міста знову загрожував Ганнібал. Навіть тоді, коли загроза 
не була такою зловісною, metus punicus залишався важливою 
частиною римської зовнішньої політики, допоки 146 р. до Р. X. 
Картагена була остаточно зруйнована.

7. У відомих нам грецьких і латинських джерелах elpis та 
spes, які ми загалом перекладаємо як "надія”, вживаються 
нейтрально. Влучнішими були б, однак, такі поняття, як 
"очікування, думка і досвід". Бо лише з контексту зрозуміло, 
чи пов'язано з elpis/ spes щось позитивне чи неґативне (25). 
Якщо простежити лише те, що говорили античні мислителі 
про надію загалом і сподівання зокрема, то прийдемо, з погля
ду нашого зумовленого християнством світогляду, в якому 
надію розглядають як щось цілком позитивне, до дивного ви
сновку: неґативне ставлення, починаючи від Гесіода (перед 
700 р. до Р. X.) і закінчуючи стоїком Сенекою (перед 55 р. 
до Р. X. -  40 р. після Р. X.), досить суттєво переважає над пози
тивним (26)! "Добру надію" протиставили "поганій надії". Цей 
важко зрозумілий для нас феномен, коли античні автори за
суджують надію як неґативне людське почуття, ґрунтувався 
на (суб'єктивних) результатах історичного досвіду і спостере
женнях за сучасністю. Надія в очах різних античних письмен
ників поставала як щось необґрунтоване і позбавлене сенсу (27). 
Нереалістична оцінка тієї чи іншої ситуації, уявні бажання 
щодо закінчення якоїсь дії та нераціональні прагнення розбе
щують людину. Будь-які сподівання, на думку філософів, псу
ють і приносять нещастя. За допомогою двох прикладів про
ілюструймо цей погляд.

Міт про Пандору, що його розповів Гесіод, є раннім свідчен
ням того, що надію сприймали як якесь лихо (28). Пандору ("та, 
Що все дає") створив Гефест, бог вогню й ковальства, за розпо
рядженням батька всіх богів Зевса, щоб покарати людство. Про- 
метей, власне, украв вогонь і віддав його людям. Усі боги Олім
пу наділили її принадами, проти яких люди на землі не могли 
встояти. Пандору посилають на землю з посудиною, pithos. У 
Цій pithos є усі, які тільки можливі, лиха й біди. Пандора відкри
ває її, всі лиха й біди вибігають і відтоді мучать людство. Лише 
надія, elpis, залишилася в посудині. Тепер зрозуміло, чому Ге
сіод наголошує на неґативному впливові надії на людське жит
тя. "Лихо", як влучно пише Шпіра, "Зевс не закриває, змило
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стивившись над нами, а безжалісно насилає його на нас, як 
своє найвище покарання. Бо elpis -  це лихо не в сенсі обґрун
тованого очікування чогось поганого, а в сенсі сліпого очіку
вання чогось доброго” (29).

Для філософа Сенеки, одного з найвизначніших представників 
молодих стоїків, було чітко й ясно, що надія і страх належать до 
хвороб душі. (ЗО) Обидва душевні стани він позначав як афектні, 
і на його думку, їх слід поборювати. Надія -  це "непевне добро", 
пише він: "spes enim incerti boni nomen est” (31). Лише коли 
перестанеш боятися, тоді перестанеш і надіятися.

8. І все ж таки не слід надавати занадто великого значення 
неґативному ставленню до надії (32). Без сумніву, надія і в ан
тичний період була присутня в кожній сфері людського існуван
ня і в позитивному сенсі. Тут можна зупинитися на деяких окре
мих, зате характерних для античного світогляду, прикладах.

В епоху античности, як і тепер, на передньому плані було 
бажання матеріяльного достатку (33). Воно виступало ґаран- 
том незалежного, а відтак безтурботного і щасливого життя. 
Яскраво вираженою була надія заслужити славу і честь. Лю
дина прагнула того, щоб в усіх сферах бути першою. Особливо 
серед аристократії існувало прагнення обігнати інших щодо 
сили, впливовости, мудрости, багатства і влади (34). Честь і 
слава мали бути помітними насамперед ззовні. Найрізно
манітніші види публічних відзнак (наприклад, почесні грамо
ти) підвищували соціальний престиж. Маючи такі відзнаки, 
можна було залишити за собою славу і після смерти.

Під час воєн (громадянських також) поширеною була надія 
на всеосяжний мир. І греки, і римляни мали бажання спастися 
від страждань і наслідків війни. Це прагнення виявлялося у куль
тах різних королів і правителів, яких вшановували як божих або 
таких рятівників, яких підтримували боги (theoi soteres) (35). 
Якщо йшлося про війну, надію покладали на їхню індивідуальну 
владу. Особливо в грецькому світі, що складався з багатьох дер
жавних утворень, часто велися (марні) переговори між поліса
ми про всеосяжний мир (koine eirene). Втіленням миротворця 
став перший римський цезар Авґуст (36). Його прихід до влади 
де-факто 31-30 р. до Р. X., внаслідок чого республіканська форма 
держави була замінена на замасковану монархію, як жодну іншу 
зміну влади пов'язували з надіями на настання мирного і золо
того віку (saeculum aureum) (37). Йому вдалося припинити кри
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ваву громадянську війну, що тривала десятиріччями. Він забез
печив більше як на сорок років відносний мир. Яскравим при
кладом того, наскільки поширеною була надія на прихід посла
ного богами спасителя наприкінці І ст. до Р. X., є Верґілієві 
(70-19 рр. до Р. X.) четверті Еклоги (38). У них, зокрема, зазна
чено: "Боже життя отримає прийдешній юнак, героїв побачить 
він і богів об’єднає, сам стане перед їхні очі, тоді буде керувати, 
дякуючи отриманій від батька силі, світом у мирі... Якщо ще 
залишаться сліди наших злочинів, то він під час твого пануван
ня зітре їх". Для нашої тематики немає жодного значення, чи 
цей вірш стосується якоїсь особи і чи якоїсь конкретної. Важ
ливе в ньому вираження тужливих прагнень і сповнених надією 
очікувань. Реаґуючи на римські громадянські війни, Верґілій 
висловлює надію, що коли вони закінчаться, настане новий, 
райський вік (39).

Досить поширеною в античності була надія на блаженне життя 
після смерти (40). Здається, що люди помирали без особливо 
великого страху. Муки і небезпеки поцейбічного життя в 
релігійній сфері ще передчасно створювали підґрунтя для надії 
на краще існування після смерти. Ці уявлення відобразилися 
передовсім у містеріях Елевсину (41). Той, хто був посвячений 
в містерії богині Деметри та її доньки Кори, міг надіятися на 
те, що його мученицьке земне життя зміниться після смерти на 
безтурботне буття. Для нього смерть втратила свій звичний жах.

Подібний підхід простежується й у творах Платона (427- 
347 рр. до Р. X.), який знову й знову звертається до надії на 
безсмертя (42). З огляду на свою близьку страту, вчитель Пла
тона Сократ філософує у Федоні про смерть, яка для нього по
в’язана з "доброю надією" (43). Сократ був переконаний у тому, 
Що після смерти на нього чекає щось на зразок раю (44).

9. Наскільки страхи й надії були присутніми і в повсякден
ному житті античної людини, свідчить політична реторика (45). 
У теоретичних роздумах про мистецтво реторики обидва афек- 
ти, страх і надія, дуже важливі. Великим мистецтвом вважа
ли вміння апелювати до страхів і сподівань слухачів, щоб до
сягнути конкретних політичних цілей. Згідно з автором 
відповідного компендіюму періоду пізньої античности, у полі
тичній промові є дві речі, які можуть впливати на слухача: 
надія і страх (46). Майстром у цій сфері, очевидно, був Перікл, 
визначний атенський державний діяч (V ст. до Р. X.). Плутарх
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(перед 46-120 рр. після Р. X.) у своєму життєписі про Перікла 
(Periklesvita) повідомляє, що цей політик, як жоден інший, 
умів апелювати до страхів і надій атенян, "коли треба було 
загнуздати вперту завзятість народу або ж підняти його зане- 
палий дух” (47). Якщо якийсь промовець хотів звернути увагу 
на користь якоїсь майбутньої кампанії, він апелював до надії. 
Якщо ж треба було вказати авдиторії на небезпеку і неґативні 
наслідки якогось заходу, він намагався розпалити страхи, щоб 
погасити запал слухачів.

Примітки
(1) Пор.: HÄFNER, 310. Про те, як тлумачив поняття страху К’єркеґор див. ко
роткі примітки у: SCHLESIER, 459 ff.
(2) SCHLESIER, 465 і HÄFNER, 310.
(3) BLOCH, 387 f.
(4) DIHLE HOFFNUNG, 1160: “Для грецького мислення немає жодної іншої 
інстанції, крім космосу, з яким пов’язуються надії і припущення або знання. 
Біблійна надія пов’язується, на відміну від цього, безпосередньо зі згодою або 
вчинками Бога-Творця, який панує над світом”, пор. також: 1178-1189; подібно: 
HÄFNER, 310 і SPIRA, 170 ff.
(5) STOBAIOS 4,46,21.
(6) Вступні завваги див.: SPIRA, 129-133, про погляди різних філософських шкіл 
див. с. 166-174.
(7) SCHLESIER, 465 і HÄFNER, 310.
(8) ARISTOTELES, Rhetorik 2,5,1382 а 21 f.
(9) Про це див.: DIHLE, Furcht, 662 f. і GLADIGOW.
(10) Як вступ до теми див.: К. HOHEISEL, Die griechische und römische Religion:
E. BRUNNER-TRAUT, Die großen Religionen des Alten Orients und der Antike, 
Stuttgart 1992,123-147, а також R.MUTH, Einführung in die griechische und römische 
Religion, Darmstadt 1988 (зі списком літератури в продовження тематики).
(11) ГОМЕР, Іліяда 3,413; див.: DIHLE, Furcht, 662 і SCHLESIER, 465 f.
(12) Приклади див.: ГОМЕР, Ilias 13,470; 20,131, Odyssee 20,13 ff.; SOPHOKLES, 
Aias, 121 ff., Oidipus Rex 873 ff.
(13) DIHLE, Furcht, 668 f.
(14) Вперше це поняття з'являється, ймовірно, у PLAUTUS, Amphitruo 841; пор.: 
CICERO, Reden gegen Verres 2, 4, 18 і VERGIL, Aeneis 2, 714 f.; 7, 59.
(15) Про подолання страхів у релігіях див.: SCHLESIER, 463 ff. Важливо також: 
LAUBSCHER і GLADIGOW, а також W. BURKERT, Homo necans, Berlin; New 
York 1972.
(16) Про це див.: К. LATTE, Römische Religionsgeschichte, München 1960,213-263.
(17) Mysterienreligionen und ihre Ausbreitung: M. P. NILSSON, Geschichte der 
griechischen Religion 2, München 1961, 327-372.
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(18) Горацій, напр., в одній із своїх пісень докладніше зупиняється на страхові 
перед богом вина Вакхом: Сагтіпа, 2, 19.
(19) DIHLE, Furcht, 664 ff. у цьому сенсі.
(20) DIHLE, Furcht, 665.
(21) LUKREZ, De rerum natura 5,1165ff.; STATIUS, Thebais 3,66.
(22) Приклади див.: ГОМЕР, Ilias 13,470; Odyssee 20,13 ff.; THUKYDIDES П 40-42.
(23) Докладніше про це див.: BELLEN.
(25) У цьому сенсі див. також: LINK, 1157; DIHLE, Hoffnung, 1159 f.; аналіз слів 
див.: WOSCHITZ, 66-75, 187-197.
(26) Негативне ставлення: ПІНДАР, Isthmien II, 43; ТЕОГНІД 637 f. (Страх і надія 
-  це небезпечні демони); СОФОКЛ, Антігона 583 ff.; ТУКЦЦД V 102 f. Пози
тивна оцінка: ТЕОГНІД 1135 ff. (Елпіс вшановували як богиню розради); Тукідід 
II 62, 5 (Надія як розрада під час небезпеки); СОФОКЛ, Едіп 835; ЦЩЕРОН 
Tusculanae disputationes 4,80 (spes = expectatio boni futuri -  надія = очікування 
доброго майбутнього).
(27) ГЕСІОД, Труди і дні 498 ff. говорить про “пусту надію” бездіяльного чоло
віка, яка нічим не виправдана.
(28) ГЕСІОД, Труди і дні 42-105; докладна інтерпретація і влучна інтерпретація 
міту див.: SPIRA, 133-140 і 174-179; див. також: VAN MENXEL, 50 і 
WOSCHNITZ, 81-84.
(29) SPIRA, 178; подібно також: WOSCHNITZ, 83 f. і Link, 1158.
(30) Див.: SPIRA, 168-171 з подальшими джерелами, Dihle, Hoffnung, 1169, 
Woschnitz 210-214 і Van Menxel, 143-147.
(32) На цьому справедливо наголошує Hamdorf, 724.
(33) Напр., Солон, Фрагмент 23, 13 або Ісократ, 8, 7.
(34) Гомер, Іліяда, 6, 208 ff: “І він [йдеться про батька лікійського царя Глав- 
ка] послав мене до Трої і наказав бути завжди найкращим і перемагати інших”.
(35) Сн. HABICHT, Gottmenschentum und griechische Städte, München 21970. До 
того ж J. R. Fears, Artikel “Herrscherkult”: Realenzyklopädie für Antike und 
Christentum 14, Stuttgart 1988, 1047-1093.
(36) D. KIEN AST, Augustus. Princeps und Monarch, Darmstadt 1982.
(37) Пор.: В. GATZ, Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen, 
Hildesheim 1967.
(38) Пор.: Norden.
(39) Подібне мислення є в Горація у його творі Carmen saekulare, написаному з 
нагоди організованих Авґустом 17 р. до Р. X. ігор.
(40) Див.: ROHDE.
(41) Про містерії як вираження надії див.: Woschnitz 99-110, Van Menxel, 120- 
135. Про значення містерій див.: W. BURKERT, Antike Mysterien, München 1990; 
К- KERENYI, Die Mysterien von Eleusis, Zürich 1962: O. KERN, Realencyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft, XVI, 2 (1935), 1209-1314 див. про містерії.
(42) Про висловлювання Платона щодо надії на вічне життя див.: DIHLE, 
Hoffnung, 1163 f.; VAN MENXEL, 102-118 і WOSCHNITZ 118-127.
(43) IUIATOH, Федон 63 c; пор. також його Держава 330 e, Сімпозіон 193 d.
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(44) ПЛАТОН, Федон 64 а; див. також ЦЩЕРОН Tusculanae disputationes 1, 24; 
ДІОДОР, 13, 27,1.
(45) Тут я посилаюся на аналіз SPIRA, 162-166.
(46) ISIDOR VON SEVILLA, Etymologiae 2,4,4.
(47) PLUTARCH, Leben des Perikies 15 (Übers, v. K. ZIEGLER, Plutarch, Große 
Griechen und Römer, Zürich/ Stuttgart 1955).
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С ер едн ьов іч ч я

1. Цілком очевидно, що предметом дослідження історії МЄН- 
тальности не можуть бути страхи і надії окремої середньовічної 
людини, спричинені якоюсь специфічною ситуацією, а навпаки, 
настільки поширені сприйняття, що їх можна охарактеризувати 
як типові для того часу. До того ж потрібно зважати і на страхи 
та сподівання, які виникали з реальних загроз, і на "внутрішні 
страхи", спричинені тими чи тими уявленнями. При розгляді 
цієї теми постійно присутніми мають бути апріорі, що те, за чим 
спостерігають, залежить від спостерігача. Для більшости серед
ньовічних людей страх, який ми б не кваліфікували як реаль
ний, спричиняв диявол, дуже конкретна і жива істота (1).

Багато реальних страхів цілком зрозумілі: люди були не за
хищені від хвороб і природних катастроф, а по той бік міських 
і замкових мурів вони були погано захищені від диких звірів 
чи злих людей. Обставини життя змушували організовуватися 
в тісні спільноти, а відтак фактичну загрозу несла суспільна 
деґрадація або розірвання соціяльних зв'язків, про що в період 
раннього середньовіччя так буквально й говорили (2). Як і сьогод
ні, на сейсмічно небезпечних територіях боялися землетрусів, 
проте в кожнім разі спроби подолати цей страх були частково 
відмінними. Італійські купці після великого землетрусу 1348 р. 
віддавали своїм боржникам відсотки, які ті їм виплатили, щоб 
мати кращі шанси під час Страшного Суду, про ознаки надхо
дження якого свідчила катастрофа (3). Завжди і всюди була 
присутньою надія на краще життя, проте в тому, на чому вона 
була зосереджена, простежуються відмінності від епохи до епо
хи. Тоді як сьогодні рівень життя залежить радше від економіч
них і соціяльних умов, в епоху середньовіччя покращання життя 
очікували переважно в потойбічному світі.

В ідеальному випадку варто було б дослідити страхи і надії, 
присутні саме в окремих "станах” (у тодішньому розумінні). 
Надії на благословенне народження дитини чи страх дошлюб
ної вагітности, наприклад, впливали більше, ніж сьогодні, на 
Життя жінки, позаяк наслідки не можна порівняти із сучас
ною ситуацією (відречення з боку чоловіка чи власної сім'ї). 
Діти, яких сьогодні виховують без застосування насильства, 
не можуть собі уявити страху перед дорослими, які їх б’ють,
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що було типовим для цілої епохи середньовіччя, як це випли
ває із свідчень, починаючи від Авґустина (4) і закінчуючи Йо- 
ганнесом Бутцбахом з XVI ст. (5). Проте не змінився, скажімо, 
сексуальний страх монахів і кліриків, який у середньовіччі 
зумовив не лише появу об'ємної жінконенависницької літера
турної традиції, а й став однією з причин переслідування відьом.

2. Типовими для середньовіччя, на відміну від античности і 
сучасности, є колективні страхи і сподівання, зумовлені релі
гією або які виявлялися у релігійних категоріях. Упродовж 
цілої епохи панував надзвичайно великий страх щодо долі після 
смерти, як й інтенсивна надія бути одним із обраних. Пов'я
зані з цим фантазії викладені в численних текстах і відобра
жені в багатьох мистецьких творах, в яких змальовували то 
вічне пекло, то чистилище, рай (його часто розуміли як перед
містя небес) і небеса (Небесний Єрусалим, Царство Боже). Фран- 
суа Війон (1431/1432-після 1463) виразив це досить добре у 
баладі, яку він на прохання своєї матері написав як молитву:

''Femme je suis povrette et ancienne,
Qui riens ne scai; oncques lettre ne lus.
Au moustier voy dont suis paroissienne 
Paradis paint, ou sont harpes et lus,
Et und enfer ou dampnez sont boullus 
L'ung me fait paour, l’autre joye et liesse" (6).

(Я бідна і стара жінка, яка нічого не знає і не вміє читати. У 
соборі, до прихожан якого я належу, я бачу намальований рай, 
де є арфи і лютні, і пекло, де варяться прокляті: одне вселяє в 
мене жах, друге -  радість і захоплення.)

Про те, що страхи, пов'язані з потойбічним життям, мали цілком 
реальні наслідки, свідчать не лише величезні жертвування землі 
й скарбів, а згодом і грошей, які миряни давали духівництву і 
монахам за молитви та Служби Божі за спасіння їхніх і душ 
померлих, а й деякі окремі долі. Абат Адам Кендалльський 
1223 р. так боявся пекла, що зі страху помер (7). Щось подібне 
повідомляють про одного німецького аристократа XIV ст. Зреш
тою, церква неперервно проповідувала, що кількість проклятих 
істотно перевищує кількість обраних (8).

Характерним для пізнього середньовіччя виглядає, при
наймні, для міського околу, звідки походить більшість наших
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джерел, те, що внутрішні страхи посилюються пропорційно 
до зменшення зовнішніх загроз, які зникали завдяки безпеч
ності та зручності урбанізованого життя. У джерелах з'явля
ються відповідні, сповнені страхів теми, які в ранньому серед
ньовіччі або взагалі не траплялися, або траплялися дуже рідко. 
Починаючи від кінця XII ст., розвивається масивний страх 
смерти, страх смертної години (див. с. 290-291). Як приклад 
варто згадати лише благочестивого Петра Амстердамського 
(f 1483), представника devotio moderna, який так "beanxtet voer 
die ure des doets"*, що завжди просив у Бога, щоб цієї години 
він відібрав йому розум (9). І це був не поодинокий випадок 
ані в межах цього напряму, ані в його час взагалі.

Хоча диявол упродовж епохи був причиною дуже серйозно
го і конкретного страху, його присутність у пізньому середньо
віччі здається ще більшою. Тоді як у ранньому середньовіччі 
пустище, як місце проживання демонів, було місцем бою, якого 
шукали воїни Божі й виявляли військову готовність до бо
ротьби (10), згодом злий став ще більш таємничим і всюдису
щим. У XIII ст. абат Ріхальм Шьонтальський зізнається: світ 
переповнений незчисленно великою кількістю злих духів, які 
кожного з нас оточують так щільно, як вода втопленика в морі. 
Як товсте склепіння, огортають вони нас, що навіть маленькій 
дірочці немає там місця. їхню кількість можна порівняти з 
кількістю сонячних часточок, порохом, піском... (11). Явища, 
що вселяють страх, причину яких ми сьогодні вбачаємо або в 
нашій психіці, або в нашому тілі, тоді люди часто готові були 
ідентифікувати як напад чи вселення злого духа. У написано
му 1487 р. Refectorium salutis Річард Метлі розповідає, як він 
одного разу вночі спіткнувся в своїй келії. Оскільки біля ньо
го нікого іншого не було, він вирішив, що його штовхнув дух. 
Наступної ночі "наслав він на його тіло лихоманку, жах і біль". 
Лише сміливо виступивши проти нього з хрестом у руках, про
гнав він це чудовисько (12).

На перший погляд, у безпечніше життя, зумовлене посту
пом цивілізації (заради лаконічности дозволю собі тут вжити 
Це невдале формулювання), починаючи від високого середньовіч- 
чя, ні-ні та й прорвуться хвилі страху, що охоплювали євро
пейське населення й викликали колективні реакції. Звичай- 
но, щось подібне було й раніше, але в меншому обсязі, як,

Боявся смертної години (нідерл.). -  Прим, перекл.
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скажімо, при очікуванні кінця світу 1000 і 1033 рр. (13). По
чинаючи від високого середньовіччя, загалом почастішали 
масові рухи (наприклад, секти єретиків чи селянські повстан
ня). Багато жителів Північної Італії 1260-1261 р. на соціаль
ний безлад й економічний спад відповідали флаґелантськими 
процесіями і братствами. Цей рух поширився і в Центральній 
та Західній Европі. Вирішальним було спустошення, заподія
не чорною чумою в середині XIV ст., її сприймали як виявлен
ня Божого гніву або як напад внутрішніх ворогів. А тому, з 
одного боку, знову вдалися до процесій флаґелантів, які через 
нанесення ран на своє тіло спокутували гріхи, а з іншого, 
шукали зовнішніх цапів-відбувайлів, яких знайшли в євреях, 
і знищували їх у погромах (14). Сюди варто додати й полюван
ня на відьом, яке свого апогею досягне лише в період раннього 
нового часу. Здебільшого відбувалось воно хвилеподібно і ґрун
тувалось переважно на хвилях помсти і страху, які виникали 
час від часу й охоплювали той чи інший реґіон.

3. А як долали свій страх? Досить частою реакцією були 
пошуки захисту з боку вищої влади, з боку якогось володаря. 
Ним міг бути не лише якийсь земний феодал, а й небесний 
володар. Це видно на численних прикладах того, що дорослі 
вибирали монастирські форми життя, що відповідають переда
ванню себе у владу патрона монастиря. Яскравим прикладом 
є слова, в яких пустельник Арсеній (354-455) наприкінці свого 
життя зізнається про свій все більший страх: "і цей страх, 
який я зараз маю, він був завжди в мені. Це він зробив мене 
монахом" (16).

Проте також і довірлива передача страху Богові, як найви
щому володареві, є у багатьох вірних. Що Бог стане на бік прав
ди, на це розраховували під час винесення вироку Божого, який 
як інституція інакше б не існував, а також під час війни, про що 
говорить Трістан у двоєборстві з Морольдом: "ми все повинні 
віддати Богові. Наш страх йому не допоможе" (17). Надзвичай
но інтенсивне поклоніння святим серед мирян є також продук
том страхів, що зумовлені важкими обставинами життя (18). їх 
вважали помічниками у будь-якій земній біді, а деяких з них 
(особливо св. Михаїла) -  відповідальними за небезпечну подо
рож в інший світ. У час чуми в пізньому середньовіччі це при
звело до парадоксальної з теологічної точки зору ситуації, коли
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благали святих, таких як Себастіян чи Рохус, і, звичайно ж, 
пресвяту Діву Марію, щоб вони захистили людей від стріл хво
роби, які випускав Бог-Батько на свої створіння (19).

Звичайно, страх перед земними і неземними силами зумовлю
вав те, що люди вдавалися до профілактичних актів примирен
ня, які мали б їх умиротворити. Бога і святих мали умиротвори
ти заходи спокутування гріхів і аскетизм, а також милостині та 
пожертвування на церкву, а демонів -  жертвування і ритуали, 
які були предметом критики забобонности духівництва.

Ритуалізація -  це також одна з ланок цього ланцюжка. Одна 
з функцій молитви, сповіди, відправи перед битвою, церемонії 
поховання покійника тощо -  це намагання позбутися страху. 
Свічки біля покійника, церковні дзвони під час похорону і свя
чена вода відганяняють злих духів, важкий надмогильний камінь 
покликаний перешкодити тому, щоб покійник не повернувся як 
привид. Монахи, очікуючи своєї смерти, вдавалися до особливих 
ритуалів: лежали на сіїісішп (на шорсткій ковдрі), на голій землі, 
голими, розпластаними в формі хреста, а в цей час їхні брати 
проводили "супровід смерти", виголошуючи молитви і читаючи 
Біблію. Також і ті миряни, які могли собі це дозволити, щоб 
зустріти свою останню годину, одягали монашу рясу (20).

Звернення до чаклунства так само було одним із способів 
подолати страх, якщо, приміром, під одягом чи військовим 
спорядженням як амулет носили листа, в якому зверталися по 
допомогу до Бога чи до святих, щоб не заподіяли шкоди ані 
"ворог, ані змій, ані гадюка" (21), то це не що інше, як одна з 
численних форм магічного опору страхові. "Заяча лапа, при
кріплена людині на ліве плече, вбереже її від всіляких небез
пек... А хто в руці тримає п'ять листочків кропиви, на того 
ніколи не нападе страх..." (22).

Іншим способом подолати страхи були аґресивність, спря
мована назовні, і пошуки цапів-відбувайлів. Вистачало розпу
стити лише чутку, як, приміром, 1349 р. у Фрайбурзі, що євреї 
отруїли криницю, щоб їх кинути до в'язниці, вибити зізнан
ня, на підставі якого за наказом маґістрату спалити (23). Ще 
послідовніше простежується історична неперервність аґресив- 
ного ставлення до свого тіла: аскетичні муки тіла були оголо
шеною метою більшости вірних. Якщо щодо цього були й інші 
мотиви, такі як наслідування мук Христа (Imitatio Christi), 
все ж таки надзвичайний потойбічний страх був одним із ваго
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мих чинників. Блаженна Беатріс Тіненська (1200-1268) нано
сила собі рани різноманітними способами, колола себе голками 
і колючками, вдавалась до самобичування, ставала колінами на 
сніг, позбавляла себе сну тощо. Чому? "Якщо хтось ретельно 
зважує, з одного боку, покарання і муки вічного прокляття, а 
з іншого, обіцяні радощі вічного блаженства, то йому не буде 
важко перенести те, що він уже переносить..." (24). Усе більший 
внутрішній страх у пізньому середньовіччі виявляється і в но
вих тенденціях світського права, а саме: офіційне запрова
дження неймовірно садистських тілесних покарань, а також 
не менш жорстоких тортур, аби знайти істину.

Зрештою й об'єднання в громади було захистом від страхів. 
Від раннього середньовіччя це простежується у формуванні 
братств, метою яких було підтримування один одного за допо
могою молитов (25), таких численних братств (26) пізнього 
середньовіччя зі своїми патронами, відправами, священиками 
тощо, а також ґільдій і цехів, які в жодному разі не були 
лише соціяльними чи комерційними об'єднаннями, а й релі
гійними.

4. Ісус і його перші прихильники ще чекали безпосередньо
го близького настання царства Божого на землі. Коли стало 
зрозуміло, що це пророцтво не збудеться, надія на життя у вічно
му блаженстві перемістилася на час після смерти, на тому світі. 
Для середньовічних теологів це були чесноти, що вели до 
Бога (27). Хоча упродовж усього християнства аж до епохи 
нового часу знову й знову з'являються очікування безпосеред
нього настання кінця світу (28), проте з загальноісторичного 
погляду цьому сектантському уявленню надавали набагато мен
шого значення, ніж сподіванню на рай після смерти, яке поді
ляли всі вірні. До того ж на підставі вчення про приреченість 
загалом воно було сповнене більшими страхами і надіями. Од
нак час від часу з'являлися відступницькі рухи, які вважали, 
що зможуть встановити рай ще на землі, часто одним із еле
ментів цього їхнього задуму було вільне сексуальне життя (29).

Своєрідні магічні контакти між земним і позаземним (з нау
ково-теологічного погляду -  типологія) створили підґрунтя ДО 
ще однієї надії: хто побуває в земному Єрусалимі, той матиме 
добрі шанси досягнути й небесного. Пояснення паломництва 
слід шукати не лише у спокутуванні гріхів у надзвичайно важкій
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мученицькій подорожі, а й у тому, що то спасенне місце. "Я, 
власне, думаю", звертається до Христа один із паломників до 
Єрусалиму 1033 р., "що так само, як моє тіло йшло за тобою, 
щоб дістатися цього місця, так і моя душа ціла й неушкоджена, 
сповнена радощів увійде за тобою до раю" (ЗО). Коли все хрис
тиянство збереться на Святих Землях, тоді, на думку Ґібера 
Ножанського (1053-1124), силу антихриста буде здолано. (31)

Надія на встановлення миру, така типова сьогодні, в серед
ньовіччі була, щонайбільше, спорадичною. Для суспільства пер
шого тисячоліття характерною була велика загальна готовність 
до насильства. За часів Меровінґів більшість селян була одно
часно й воїнами, для яких мир навряд чи був ідеалом, позаяк 
вони самі розраховували на здобуття трофеїв. Беззбройні мо
нахи, для яких постійно існувала небезпека грабунків, звичай
но ж, молилися, якщо й не за всеосяжний мир, то принаймні за 
пощаду від окремих нападів, наприклад, норманів в Ірландії 
чи угорців у Німеччині. Лише наприкінці X ст., коли ведення 
війни стало спеціалізованим завданням окремого суспільного 
стану, бажання миру, яке виношували клірики, було настільки 
великим, що з'явилися перші спроби встановити мир хоча б на 
деякий час і для деяких осіб, приміром, рух за мир Божий, що 
бере свій початок у Південній Франції (32). Згодом його замі
нив рух за земний мир. Всеосяжний мир став поширеним ідеа
лом лише в період пізнього середньовіччя, свідченням чого є 
висловлювання деяких політичних мислителів, приміром, Ген
ріха Ґоркумського (1377/1778-1431) (33), з'явилася загальна 
надія на короля-миротворця (34). Тут можна говорити про вия
ви утопічного мислення (35), як і у випадку деяких реформа
торських рухів кінця епохи середньовіччя.

5. Цілком очевидно, що й уявні страхи та надії середньовіч
них людей втілювалися в діях і вчинках, проте не стільки 
світських володарів (див. с. 342), скільки передовсім офіцій
ної церкви. "Якщо б священики не говорили про пекло, вони б 
померли з голоду" -  такою була поширена думка в народі, за 
свідченням одного проповідника XIV ст. (36). Достатньо згада
ти лише вчинки задля відпущення гріхів, які ґрунтувалися на 
страхах і сподіваннях щодо потойбічного світу. До того ж не 
слід забувати, що, на відміну від просвітників, більшість пред
ставників духівництва була переконана в правильності їхньої
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арґументації, а щире усвідомлення того, що вони чинять доб
ро, зростало нероздільно з прагненням до збагачення і влади.

Проте й норми світського суспільства підкріплювалися вті
ленням страхів і сподівань. І не лише в такому тривіяльному 
сенсі, як загроза бути покараним за нормами кримінального 
права чи за звичаями, а й обережніше, через твори мистецтва. 
Скажімо, у героїчному епосі простежується ідея, що страх -  
ознака поганого характеру, що видно з прикладу зрадника Ґене- 
луна з німецької Пісні про Роланда; його антипод Роланд не 
знає страху (37); Карлові Великому не раз докоряли за його 
сповнені страху вибухи почуттів (38). На прикладі поведінки 
воїнів з Пісні про Нібелунґів видно: "Stereotypes movens чо
ловіків -  це страх бути запідозреним у страхові, тобто героїчні 
вчинки здійснюються не лише заради них самих, а й задля 
того, щоб очистити себе від підкорення страхові" (39). Так само, 
я к і в  епоху античности, сподівання зазнати через свої вчинки 
героїчної (збереженої поетами) слави були movens не лише 
для воїнів раннього середньовіччя, а й для численних рицарів 
періоду високого і пізнього середньовіччя. У давньоанглій- 
ському Беовульфі про причину об'їжджання верхи навколо 
могили загиблого героя написано: "Вони славили його звитяж
ність; /  й хвалебно свідчили про його геройство. /  Бо годиться 
улюбленого вождя /  прославляти в словах...” (40). Про бургунд
ського герцоґа Карла Сміливого (роки правління 1467-1477) 
його літописець Філіпп де Комміне пише: "Він прагнув як най
яскравішого блиску слави, яка спонукала його більше, ніж будь- 
що інше, до ведення воєн" (41). Надія жити в пам'яті людей 
спричинила багато кривавих вчинків, які в епоху середньовіччя, 
що майже повністю характеризується аґресивною ментальні
стю, зараховували до ідеалів, християнських також. 

і
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Н ови й  ч ас

1. Багато дослідників вважають страх предковічним фено
меном, проте архаїчний страх людини перед смертю, хвороба
ми, болем, катастрофами, голодом і ворогами виявлявся сто
річчями у різних формах.

Простежуючи колективне подолання цих страхів (передовсім 
страху перед смертю), можна констатувати згасання впродовж 
епохи нового часу релігійних уявлень, місце яких зайняли спо
дівання, пов'язані з розвитком природничих наук (1). І тому 
люди нової епохи, відтіснивши смерть на околиці життя, заслав
ши її до лікарні, не подолали, а лише витіснили страхи (2).

2. Особливу роль у колективних страхах відігравали епідемії. 
Передовсім чума, проте також і малярія, тиф, висипний тиф, хо
лера, пропасниця, еспанська гарячка, сифіліс і СНІД спричиня
ли та ще й сьогодні спричиняють страхи. Людина раннього 
нового часу жила з епідеміями. Чума, яка оселилася в Европі 
від 1348-1349 рр., давала час від часу про себе знати то в тому, 
то в тому європейському краї. Подолання її медичними засоба
ми стало можливим лише у XIX ст. Найкращим лікуванням 
були побожність, молитви і моральна поведінка. Проповідники 
вимагали "власне утримуватися від богохульства /  розпусти /  
ігрищ /  непомірних пиятик /  гріховного сідання зверху /  і всіх 
інших гріхів" (3). Численні свідчення побожности народу, жер
товні образи в місцях паломництва, колони чуми і пожертви на 
заснування каплиць та церков є вираженням цих релігійних 
засобів проти епідемії і пов'язаного з нею страху. У такій інтер
претації епідемії як кари Божої страх стає суттєвим інструмен
том встановлення соціяльної дисципліни. Згідно з проповідни
ком XVII ст. Гауком, "епідемія чуми /  як вчить нас Святе Пись- 
м° /  є /  рукою Божою /  різкою Божою /  мечем його люті /  
Божою помстою /  стрілою розгніваного Бога /  громом і блис
кавкою гніву Божого..."(4). Інші природні явища -  землетруси, 
повені та неврожаї, також спричиняли подібні страхи.

Роль церкви в наголошуванні страху впродовж раннього 
нового часу стає все чіткішою. До глибинних страхів людини 
перед вогнем, темрявою, морем, вовками, привидами, вампі
рами, чаклунськими знаками, грабіжниками, голодом і війна
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ми додалися ще й страхи, зумовлені й випродукувані церк
вою: страх перед євреями, турками, єретиками, жінками і ще 
жахливіший -  страх перед дияволом і гріхами (5). Ці два види 
страхів (колективні страхи народу й теологічні страхи) свідчать 
про розділення культури в період раннього нового часу на куль
туру еліт і культуру народу (6).

Страхи розпалюють і посилюють, перетворюючи їх на інстру
мент встановлення дисципліни серед підданих. У листівках у 
Центральній Европі чільне місце відводили туркам (а під час 
Тридцятилітньої війни -  шведам), чия жорстокість наводила 
страх і жах. Цей страх 1664 р. так паралізував солдатів, що 
вони в битві під Моґерсдорфом не змогли чинити жодного опо
ру і їх розбили яничари (7). Турків, що наводили жах, інтерпре
тували по-новому, з релігійного погляду, як кару Божу і 
передвісників кінця світу.

Так само на страхові ґрунтувалися переслідування й інших 
груп, скажімо, євреїв, "циганів" (сінті і рома) чи жінок у про
цесах над відьмами. Страх, скеровуваний церквою і система
тизований у стереотипних питаннях мисливців на відьом (це 
були переважно жінки, рідше чоловіки, які вміли викликати 
град, зачаклувати молоко, за допомогою зав'язок на шнурках 
наслати імпотенцію і були здатні завдати ще багато всілякої 
шкоди), спричинив жахливу хвилю переслідувань, яка часто 
підсилювалася економічними та іншими кризами. Страх пе
ред їхнім чаклунством якраз і є вираження страху того часу.

Переслідування відьом, а також знищення єретиків, марґі- 
налів, злочинців і пов’язані з цим жахливі тортури, жорстокі 
покарання, яким їх піддавали, спричиняли й політичні стра
хи в населення, страх перед пригнобленням, тортурами, в'яз
ницею і покаранням.

Отож, страх, про який мало говорили й писали, був "при
сутній усюди, він постійно супроводжував людей" (8).

У рамках релігійних уявлень плекалися надії, а відтак ве
ликий вплив на них мало мислення еліт. Деякі з цих надій на 
спасіння все ж набули форм, близьких для великих мас наро
ду, скажімо, у межах релігійних рухів, що були пов'язані з 
селянськими війнами, в яких особливо важливими були ідеї 
хіліязму. Тут слід згадати і діяльність Томаса Мюнцера (9), а 
також анабаптистський рух з його ідеєю побудувати царство 
Боже ще на землі, спроба чого була здійснена, приміром, У
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Мюнстері 1534-1535 рр. (10). У достатньо важливій надії, а 
саме в надії на мир, люди раннього нового часу постійно розча
ровувалися. Особливо під час Тридцятилітньої війни це праг
нення миру займає чільне місце не лише в літературі, а й у 
колективних бажаннях.

3. Як і в народній культурі, деякі страхи раннього нового 
часу дійшли аж до нашого сторіччя, культура еліт XVIII ст. з 
її звертанням до розуму, до науки, з її вірою у проґрес здійснила 
істотні зрушення, які набагато пізніше і поступово стали на
дбанням народної культури. Все більше розуміння природи 
зробило багато страхів безпредметними, а "потребу мати 
страх" (11) задовольняли тепер, попри інше, романи жахів. 
Просвітники бачили, що підростає покоління людей, яке, як 
казав Кондорсе (1743-1794), "ступає чітким впевненим кро
ком на шлях істини, доброчесности і щастя ... звільнене від 
усіх кайданів" (12). Утопічні надії раніших часів на прихід 
царства Божого на землю почали секуляризуватися.

Щоб досягнути цих цілей потрібно, вважали, неодмінно 
позбутися страху. Йоганн Ґоттфрід Зойме на початку XIX ст. 
закликав: "Відженіть страх геть! Тоді буде надія, що прийде 
добрий дух" (13). Поряд з боротьбою із забобонами мужність 
стає гаслом Просвітництва, як його сформулював Кант у ви
значенні, яке часто цитують: "Май мужність керуватися влас
ним розумом!" (14).

Утопічна література, така як твори Мерс'є чи згодом Ретіфа 
де ля Бретонна (15) активно поширилась і мала істотний вплив і 
на час "великого страху", на Французьку революцію 1789 р. (16).

4. У XIX ст. ці основні засади Просвітництва почали все більше 
й більше утверджуватися. Віра в науку і проґрес, шанобливе 
ставлення до героя як до антиподу боягуза характеризували 
сторіччя, в якому страх тематизувався ще менше, ніж у період 
раннього нового часу. Здається, це щось більше, аніж просто 
випадковість, що попри велику кількість досліджень страху в 
період раннього нового часу, які вивчали ставлення до жаху і 
страху в епоху Просвітництва; що існує незліченна кількість 
літератури про феномен страху починаючи від кінця XIX ст., 
саме ж XIX ст. залишилося мало дослідженим.

У цей час зникає багато причин до страху, об’єктивних та
кож. Істотний поступ робить медицина, останні кризи голоду
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зафіксовані 1816-1817 рр. (17), природа завдяки науці й техніці 
стає все більш керованою, проґресивна освіта витісняє "темну 
забобонність", зменшується вплив церкви, яка задля свого па
нування вдавалась і до такого засобу, як страх.

Однак у XIX ст. виникають нові страхи, насамперед соціаль
ні, які потрібно розглядати у зв'язку з можливим сходженням 
і занепадом у межах суспільства, які в староевропейському 
суспільстві, в якому належність до стану була спадковою, не 
мали такого значення. Цей страх часто проектується на маргі
нальні групи, на "інших" -  євреїв, циганів, інвалідів або гомо- 
сексуалів. Страх перед пролетаризацією і збіднінням стає при
чиною схильности дрібної буржуазії до таких ідеологій, як ан
тисемітизм і, зрештою, фашизм. Ненависть до чужинців і ви
никнення національних ворожих образів -  елементи тієї ж 
тенденції. Страх перед жінками набуває нового виміру, еманси- 
пованої жінки бояться, її дискредитують як "femme fatale" (18).

У XIX ст. соціальні утопії впливають на колективну свідомість 
людей ще сильніше, ніж у XVIII ст. Від часу Французької рево
люції у всій Европі з'являється надія на свободу і справедливість, 
уже більше не припиняється боротьба за права людини. Проте 
панівним у середовищі буржуазії стає страх перед революціями.

Особливу роль у цьому відіграла надія на пролетарську рево
люцію, і як її наслідок -  безкласове суспільство, яка притягувала 
до себе декілька поколінь пролетаріату. Хоча марксистську ідео
логію і не вважали утопією, а наукою (19), як казав Каутський, 
"науковий соціаліст навчається, утопіст мріє" (20), однак проект 
нового суспільства, відважно розроблений Марксом та Енґель- 
сом, давав надію тим, чиї реальні умови життя були особливо 
нестерпними. "Віра в проґрес як соціальна релігія була однією з 
найдієвіших розрад європейської людини нового часу" (21).

5. Багато людей на зламі сторіч думали, що ліквідують голод 
і хвороби, що в світі запанують мир і справедливість. У недемо
кратичних політичних системах міжвоєнного періоду, особливо 
у фашизмі, страх був стабілізаційним чинником у підтриманні 
самої системи. Диктатура ґрунтується на страхові, тоталітаризм 
використовує страх, проектуючи його на ворожі групи, які слід 
знищити. Неймовірні звірства націонал-соціалізму, а також 
сталінські жахи та їх колективне акцептування потрібно тлума
чити з погляду страху. Дві світові війни і пов'язані з ними стра
хи (як і страх перед третьою світовою війною) істотно вплинули
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на це "сторіччя перманентного страху" (22). Розвиток військової 
техніки, нейтронна й атомна бомби (Хіросіма 1945 р.), зоряні 
війни, екологічні катастрофи (Чорнобиль 1986 р.), озонові діри, 
парниковий ефект -  це лише незначна частина понять, які зумо
вили усвідомлення нових вимірів знищення (23).

З крахом радянської системи й падінням Залізної завіси 
1989 р. здійснилося, якщо дивитися неглибоко, багато надій 
людей на Заході і Сході. Політична свобода, зникнення жах
ливої загрози з обох боків зумовили ейфорію сподівань, за якою, 
однак, швидко настало "rude awakening". Повільність і труд
нощі економічних, політичних і суспільних перетворень у 
посткомуністичних державах, виникнення міжнаціонального 
напруження аж до війни в колишній Югославії, потоки 
біженців по всій Европі і висока ціна за об'єднання Німеччи
ни продукують страхи, якими живляться праві ідеології, не
нависть до чужинців і антисемітизм. Усе це є вираженням стра
ху людей Західної Европи перед новими загрозами.
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Радість, смуток і щастя
А н ти чн ість  (1 )

1. Кожен коваль свого щастя, а хтось додасть, і свого неща
стя. Хто в повсякденних діях і максимах свого життя дотри
мується цієї відомої приказки, той керується тим, що за своє 
щастя і нещастя, радість і смуток він відповідає сам. На те, що 
якась вища, надлюдська інстанція, якийсь там бог, чи саме цей 
Бог керує долею людини й розплановує її наперед, сьогодні вже 
здебільшого не зважають.

Лише мало хто переконаний, що все, що з ним стається і що 
він робить, діється з волі позаземних сил, і що все в їхніх руках. 
Проте досить часто в години нещастя чи щастя навіть далекі від 
релігії люди перекладають відповідальність за ті чи інші події у 
своєму житті на свою розписану кимось наперед долю.

Джерела свідчать, що і в епоху античности також існували 
обидва погляди на те, як приходять щастя і нещастя, радість і 
смуток. Втім переважало припущення, що щастя і нещастя 
людини залежить від богів (2). Лише перехід мислення від мітич- 
ного до логічного дав змогу поетам і філософам зрозуміти, що 
ці почуття залежать лише від власних дій і власного життя, а 
відтак на них можна впливати (3).

Eudaimonia -  головне слово грецької мови для вираження 
поняття щастя (4). Воно походить з релігійної сфери, і спочат
ку його вживали до означення загального стану людини, до 
якої прийшло осяяння Боже. Щастям у будь-якій формі, як і 
нещастям, завдячували богам (5). Поряд з eudaimonia вживали 
також olbos, багатство, і euthychia, удача. У латині слова, які 
пов'язані з поняттям щастя, beatus, fortunatus, felix, беруть 
свій початок також з релігійної сфери (6). Стан eudaimonia у 
латинських джерелах, щонайпізніше з часів Ціцерона, пере
кладали beata vita (щасливе життя).

Щасливим в епоху античности (як і сьогодні) вважали того, 
хто мав матеріяльний добробут, владу, авторитет, славу, красу і 
Добре здоров'я, тобто був цілком успішним. Висланий поет і 
політик Алкей (нар. приблизно 630-620 р. до Р. X.) сумує за 
тією вагомістю, яку він міг би мати в народному вічі чи в раді на
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своїй батьківщині: "Те, що мали мій батько і батько мого батька 
як члени цієї саморуйнівної громади, того мене позбавили" (7). 
Солон (приблизно 640-560 рр. до Р. X.) просить богів, щоб ті 
дали йому "добру й постійну славу", визнання у друга і ворога, а 
також (отримане законним шляхом) майно (8). Влада тирана, 
принаймні у Греції, теж була особливим щастям (9). Успішних 
полководців вважали пестунчиками долі, улюбленцями богів. 
Римський полководець Сулла (138-178 рр. до Р. X.), наприклад, 
до свого імени сам додав атрибут felix (щасливий). Згодом це 
означення приписували частині римських цезарів, бо щастя да
рувало їм зовнішній успіх у житті й у владі (10). Для Солона 
щастям у приватному і домашньому житті були діти, коні, мис
ливські собаки і друзі: "Щасливий чоловік, що має багато дітей, 
коней, гарних псів для полювання, випробуваного друга" (11). 
Дещо скромніше щодо цього висловлювався поет Алкман (VII ст. 
до Р. X.), на думку якого, той щасливий, "хто закінчує свій день 
без сліз" (12). На прикладі останнього висловлювання помітно, 
наскільки близько одне до одного, і за античними поглядами 
також, перебували радість і смуток.

Нещасним вважали того, хто був бідним і безпомічним (13). 
Щасливій молодості протиставляли безпорадну старість (14). І 
цей перелік можна продовжувати до нескінченности.

2. Люди епохи античности загалом були переконані в тому, 
що їхньою долею керують всемогутні боги. Щастя і нещастя 
були в руках безсмертних. Прикладів такого мислення в усіх 
періодах цієї епохи достатньо багато. Ще в Іліяді написано про 
Зевса, який розподіляє щастя і нещастя з двох посудин (15). 
Царя Лідії Гіга, як вважає поет Архілох (нар. приблизно 680 р. 
до Р. X.), владою і багатством наділили боги: "На золотому 
багатстві Гіга мені не залежить, я не маю заздрости, що роб- 
лять боги, мене не хвилює" (16). Щоб мати успіх, недостатньо 
лише власного бажання і зусиль. Тут вирішують боги і доля, 
вважає Солон (17).

Це передовсім богиня долі Тіха, донька Зевса, яка роздає ща
стя і нещастя (18). Поняття tyche, яким позначали нещастя, щастя, 
випадок і долю, персоніфікував ще Гесіод (19). У наступних сто
річчях богиня Тіха набувала все більшого значення. Свідчення 
про її культове поклоніння з'являються від IV ст. до Р. X. (20). 
Численними є і її образні втілення, на яких вона зображена як
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стернова з рульовим веслом і рогом достатку або разом із Плу- 
тосом, багатством, символізуючи добробут (21). Цікаво, що 
перші відомі нам вшанування цієї богині припадають на пері
од так званої кризи грецьких полісів (наприкінці V і поч. IV ст. 
до Р. X.). Особливо Пелопоннеська війна стала для грецького 
світу великою катастрофою. Це був час політичної, економіч
ної і соціальної непевности.

3. Однак ще в творах Гомера йдеться про те, що люди самі 
здатні уникати нещасть і смутку. Зевс у нього обурюється: 
"Неймовірно! Як все таки смертні звинувачують богів! Від нас, 
кажуть вони, йде погане; а самі ж собі своїми необдуманими 
вчинками спричиняють біль” (22). У цьому місці поет підхо
дить до головного поняття, яке вважали причиною непотрібно
го смутку, це -  hybris (23). Під цим основним поняттям грець
кої етики розуміли порушення людиною меж, встановлених 
богами. Хто зневажає визначені богами межі й норми поведін
ки, той зневажає і богів, богохульству є. Наслідком hybris, за 
античними поглядами, завжди є помста богів. Хто стає на цей 
шлях, той чинить нераціонально і нерозумно.

Від V-IV ст. до Р. X. у літературних та філософських колах 
щораз більше утверджується усвідомлення того, що смуток і 
радість залежать від інтелектуальної та моральної здатности 
людини. Щастя вже більше не прирівнювали до слави, добро
буту і зовнішнього успіху, воно залежало від душевних чин
ників (24). Через розсудливі вчинки, знання та досвід можна 
впливати на речі, на щастя і нещастя. На думку філософів, ані 
те, ані інше не було визначеним наперед. Вважали, що якраз 
болю і смутку можна було уникнути.

Існувало переконання, що нещастя повчальне, що воно може 
мати педагогічне значення (25). В одній із трагедій Есхіла ви
словлено думку, що нещастя -  найкращий засіб для розсудли- 
вости (26). Відома ще з античности приказка, що на помилках 
вчаться, свідчить про існування цього переконання (27). Для 
філософів зовнішні ознаки не були критерієм щастя. Слава, 
влада, багатство і розлоге сімейне генеалогічне дерево не мали 
Для Платона жодного значення, коли йшлося про досягнення 
людиною стану щасливого блаженства (28). Стоїк Сенека ви
ступав проти визначення щастя "з видимости”. Повноцінний 
Душевний спокій, ataraxia, для епікурейців і стоїків був пере
думовою пошуку щастя, основа якого в душевному стані лю-
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дини. Вимогою було благочестиве життя. Звідси, згідно із Се- 
некою, мусять випливати неперервна радість і внутрішнє ща
стя. Лише байдужість щодо втрати мрій і щодо болю, "найне- 
надійніших і найнеприборканіших володарів", ґарантує той 
щасливий спокій душі, який можна назвати єдиною розумною 
метою у житті (29).

4. Індивідуальну і колективну радість в епоху античности 
публічно виражали під час релігійних свят (ЗО). На честь богів 
від імени полісу організовували численні офіційні заходи: танці, 
співи, жертвоприношення і святкові банкети. Безпосередня 
радість учасників виявлялася у вибухах почуттів: радісні ви
крикування, плач, сміх, обійми тощо. Релігійно мотивовані 
свята, такі як панеллінські агони (змагання в Олімпії, Дель- 
фах або й Коринті) були популярними впродовж цілої епохи 
античности аж до часів правління цезарів. Насолода вином, 
музикою і танцями приводила часто до того, що святкова 
радість переростала в екстаз. І тому не дивно, що саме Діоніса, 
бога вина, вважали тим, хто приносить радість (31).

Радість, яка виливалася на святкуваннях, мала засвідчити, 
що час нещастя нарешті підходить до свого кінця. Контакт з 
богами, лише за допомогою якого можна здобути їхню при
хильність, встановлювали через жертвоприношення. За допо
могою різноманітних дій вітали прихід нового періоду, за який 
відповідало божество, яке вшановували. Воно було ґарантом 
достатку, майбутньої радости і щастя.

Примітки
(1) Основи з цієї тематики викладено у статтях ARNDT, RITTER, HOLTE, 
MICHEL і FRÄNKEL, 615 ff.
(2) RITTER, 679 f., ARNDT, 206 f. і FRÄNKEL, 616. Джерела див. нижче.
(3) W. NESTLE, Vom Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des griechischen 
Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates, Stuttgart21942.
(4) Про термінологію див.: HOLTE, 246 ff. і RITTER, 679 f.
(5) “Daimon” було спочатку позначенням кожного божества, згодом його вико
ристовували на позначення подібного до бога духа-хоронителя. Див.: DODDS, 
29 f. і HOLTE, 250 f.
(6) HOLTE, 250 f., див. також: ERKELL.
(7) ALKAIOS, 130 (перекл. FRÄNKEL).
(8) SOLON, Fragment 1, 1-10, подібне див. також: PINDAR, Isthmien 5,1.
(9) SOLON, Fragment 23, 5-7: “Якби я владу отримав і став багатим, і тираном 
атенян лиш на один-єдиний день, тоді здерли б з мене шкіру й винищили б мін
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рід”. Подібне див. ARCHELOCHOS, Fragment 22. Про грецьку тиранію пор.: 
Н. BREVE, Die Tyrannis bei den Griechen, München 1967.
(10) HOLTE, 251. Про римський культ цезаря див.: A. WLOSOK (Hg.), Römischer 
Kaiserkult, Darmstadt 1978.
(11) Fragment 13 (перекл. FRÄNKEL). Про значення гостинносте в грецькому 
суспільстві див.: G. Herman, Ritualised Friendship and the Greek City, Cambridge 1987.
(12) ALKMAN 1,34 (перекл. FRÄNKEL).
(13) Напр.: В. ALKAIOS 364 і THEOGNIS 183.
(14) MIMNERMOS 1, пор. також: SEMONTOES, який (Fragment 1) подає цілий 
список нещасть.
(15) HOMER, Ilias 24,527, у цьому сенсі також HESIOD, Werke und Tage, 90 ff. і 
PINDAR, Pythien 5,122 f.
(16) ARCHELOCHOS, Fragment 22 (перекл. FRÄNKEL), nop.: PETRONIUS, 
Satyricon 38,9: “Ego nemini invideo, si quid deus dedit”.
(17) Fragment 1,72 ff.
(18) PINDAR, Olympien 12: “Ти ж бо керуєш швидкими суднами на морі, а на 
землі стрімкими військовими кампаніями і вічевими зборами”. Докладно про 
Тіху див.: RUHL, 1309-1357.
(19) HESIOD, Theogonie 360.
(20) Inscriptions Graecae П/ГП, 333c 19 f., 1496a 76 f.
(21) Див.: O. WASER, про Тіху див.: W. ROSCHER (Hg.), Ausführliches Lexikon 
der griechischen und römischen Mythologie, Leipzig 1916-1924, V, 1357-1380.
(22) Odyssee 132 (перекл. W. SCHADEWALD).
(23) Див.: DODDS, 19 f. і 26 і 178 з прим. 13.
(24) Про значення щастя і нещастя в античній філософії див.: HOLTE, 252-259 і 
RITTER, 680-690.
(25) Див.: DÖRRIE, 5 f.
(26) AISCHYLOS, Agamemnon 174.
(27) PLATON, Symposion 222 b; AESOP, Fabeln 370, 182; CURTIUS RUFUS, 
Historiae Alexandri 8,2,1.
(28) PHILEBOS, 11 d.
(29) SENECA, De vita beata, 4 f.
(30) Див.: MICHEL, особливо c. 366-370 з прикладами.
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С ередн ьов іччя

1. Попри поширену думку, щастя і смуток цілковито були 
присутні у світі уявлень епохи середньовіччя. Це, звичайно, 
небезпечні, суперечливі теми, які виявлялися лише в деяких 
соціяльних та культурних констеляціях і які постійно мусили 
утверджувати себе в протистоянні з нормами християнсько-ре
лігійного світогляду, у рамках якого смуток, образу і бажання 
conditio humana з погляду трансцендентности цінували неви
соко. Відтак для середньовічного права основне громадянське 
право "pursuit of happiness" було невідомим. А в теології і в 
моралі, за традицією Авґустина, яка мала реальний вплив до 
XIII ст., допоки не набули поширення твори Арістотеля, ща
стя, у всякому разі земне, виконувало другорядну функцію 
користування ("uti"). Щастя ("beatitudo") насолоди ("frui"), 
про яке згадано в нагірній проповіді, допускалося лише як 
роздумування про потойбічну долю, на що мали бути спрямо
вані всі людські прагнення ("appetitus") (1). Скорбота й пе
чаль, особливо у формі афективних почуттів, підпорядкову
ються "sub specie aeternitatis" прийнятим нормам. "Tristitia", 
близько споріднену з "acedia", за моральним вченням з яскра
во вираженим впливом кліриків (Кассіян, Григорій Великий), 
стали прирівнювати до гріхів. Лише після ознайомлення з ан
тичними й арабськими творами меланхолію тлумачать пере
важно як медичний феномен (2). У цьому сенсі церква в ран
ньому середньовіччі виступає проти мирських форм неприхова
ного вираження афектів. У книжках спокутувань засуджено 
ритуали надмірної скорботи під час похорону (такі як оспіву
вання ("diabolica carmina"), танці та поминки), а також свята 
радощів, попередники карнавалу, під час яких організовували 
танці ("saltationes") й перевдягання (3). Навіть належна свят
кова радість у межах літургії, одним із найгарніших свідчень 
якої є каролінґська святкова поезія Ноткера Бальбула, супе
речлива. Підтвердженням цього є заборони секвенцій і тропів, 
скажімо, на соборі в Мо 845 р., спрямовані насамперед проти 
секвенцій у межах літургійного "Алілуя" (4).

2. Проте саме в релігійній культурі не лише формувалися 
зразки колективних й індивідуальних уявлень про радість і
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смуток ("paradisus coelestis" чи "paradisus terrestris") (5), а й на 
зламі ХІ-ХІІ ст. усе більше стали замислюватися над проблема
ми людського буття. Автори-монахи часів реформ своєрідно поєд
нували аскетичну втечу від світу і споглядальне пізнання ща
стя. Йоанн Фекамп, представник еремітів кінця XI ст., співає 
оду самотности ("solitudo, vacatio Dei”), наповнюючи її такими 
поняттями, як радість (”gaudium”) і солодкість (”dulcitudo”) (6). 
Якраз опираючись на оду, цистерціянці Бернар Клервоський 
(1091-1153) та Вільям із Сан-Тьєррі (близько 1085-1148) емфа
тичною мовою кохання описують афективний стан душі між 
щасливою близькістю до Бога і розпачливою віддаленістю від 
нього. Пізнання Бога в періоди екстазів дає змогу пережити 
щастя ще тут, у поцейбічному світі, що виражається через уяв
лення ’’внутрішнього раю”, "безмежної радости" чи "fruitio Dei” 
("Божої насолоди”) (7). Звичайно, у повчальних творах це по
одинокі, нестійкі, мрійливі й можливі лише як солодке перед
чуття есхатологічного споглядання Бога форми. До того ж це 
особисте щастя споглядання має пов'язуватися зі справами в 
житті й загальними релігійними формами. Відступницькі тен
денції у передчутті есхатологічного блаженства і свободи вияв
ляються, наслідуючи Джоакіно да Фйоре (близько 1130-1202), 
в уявленнях єретичних рухів пізнього середньовіччя. З новим 
розумінням щастя з'являється і нове розуміння смутку (8). У 
містиці "compassio” цистерціянців і насамперед францісканців 
наслідування страждань Ісуса, а також афективне заглиблення в 
рани Господа стають центральною духовною темою. Від XII ст. 
ця риса ще більше посилюється в жіночій містиці. У видіннях 
Єлизавети з Шьонау описані особисті пережиття "taedium vitae” 
та їх духовне подолання. Мехтгільда з Маґдебурґа звертає увагу 
на емоційну невтішність "відчуження від Бога". А в містиці 
монахинь пізнього середньовіччя пізнання страждань і смутку 
(як і пережиття щастя в екстазі) все більше пов'язуються з фізич
ними відчуттями і симптомами. Подвійний характер релігійно
го розуміння смутку (з одного боку, афективні відчуття, з іншо
го, прагнення заслужити собі спасіння) зберігся також і в містиці 
домініканців Генріха Сузо і Йоганнеса Таулера XIV ст.

Образотворче мистецтво теж не стоїть осторонь процесів 
нового оцінювання емоцій (9) та їх фізичного і жестикулярно- 
го вираження. Ще до того, як у ґотиці, починаючи з XIV ст., 
художні програми тайної вечері ("pieta") і багатостраждально
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го чоловіка почали оформляти в патетичні портрети, в Европі 
вже були відомі сценарії "lamentatio Christi" з Марією в центрі, 
в яких простежуються візантійські впливи і паралелі з пое
зією планктусів та страсними іграми (10). Ранніми зразками 
цього є фрески XI ст. у Санто-Анджело з околиць реформа
торського центру Монте-Кассіно (11). Розроблені в XIII ст., 
окрім інших і Джотто, іконографічні зразки поширилися і на 
придворно-світську сферу, вплинувши, приміром, на відтворен
ня скорботи у фресках Роденека і Шмалькальдена (XIII ст.).

3. Радість і смуток як центральні дискурсні теми від XI ст. 
зазнають нових підходів передовсім на англо-норманських те
риторіях, і не останньою чергою в орієнтованій на античність 
літературі "consolatio" у формі листів і пісень (13), в якій, з 
одного боку, задемонстровано реторичні зразки подолання скор
боти, а з іншого -  серйозне ставлення до переживань втрати 
як екзистенційного феномену. Бодрі де Бурґей (1046-1130) у 
Planctus згадує свого вчителя Губертуса з Мьонґа, який пізнав 
глибоко особистісні, змішані з радістю переживання скорботи, 
що є вже новим її розумінням: "Ex quo cum lacrimis plus ego 
lugeo /  Hinc plus ipse, quod est res nova, gaudeo... Displicet 
atque placet illud". (Що більше я печалюся в сльозах, то більшу
-  що виступає новим переживанням,/ справою -  радість це 
мені приносить... Це неприємно і приємно водночас.) (14). З 'яв
ляється нове сприйняття почуттів, яке вказує на культивовані 
стандарти при дворах. У своїй ідилії, орієнтуючись на Горація 
і Верґілія, Бодрі протиставляє радощі буколічного, скромного 
приватного життя (яке він розглядає як монастирське життя) і 
зайнятість виконанням своїх службових обов'язків єпископа: 
"Vere paupertas mediocris vita beata" (Воістину скромна бідність
-  це щасливе життя.) (15).

У шкільному середовищі, наслідуючи традиції Боеція, поси
люється взаємозалежність тематики щастя і філософського 
подолання скорботи, "viri litterati" сприймають своє меланхолій
не дистанціювання від світу як особливу заслугу. Жоанн Овія
ла в своєму Architrenius (16) (Архіплакальник) перед 1184 р. 
зображує освіченого фланера, який, плачучи, в пошуках істини 
залишає світські місця (палац Венери, школу, двір) і, зрештою, 
знаходить своє щастя у спогляданні острова філософів. При
дворний автор Ґоттфрід Страсбурзький у Трістпані (1205-1215) 
змальовує подібну фігуру, однак його меланхолія не допускає
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філософської втечі по той бік придворної культури і кохання. 
На пов'язаності переживань скорботи й очікування щастя на
голошує й Абеляр (1079-1142), насамперед у своїх планктусах 
і в листуванні з Алуїзою, радикальний розум серця якої повстає 
проти соціальних і релігійних умовностей (шлюб, любов до Бога, 
сім'я) (17). У Сагтіпа Вигапа (після 1230 р.), які виникли в 
середовищі освічених людей, за допомогою мотиву колеса фор
туни ("rota fortunae") не лише змальовано образ сваволі та 
закономірности людського піднесення й падіння, а й просте
жуються уявлення про світ з природною радістю почуттів і 
життєвою насолодою, який, на їхню думку, звичайно ж, існує в 
молодості.

4. Від середини XII ст. з формуванням світської придвор
ної культури щастя і смуток остаточно залишають схоластичні 
кабінети й монастирські келії. Дидактична література (Livre 
de maniers (Книжка про манери), Der welsche gast (Валійський 
гість) Томасіна Церклера (близько 1186 р. -  перед 1238 р.) та 
поезія народними мовами підносять "joie" (фр. радість), 
"vreude"(HiM. радість), "hoher m out" (нім. спесивість) до уособ
лення нового, у своїй основі світського, суспільного і людсько
го ідеалу. Не випадково середньоверхньонімецьке "gelucke" 
(щастя) вперше трапляється в першому великому німецькому 
придворному романі, в Eneasroman (Романі про Енея) Генрі
ха фон Фельдеке (1174-1183) (18). Придворне аристократичне 
суспільство відкриває, навіть культивує, нові цінності поцейбіч- 
ного світу. Світ сяє в блискові ("splendor") і пишності святку
вань та в репрезентації правителів. І це уявлення про щастя 
стає вірулентним якраз у поєднанні з пізнанням смутку. У 
своєму Planh (Плачі) (19) за померлим 1183 р. Генріхом План- 
таґенетом, “"reis dels corteis" (королем придворних), Бертран 
де Бори змушує, всупереч релігійній традиції memento mori, 
згадувати саме святкові елементи придворної культури з її ще
дрою гостинністю і пишністю. Попри всілякі церковні інвекти
ви, турніри і свята (приміром, знамените "придворне свято у 
Майнці" 1184 р., на якому був присутній Жізлебер Монський), 
стають суспільними подіями, що формують стиль і в яких на 
сцену виходить піднесеність придворної рицарської культу
ри (20). Придворне підвищення значущости поцейбічного життя 
в жодному разі не означає вільного виявлення емоцій. Про
грамна придворна "vreude" не є вільно вираженим афектом, а,
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за своєю концепцією, суспільною манерою поведінки, стилем 
життя, який виявляється у красі звичаїв, манер і "виявів радо- 
сти" ("gestus laetitiae") (21). Навпаки, у рамках претензійно- 
сти дворів на цивілізованість спонтанні виявлення почуттів 
все більше піддають обробленню і підганяють під диференційо
вані зразки чуттєвого сприйняття. Надмірна скорботність, яка 
виявлялася в траурних ритуалах, піснях і святах аристократів 
раннього середньовіччя і ще й далі була присутня у героїчно
му епосі народними мовами, підводиться під форми церемоні- 
яльного придворного трауру (22). Удавано надмірні фізичні 
вияви, такі як рвання на собі волосся чи одягу, стають юри
дично обов'язковими формами вираження, які приписують в 
правових текстах, наприклад, у Заксеншпіґелі. (23)

Лірика трубадурів і міннезінґерів -  важливе свідчення цьо
го оброблення почуттів. У ній розкрито надзвичайно широку 
палітру понять, таких як joie (радість), dolor (печаль), wunne 
(блаженство), truren (скорбота) (24), проте афекти переформо
вуються на засоби самоспоглядання чи інсценізованої репре
зентації себе. Печаль перетворюється на мистецьку форму, а 
міннезінґери стають віртуозами печалі.

Попри домінування суспільного ідеалу щастя (що вираже
но за допомогою середньоверхньонімецького "saelde") саме літе
ратура в придворному світі визначає позиції дуже особистісного 
щастя, насамперед у темі кохання (25). Як у любовних рома
нах, продовжуючи традиції Кретьєна де Труа, врівноважують
ся індивідуальне блаженство кохання і соціяльні норми чести, 
в інших текстах, приміром, у різних переписах Трістана, на
магаються втримати асоціальні, сепаративні, дуже й дуже палкі 
відцентрові сили кохання. У середовищі придворної культури 
для особистого щастя (у сенсі буденного щастя епохи нового 
часу) місця не відведено, його витіснено до сфери ідилій. Воно 
рідко представлене експліцитно, а, навпаки, переховується за 
знаками та алегоріями. Тому, хто його шукає, воно доступне 
десь під час прогулянок чи подорожей, його можна зустріти й 
уві сні, перекладаючи дійсність на рівень уявлень. Новий зем
ний рай перебуває в екзотичній далечі, як у казковій "країні 
отця Йоанна", у світі казок і фей, як у "merveilleux" фран
цузької літератури, в омріяних місцевостях, як ґрот кохання в 
Ґоттфріда Страсбурзького, чи в алегоричних парках за тради
цією французького Роману про Троянду. Там естетичні почуття
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людини живляться штучно створеною природою, там немає місця 
бідності й старості, там панують задоволення і молодість ("joie" 
і "joven"), а також гультяйство й неробство. До того ж у пасто
ральній поезії (Маркабрю, Вальтер фон дер Фоґельвайде, Найд- 
гарт чи згодом Освальд фон Волькенштайн) змальовано, насліду
ючи лірику ваґантів, буколічні антисвіти, в яких, як контраст 
до придворного етикету, більше дозволені еротична свобода та 
неудавана радість. Проте цей "селянський” світ має в собі мало 
реалістичного змісту і свідчить радше про палке прагнення ари
стократа до більшої свободи, яка ще не потрапила в сіті при
дворної претензійности на цивілізованість. Ці удавані антисвіти 
структуровані переважно так само, як і придворний світ. В "омрі
яному житті" біля ґроту кохання присутні ті ж самі придворні 
форми культури -  полювання і музика чи встановлена схема 
розпорядку дня. Країною мрій у Романі про Троянду керує при
дворне кохання з його суворими правилами і нормами поведін
ки. Навіть у пасторалях Маркабрю і дівочих піснях Вальтера 
поводяться за придворними правилами і стилем; і коли Вальтер 
одного разу в одній із своїх літніх пісень експлікує щасливе 
блаженство особи, то ця мрія солодкої омніпотентности струн- 
турована не демократично, а ієрархічно, не приватно, а найви
щою мірою публічно:

"і побачив я вві сні,
що король я всіх країн,
що моя душа в блаженстві раю,
і кохати можу я,
де й кого я схочу" (26).

Проте коли запальному молодому поетові одна стара-старез- 
на жінка витлумачила сон і навчила його, що таке "два рази 
два" в емпірйчності, то загалом мало що зосталося від мрій про 
краще життя, а в цьому алегоричному раю залишилися лишень 
нудьга та печаль. Наскільки ці ландшафти мрій вкоренилися у 
свідомості аристократично-придворного суспільства, свідчать (ще 
мало досліджені в рамках історії уявлень) сонники і книжки 
долі, які беруть свій початок від античних і арабських традицій 
і яким сильний опір чинила церква (27).

5. Від ХПІ ст. у придворних уявленнях про щастя з'яв
ляється теоретично обґрунтований противник у формі нової
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теології щастя, що опирається на вчення Арістотеля, а її тра
диції сягають Альберта Маґнуса і насамперед Томи Аквінського. 
Звертаючись до Арістотеля, Тома по-новому сприймає поцей- 
бічве щастя, яке для нього втілюється у вдалому житті, хай 
вів, критично ставлячись до земних виявів щастя, "perfecta 
beatitudo" вбачає лише в присутності Бога (28). З появою те
матики щастя в схоластичному дискурсі, який знайшов своє 
втілення також і в народних мовах, наприклад, у Брунетто 
Латіні (близько 1220-1294), відбувається водночас і боротьба 
теології з придворними концепціями щастя. Простежити цю 
"боротьбу культур" можна на прикладі історії тексту і спри
йняття Роману про Троянду. Перша редакція Ґійома де Лоррі- 
са (близько 1225 р.), збережена лише у фраґментах, спровоку
вала схоластичну суперечку і саме щодо того місця, де кон
цепцію придворного кохання він переносить у мрії про краще 
життя. Другий, хто опрацьовував цей роман, Жан де Мьон, 
опротестовуючи обітниці придворного кохання з позицій пер
соніфікованої схоластичної "raison" і возвеличуючи істинний 
рай любови до Бога над раєм земним, кориґуе це тверджен
ня (29). Проте цей текст і надалі скандальний, про що свідчить 
суперечка, що розгорілася 1399-1402 рр. між схоластичними і 
"гуманістичними" колами (ЗО). Роман про Троянду Жана Ґер- 
зона, провідної особистости Паризької школи, був так само 
засуджений, як і знаменитої авторки Крістін де Пізан.

Придворні уявлення про краще життя супроводжуються об
разом казкової країни, яку називали "плебейською утопією". 
Однак на зламі епох середньовіччя і нового часу цей образ цілко
вито витіснив придворні уявлення (31). Коріння мотиву все ж 
таки простежуються в освічених колах. Казкова країна Кука- 
нія зустрічається спочатку в застольній пісні Сагтіпа Вигапа, 
автором якої був отець Куканіенсіс (початок ХІП ст.). Монас
тирською пародією є середньоанглійська Land of Cocaygne 
(XIV ст.), що з'явилася в Ірландії. Міські ремісничі професії і 
форми торгівлі описані в старофранцузькій Fabliau de Coquaigne 
(ХІП ст.). Там з'являється й головний зв'язок мотиву: омріяна 
країна, змальована за зразком розповідей паломників і мандрів
ників, асоціюється з Країною блазнів (Narragonien) та карна
валом. Змальовується карнавальний "інший світ", в якому пе
реважають не естетична насолода, як у придворних мріях, а 
первинні фізичні потреби (32). На тлі посилення верхніх влад
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них структур, які загалом спрямовані на придушення колек
тивного виявлення афектів (прикладом цього можуть бути за
борони і вердикти проти запальних танців) (33), міська куль
тура пізнього середньовіччя потребує, очевидно, таких ліцен
зованих вільних місць і святкових періодів, як карнавали, під 
час яких дозволено давати волю почуттям і може нашаровува
тися популярна антикультура.

Близькість тематики щастя і печалі, яка виявилася у період 
високого середньовіччя, зберігається також і в пізньому середньо
віччі. Поняття меланхолії і фігура печалі все більше й більше 
проникають до омріяних ландшафтів алегорій. Коли ранній 
гуманіст Бнеа Сільвіо Пікколоміні, згодом папа Пій II, у своє
му Somnium de Fortuna (34) (написаному 1444 р. і перекладе
но німецькою 1468 р.) перелічує середньовічні уявлення про 
щастя, наприкінці списку він ставить "сліпе щастя" і його філо
софське подолання. Йоганнес фон Тепль в Акерманні з Богемії 
перед 1400 р.) (35), який також належить до періоду раннього 
гуманізму, можливість щастя, а відтак і гідність людини ви
водить з пережиття скорботи, на противагу християнському 
зневажанню світу, й оспівує образ жінки та придворний іде
ал кохання.
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1. Fortunatus (Щ асливчик) -  поширений в Бвропі з XVI ст. 
роман у прозі, демонструє щораз більшу роль грошей як ґаранта 
достатку і незалежности. Богиня щастя пропонує на вибір 
"мудрість/ багатство/ силу/ здоров'я/ красу/ і довге жит
тя” (1)- Герой обирає мішечок з грошима, до цього ж одержує 
ще можливість вибирати яке завгодно місце перебування, од
нак не стає щасливим. В історії йдеться про традиційну мо
раль з урахуванням нових цінностей. Продемонстровано водно
час прагнення до грошей та мобільности, а також до майже 
необмежених можливостей, які спочатку був одержав голов
ний герой (2).

Різноманітність сприйняття та вираження індивідуальних 
і колективних радости, почуття щастя й пережиття смутку в 
епоху нового часу навряд чи можна вже охарактеризувати, 
вдавшись до старої тріяди. Обов'язковість середньовічних норм 
суперечлива, вони доповнюються новими, конкурентними орієн
тирами. Процес цивілізації і передовсім рух за Реформацію 
зумовили в період раннього нового часу істотні зрушення й у 
сфері почуттів.

Щораз більше опановування афектів і контроль за потяга
ми "цивілізують" переживання і вираження особистої чуттєвости, 
сприяють її індивідуалізації (3). Фізичні та душевні потреби 
виражають уже не так спонтанно і публічно, а, навпаки, прихо
вують і змінюють. Сконцентрований на силі спосіб життя аристо
кратії, яка постійно носила при собі зброю, трансформується у 
витончену придворну культуру. Емоції вважають приватною 
справою, їх переживають у захисному колі сім'ї (4).

Сильний прорив раціоналізації у реформованому XVI ст. 
зумовлює відокремлення життєвих просторів, що по-різному 
вплинуло на чоловіків і жінок. З усе більшим значенням сімей
них зв'язків "пари працівників" (5) зростає відповідальність 
жінки за домашнє щастя й емоційну рівновагу. Відтак вона 
®ідіграє головну роль у пацифікації та дисципліні чоловіка, 
який втягується в суспільні професійні структури з їхнім поді
лом праці, що саме почали формуватися.

Отже, почуттям відводиться нове місце, а відповідальність 
гРуп осіб, соціальних прошарків і статей, інтенсивність та спон
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танність вираження й подолання радісних і скорботних по
чуттів змінюються. Змінюється і зміст зразків того, що прино
сить щастя, що є радістю і як людина має переживати горе.

2. У проповідях (6) та агіографічній літературі (7) підтриму
ються традиції католицької системи цінностей "щасливого" 
життя в наслідуванні Христа. Земні страждання, як неодмінна 
перехідна стадія, обіцяли потойбічне щастя і вічну радість (8). 
Святі, як "етичні віртуози" (Макс Вебер), могли зменшити ці 
страждання своїм заступництвом. Наділяючи своїми чеснота
ми із зібраних ними скарбів, вони були розрадою багатьом, 
кому їхнє заступництво надавало відчуття меншого наванта
ження на сферу почуттів, навіть якщо вони й не відповідали 
католицькому ідеалові.

Із часів реформаторського руху тривале щастя вже не пов'я
зують лише з наслідуванням життя святих на землі. Resignatio 
in infernum  Лютера акцентує увагу на думці про суд Божий і 
навіть вимагає відмовитися від щасливого блаженства, наскільки 
цього вимагає Бог (9). Щастя стає даром і милістю (вчення sola 
gratia), яких не пояснити. Не варто сподіватися й на позаземну 
підтримку святих. Індивід вже сам відповідає за своє богоугод
не життя (10). Вимоги Реформації зумовили те, що вґа Триден- 
тіюмі ухвалено зменшити важливість поклоніння святим у 
католицизмі. Життєвий ідеал монашого аскетизму і втеча від 
світу небагатьох покликаних трансформується у внутрішньо- 
душевну відмову від короткотривалих радощів і бажань кож
ного. Успіх у професійному житті кальвіністи розглядають як 
доказ милости (вчення про призначення). Сподівання позитив
но вплинути на статус наперед визначеного потойбічного бла
женства через пуританський спосіб поведінки, а саме старанність 
та ощадливість, сприяє кваліфікованому й інноваційному вико
нанню своїх професійних обов'язків. Протестантська відмова 
від щастя сприяє формуванню нової економічної етики й зро
станню ефективности раннього капіталістичного розвитку (11)« 
Технічний проґрес розглядатимуть як головну передумову ЛЮД' 
ського щастя.

3. В утопіях ідеальної держави передумовою також є кон
троль за потягами та афектами (12). Такі інтенсивні почуття, 
як кохання і ненависть, не є бажаними. Лише сильна держава 
може ґарантувати тихе особисте щастя і через планування та
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порядок здатна подолати ту непередбачуваність, від якої людина 
яе захищена, забезпечити їй стабільність, власність і добробут.

Привабливість усунення випадковости й нещастя з огляду 
на обсяг пережитих страждань вказує на стратегію утопічного 
подолання біди. Хвороби й епідемії, бідність, голод, спустош
ливі війни день у день загрожували елементарному існуван
ню (13). Тридцятилітня війна зумовила те, що люди відмовля
лись терпеливо зносити винищення через релігійну нетоле- 
рантність (14). Життєздатній силі, з якою люди виступають 
проти спустошення, відповідає реакція антиреформаторського 
піклування про душу на протестантський виклик. Розраду й 
радість вірні знаходять в життєствердних проповідницьких 
текстах і в бароковій архітектурі.

На Великдень вже дозволено голосно сміятися під церков
ною катедрою (15). Проти непристойних проповідницьких опо
відок протестував ще Еразм Роттердамський (16).

З огляду на зникнення віри в спасіння за допомогою цер
ковних інстанцій антична богиня щастя в образотворчому ми
стецтві та емблематиці переживає свій ренесанс і метаморфо
зи. Говорячи про XVII ст., кажуть навіть про "божевільне за
хоплення фортуною” (17). Барокова трагедія в "t heat rum 
Fortunae” змушує своїх глядачів вжахнутися (18). Тоді як у 
XVI ст. своїм абсолютистським князям залежно від їхньої virtue 
(сили, "чесноти”) ще бажали справедливої богині-хоронитель- 
ки, за неповних сто років стала домінувати Fortuna mala, в 
якої все залежить від настрою і яка розгойдує людиною наче 
дитячою гойдалкою (19), як їй заманеться. Казкове щастя (20) 
інколи цілком заслужено випадає старанному, однак у своєму 
серці потрібно розраховувати на непередбачувану долю:

"Будь безстрашним, не вважай за втрату.
Не тікай від щастя, не* впадай у заздрість.
Розважайся й не страждай
Це проти тебе змова щастя, місця й часу” (21).

Так поетично виражає Пауль Флемінґ (1609-1640) основне 
почуття життя.

4. Радощів розкоші та нової культури смаку очікують від 
делікатесів та екзотики, які привозять до Европи з далеких 
країн (22). Світи по той бік великої води обіцяють відмежу
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вання й пробуджують сподівання на спільну побудову щасли
вої держави, як приміром, у романі Острів Фельзенбурґ (1731- 
1743) Йоганна Ґоттфріда Шнабеля, де змальовано тихий рай. 
Усе більша суспільна віра у власні сили, у здатність вистояти 
в часи суспільних змін веде, однак, наприкінці XVIII ст. до 
пересичености утопіями гармонійних ідилій і виступає проти 
їхньої нудности та стаґнації (24).

Епоха європейських революцій вірить у постійні ґрунтовні 
зміни, що принесуть максимум щастя для всіх. Усі проґре- 
сивні маніфести вимагають зменшити страждання, які, на їхню 
думку, зумовили самі люди. Ще філософи Просвітництва ви
магали виховання задля колективного блаженства (25). Felicite 
publique передбачає підпорядкування особистих страждань су
спільним інтересам (26). Проте лише в американській консти
туції незалежности "the pursuit of happiness" (27) знайшло своє 
письмове втілення у спискові прав людини.

На весь загал поширилися не стільки нові буржуазні уяв
лення про щастя, скільки прагнення до нього. Скажімо, жінки 
подекуди намагалися боротися, однак марно, проти того, що їм 
не було відведено місця у цих уявленнях (28). Аж до XX ст. 
сімейну радість і материнське щастя вважали природним на
повненням життя жінки. Проте вибір партнера часто дикту
вало не кохання, а економічний та ієрархічний примус. "Ми, 
моя дорога доню, народились не для того ", -  заявляє комерсант 
Будденброк у Томаса Манна, -  "що ми у своїй короткозорості 
вважаємо нашим, маленьким особистим щастям" (29). Те, що 
така жіноча чеснота, як кохання, приносить нещастя, -  улюб
лена тема в мистецтві, тоді як освітній буржуазний роман звер
тається до теми щастя чоловіка в пошуках себе самого (ЗО).

Замість переконання, що зрештою всі людські дії спрямо
вані на досягнення щасливого блаженства, з'являється вимога 
виконувати визначені кимось обов'язки. У кожному разі так 
розуміли "категоричний імператив" Канта. За 100 років 3. Фройд 
учив, що культура ґрунтується на тому, щоб потреби потягів 
були не задоволені й піддавалися змінам. А тому життя в ци
вілізованому суспільстві -  це не щастя для всіх, а постійні "не
приємні почуття" (31).

"Калькуляція користи" утилітаристів, як приміром, Бенте- 
ма (32) і Мілла, передбачає оптимізацію споживання і добро
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буту як щастя. Економічно-політичні заходи мають спрямову
ватися на стратегію задоволення потреб.

Проте весь економічний оптимізм розбивається об соціяльні 
проблеми XIX ст. Соціялістичне вчення закликає зубожілі в 
процесі індустріалізації пролетарські верстви до побудови щас
ливого суспільства через революційне повалення капіталістич
ного способу господарювання (33). Лише наприкінці XX ст. 
утопія безкласового суспільства втрачає свою переконливість.

5. Розуміння того, що проґресу й достатку можна досягну
ти коштом інших та руйнуючи природу і здоров’я, призвело 
до втрати ілюзій щодо таких сподівань щастя. Як нестерпний 
несмак сприймають наприкінці XX ст. геппі-енд у літературі 
та мистецтві, позаяк це суперечить будь-якій реальності (34).
А. Камю щасливим називає Сізіфа, який упродовж життя не 
може закінчити своєї роботи (35). Перед завданнями, які не 
піддаються розв'язанню, людині залишається єдина радість 
підкоритися абсурдній долі.

Людина навчена (якщо не цілком відучена) (36) бути щас
ливою. Нездатність визнати право інших на емоційні потреби 
й переживати власні емоції притаманна "авторитарному ха
рактерові" (37), який відповідає за біди двох світових воєн. Така 
закостеніла дисципліна уможливлює і готовність до щасливого 
колективного самопожертвування в націоналізмі. Недовіра до 
розписаного державою щастя, жертвою якого стає індивідуаль
на свобода, знайшла мистецьке втілення, приміром, у таких уто
піях, як Чудесний новий світ та 1984 (38). Повернення старих 
сподівань людства викликає в декого бажання зазнати неща
стя, хвороби або й навіть, щоб тебе неправильно розуміли (39).

"Макарони приносять щастя" рекламує свій товар вироб
ник макаронної продукції. Студентське покоління 1968 про
тестує проти орієнтації на споживання і маніпулювання струк
турою потреб в інтересах більшого прибутку (40). Щастя -  це 
омана, небезпека, воно стає навіть манією (41). З'являються нові 
поняття, такі як "якість життя" (42). Для приємних почуттів 
зарезервовано місце у "вільному часі" (43). Психологічний ри
нок обіцяє (44) розвинути щасливу ідентичність. А на ринкові 
праці знову набула ваги мотивація в задоволенні, пережитті 
flow", течії, яка випливає з почуття знайти якнайкраще засто

сування своїм здібностям (45). З бази емпіричних соціяльних



370 Радість, смуток і щастя

досліджень політики постійно одержують консультації щодо 
потреб у щасті та задоволенні (46).

Досвід Другої світової війни вимагає переосмислити те, як 
подолати страждання. Смерть солдата втрачає свій героїзм (47).
А. Мічерліх закликає до "роботи над скорботою” замість витіс
нення пережитого і спричиненого горя (48). Проте непевність 
у цій роботі виявляється вже в суперечці істориків про уні
кальність Голокосту (49).
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Праця і свято
А н ти ч н ість

1. Наше сучасне розуміння праці та її сучасна значущість в 
економічному, соціальному та етичному сенсі грекам і римля
нам були невідомі. Вони були далекі від розуміння праці як 
сенсу життя, як засобу самореалізації людини, хоча й усвідом
лювали її потребу, а вона як людська діяльність приносила 
суспільне визнання. У грецькій і в латинській мовах існують 
щонайменше три лексичних поля щодо цього поняття, які мож
на порівняти між собою. Грецьке слово ponos, як і латинське 
labor позначає роботу в сенсі зусилля, як муку, як напружене 
заняття. Відтак обидва поняття почасти виявляють людське 
ставлення. Слова ergon (ergasia -  ergazesthai) чи opus (opera, 
operari) означають передусім результат роботи, створене, витвір, 
тоді як під techne чи ars розуміють особливе мистецьке вміння 
виготовляти щось, що у вужчому сенсі характеризує митця, проте 
може стосуватися й ремісника (1). Technites можна сказати і 
щодо шевця, і щодо гончаря чи навіть будівельника (2). Напис 
на надмогильному камені з ґалльського Арелату з часів прав
ління римських цезарів прославляє характерну для столяра
К. Кандіда Беніґнуса незрівнянно високу майстерність, а та
кож його старанність, ерудованість та солідність: "ars, cui 
summa fuit fabricae, Studium, doctrin, pudoque" (3).

2. Відтак ми лишень окреслили багатоманітність позначень 
праці та її іманентної оцінки, що міститься в них. Економічну 
значущість праці, а також її рефлексії у джерелах не можна 
звести до якогось одного знаменника (4). А отже, не може бути 
якоїсь єдиної оцінки праці, а лише відмінні погляди та підхо
ди, в яких простежуються ставлення, специфічні для тієї чи 
іншої групи. Для ранньогрецького селянина, як його зображує 
Гесіод (близько 700 р. до Р. X.), а також для Платона й Арісто- 
теля, які глибоко осмислювали людське буття й людську 
діяльність, праця -  це не одне й те ж. Для сенатора, скажімо, 
Плінія Молодшого (близько 100 р. після Р. X.), праця -  це не те 
саме, що праця для колишнього раба (5) чи міського ремісника, 
який належав до професійної спільноти свого міста (collegium,
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corpus), а у своїй діяльності та соціяльному оточенні мав відпо
відну ідентичність. Відтак узагальнення в цій сфері виявляють
ся у грубих оцінках, бо вони однобоко ґрунтуються або на підхо
дах філософів, або грецького суспільства, або ж навіть і рабів, і 
в них залежно від висхідного погляду розроблено ті чи інші 
узагальнені форми існування праці (6). У найкращому випадку 
можна виявити деякі незначні специфічні та постійні ознаки й 
конотації, що трапляються вже в інших послідовностях.

3. З одного боку, в цьому полягає зв'язок роботи і соціяльно- 
го статусу, який виявляється в тому, що діяльність нижчого 
за становищем суспільного класу наділяють своєрідним штам
пом, за допомогою якого намагаються зберегти його статус. 
Раба характеризує не стільки тяжка праця (хоча він і змуше
ний виконувати тяжкі види роботи), скільки те, що він не
вільний, чужинець. Землевласник Одіссей дуже добре знає ро
боту ремісника, вміє орати, але суспільний статус надавала 
йому, власне, не праця, від якої він не залежав, а його знатне 
походження та стиль життя (7). Мало шанована позиція тор
говця -  частково результат того, що він за своїм походжен
ням, зазвичай, чужий для тієї чи іншої місцевости, до того ж 
у ранні часи майже не робили різниці між торговцями і грабіж
никами, особливо морськими піратами (8). Існували види діяль- 
ности, що дискредитували становище людини в суспільстві. 
Така діяльність, як робота шинкаря чи власника борделю (Іепо), 
того, хто чистить клоаки (cloacarius), грабаря (libitinarius), но
сія мішків (baiulus), фокусника і циркача -  Ціцерон називає 
брудними роботами ("sordidae quaestus") (9) -  дискредитують 
людину через те, що порушує важливі ідеали тогочасного гро
мадянського суспільства: чистота, приємний запах, фізична дос
коналість, пряма хода і гідна постава не залежно від того, на
скільки потрійною чи прибутковою була та чи інша діяльність. 
Грабарі за часів правління цезарів могли мати велику кількість 
найманих працівників і бути достатньо заможними (10). За
няття, пов'язане зі зворотним боком людського існування, і 
те, яке ставлення було до нього, в цьому, як і в інших випад
ках, були передумовою суспільної зневаги.

4. З іншого боку, близькість роботи до природи створює 
передумови до визнання і значущости. У цьому причина по
важного ставлення до сільської праці, як до пристойного за-
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яяття і як до джерела багатства, що можна простежити впро
довж усієї епохи аж до періоду пізньої античности. До природ
них видів занять належать сільське господарство, полювання, 
рибальство і частково подальше оброблення продукції. Тут про
стежуються вияви поділу праці "за сферами компетентности" 
між статями. "М’ясом займаються чоловіки, жінки -  збіжжям..., 
волокно виробляє чоловік, а вже жінка виготовляє з нього ма
терію" (11). Цей поділ праці за статевою ознакою поширюєть
ся й за межі ранньогрецького сільського господарства, а в 
пізніші часи до нього долучається й торгівля. Деякі галузі 
роздрібної та міської торгівлі досить часто були справою жінки. 
Тоді як цей обмін у рамках уміння вести домашнє господарство 
для Арістотеля відповідає природі та людським потребам, то 
міжрегіональну торгівлю та фінансову комерцію (techne chremas- 
tike) він вважає негідними видами діяльности, бо вони не знають 
меж, є неприродними і суперечать ідеалові добропорядного жит
тя. Така упередженість, що ґрунтується на природній потребі 
(chreia), збереглася і в ранньому християнстві (12).

5 .1 нарешті, зв'язок праці та свободи, що для значної части
ни тогочасних людей був фундаментальним. У Ксенофона зу
божілий землевласник, який змушений жити із заробленого свої
ми руками, прирівнює свою роботу до наймитування (douleia). 
Він стає залежним від інших осіб та обставин (13). Для полі
тичної діяльности, за Арістотелем, потрібно мати вільний час 
(schole), лише він уможливлює справжню діяльність (arete) 
громадянина, тоді як селяни, ремісники і наймані робітники 
хоча й важливі, проте вони не становлять реальної частини (mere) 
міста (14). Ліквідація цього екзистенційного антаґонізму полі
тичної діяльности за умов свободи і праці або ж необхідности 
його встановлення, як влучно зауважила Г. Арендт, у реально
му полісі (Атенах) відбувалася із залученням багатьох ком
промісів, про що говорять Арістофан та аттичні оратори IV ст. 
До Р. X. Ремісники йдуть на віче, а потім займаються своєю 
справою. Проте тут, як і згодом у Римі, йдеться про ступінь 
свободи, а також про те, де для учасника, а не для глядача 
проходить межа можливого. На необхідність розриватися між 
вільним часом і роботою (otium -  negotium) скаржиться Пліній 
Молодший, а філософ Сенека засуджує зайнятість і зусилля в 
надмірній роботі ("in supervacuis laboribus operosa sedulitas"), 
які не дозволяють людині жити власним, змістовним жит-
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Будівництво судна (часи правління цезарів)
Фрагмент надгробного каменя на могилі П. Лонґідієна 

Національний музей,
Равенна Лонґідієна зображено за тесанням дерев’яної дошки.

Напис: P(ublius) LONGIDIENUS P(ublii) F(ilius) AD ONUS PROPERAT 
(Публій Лонгідієн, син Публія, завзято береться до роботи)

тям (15). Конфлікт між працею та свободою проходить крізь 
політично панівний клас, який помилково назвали "прошар
ком нероб” (16). Існують також свідчення про те, що цей 
конфлікт, як внутрішня обставина, був відчутним серед рабів 
та найманих працівників. Деякі раби мали впливові позиції і 
володіли більшою економічною силою, ніж багато вільних гро
мадян. Раб навіть міг мати власних рабів, які замість нього 
робили його роботу (17). Римська трудова угода (locatio -  
conductio) визначала два види обов'язків, з яких один стосу
вався особи, інший -  виконаної роботи. І немає жодного сумні
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ву, що ця остання форма надавала робітникам або ж ремісни
кам більше диспозиційних можливостей (18). Проте в обох 
випадках в умовах договору встановлено рамки, в яких вреґу- 
льовано обсяг роботи та винагороду (гроші, харчі, в окремих 
випадках -  реманент), відповідальність, тривалість і час на 
дозвілля. У трудовій угоді сформульовано сподівання і впев
неність у надійності, що для обставин роботи окремої людини 
було набагато важливішим, аніж ті чи інші академічні спеку
ляції про людську свободу та обов’язки.

Щоб краще зрозуміти роль праці в античному суспільстві, 
потрібно звернутися не стільки до філософських, скільки до 
інших писемних пам’яток та норм права. Те, як історик Л. Ге- 
ерен на початку XIX ст. загалом характеризував греків, можна 
цілковито віднести й до римлян: ’’Греки також розуміли, що 
треба виробляти, щоб жити, але, що треба жити, щоб виробляти, 
звичайно ж, їм на думку не спадало ” (19).

6. Свята і святкування, між якими в традиційних суспіль
ствах не було жодної різниці, згідно з М. Вебером, можна роз
глядати як форми небуденних дій, як інсценізовані й організо
вані тією чи іншою групою чи спільнотою перерви в нормально
му перебігові часу і в роботі людей. Свято справедливо назвали 
’’гетеротопом”, ’’мораторієм на будні’’ (20), між чим зберігаєть
ся відповідний ’’діялектичний” зв’язок. Feriae (раніше fesiae) 
або festus dies латиною -  це дні, присвячені богам, в які не 
дозволено працювати і здійснювати судочинство. Поступова 
організація часу за допомогою календаря розвивається і у Греції, 
і в Римі саме з цієї суспільної потреби в розрізненні видів діяль- 
ности та в організації відповідних обов'язків (21). Сутність пері
одів святкувань -  різна, залежно від часу і реґіону. Але якщо в 
Атенах у V-IV ст. на вшанування богів було зарезервовано 80 днів, 
У республіканському Римі вже було 109 днів, а в період пізньої 
античности на свята в столиці відводили майже 200 днів (22). 
Тепер зрозуміла вагомість значення публічних святкувань, до 
яких могли додаватися ще й регіональні та приватні.

7. Античні свята ґрунтуються на релігії та мітах, їх прив’я 
зують до важливих подій у природі, таких як сівба та жнива, 
вони маркують екзистенційні природні та людські перехідні 
періоди (rites de passage), такі як народження, зрілість, одру
ження і смерть. Найзнаменитіше свято весни в Атенах -  ”ан-
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тестери" -прославляє прихід бога рослинности Діоніса на море. 
Воно починалося з відкриття мореплавного сезону, а також з 
урочистого благословення нового врожаю винограду. Це -  свя
то амфор, до якого були залучені навіть діти до трьох років. У 
Буколіоні, у старій резиденції царя, святкують ритуальне свя
те весілля (hieros gamos) бога з базилліною, дружиною верхов
ного жерця, щоб через своєрідне чаклунство завоювати при
хильність та домогтися врожайности для природи і благосло
вення для суспільства. Проте свято весни присвячене не лише 
новому життю, а й мертвим, яким у визначений день прино
сять жертви. Відтак це свято має своєрідний подвійний харак
тер (23), в якому дуже вдало поєднувалися невимушеність, 
веселість та скорбота. Участь у святкуванні надавала своєрід
не подвійне звільнення, з одного боку, від буденности та суспіль
них норм, з іншого, від страху перед непрогнозованими анонім
ними силами, під впливом яких майбутнє виглядало темним і 
небезпечним. Це було своєрідне призупинення дії норм що
денного життя, а із соціяльно-психологічного погляду -  важ
ливий момент відпочинку. Це виявлялося і в тому, що брати 
участь у міських святкуваннях було дозволено і рабам, усім 
мешканцям дому і робітникам (24), для яких такі заходи були 
формою соціальної інтеґрованости в спільноту. У цьому анте- 
стерії чимось подібні до римських сатурналій, які починали
ся після озимої сівби у грудні й були присвячені богові посівів. 
У цих святкуваннях брало участь усе населення села, разом з 
рабами. Це найулюбленіше свято римлян -  під час святкувань 
рабовласники обслуговували рабів, які при такій нагоді могли 
дозволити собі будь-які насмішки й кпини на адресу своїх гос
подарів (25). Все відбувалося з огляду на мітичний Золотий 
вік, в якому, начебто, всі люди були рівними, наїдків і напоїв 
було аж надміру, і всі могли робити, що хотіли (26). Невиму
шеність, сп'янілий запал, вакханалія, непристойності та при
ниження при таких тимчасових порушеннях встановлених 
норм (27) і забезпечили цьому святові неперервну популярність 
аж до часів пізньої античности.

8. Свята -  це паузи в буднях. Співи, танці, факели і фіміям 
під час святкових церемоній занурюють в ауру надзвичайного. 
Основні дійові особи одягнені, зазвичай, у спеціяльний одяг, 
то білий, то кольоровий, оздоблений прикрасами, як toga picta
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римського тріюмфатора. Багаті й пишно накриті столи дають 
змогу забути про сумні звичні будні. Тут можна навіть говори
ти про інсценізацію надлишку, за допомогою чого своєрідно 
компенсують щоденні дефіцити (28), про гастрономічний до
статок, яким насолоджуються всі: столи й лежаки найкращих 
майстрів, коштовний посуд, мистецьке оформлення столів най- 
вишуканішими стравами, музичні та пантомімні вистави плюс 
подарунки від гостей (хепіа), які ще більше згуртовують святко
ве товариство. Атеней із Невкратіса (близько 200 р. після Р. X.) 
у Бенкеті вчених докладно змалював один такий еллінський 
бенкет (29), а знаменита Сена Trimalchionis Петронія, який 
служив у цезаря Нерона як maitre de plaisir, є лише пародією 
на такі свята, під час яких небуденне стає нормою і відтак 
втрачає свою контрапунктну функцію.

9. Свята дають змогу заспокоїтися й відчути належність до 
товариства. Це стосується і громадян великого міста, приміром, 
Атен, і членів культової громади, культу Мітри, містерій Magna 
Mater та Ісіди, які особливо приваблювали жінок й були для 
них релігійним притулком (ЗО). Очевидно, що й великі свята 
вшанування правителів, еллінських монархів і римських це
зарів також мали за мету згуртування суспільства та його кон- 
ґруентність. Культове поклоніння, саморепрезентація прави
теля та участь народу у матеріяльному надлишку утворювали 
нерозривне ціле (31). Цезар Авґуст 17 р. до Р. X. під час свят
кування сторічного ювілею інсценізував повернення Золотого 
віку (32), рекламуючи нову форму держави. Костянтин (11 трав
ня 330 р. після Р. X.) святкує освячення своєї нової резиденції 
на Босфорі в суміші поганських та християнських еле
ментів (33), це мало означати, що Константинополь -  це дру
гий Рим, зрештою, як говорить його біограф Бвсебій, христи
янська альтернатива імперії. У цей перехідний період свята 
наповнюють іншим змістом, під час них вже вшановують му
чеників та їхні останки (реліквії), відзначають дні їхньої пам'я
ті, вшановують місця їхніх чудотворств. Однак зовнішні фор
ми та соціяльні функції такі самі. Внесок свят у "християніза
цію культури і суспільства" (34) у період пізньої античности 
важко переоцінити.



382 Праця і свято

Примітки
(1) А. BURFORD, Künstler und Handwerker in Griechenland und Rom, Mainz 
1985,14 ff.; SCHNEIDER, Technikgeschichte, 208 ff.
(2) FLAVIUS JOSEPHUS, Jüdische Altertümer 20,219 f.
(3) Inscriptiones Latinae selectae, 7715; про це див.: Neesen Demiurgoi und Artifices, 
passim.
(4) KLOFT, Wirtschaft in der grieichisch-römischen Welt, 120 ff.
(5) Як приклад можна навести звільненого раба Трімальхіо, який є однією з 
головних дійових осіб у Сатириконі Петронія (f 66 р. після Р. Хр.); Н. KLOFT, 
Wirtschaft und Geld in der römischen Zeit: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
41 (1990), 418 ff.
(6) H. KRÜGER, Historisches Wörterbuch der Philosophie I, Darmstadt 1971,480 ff.; 
M. RIEDEL, Geschichtliche Grundbegriffe I, Stuttgart 1972, 155 ff. див. про роботу; 
про позицію грецьких політиків див.: CH. MEIER, Arbeit, Politik, Identität, Neue 
Fragen im Alten Athen?: Der Mensch und seine Arbeit 47 ff.; подібне див.: P. VEYNE 
(Hg.), Geschichte des privaten Lebens I, Frankfurt 1989, 121 ff. (робота й дозвілля); 
Antike Arbeit als Sklavenarbeit: N. BROCKMEYER, Antike Sklaverei, Darmstadt 1979, 
115 f. (Lit.); M. I. FINLEY, Die Sklaverei in der Antike, München 1981,79 ff.
(7) M. I. FINLEY, Die Welt des Odysse München 1979, 72; справедливі застере
ження див.: G. WICKERT-MICKNAT, Unfreiheit im Zeitalter der homerischen Epen, 
Wiesbaden 1983, 150 ff.
(8) M. BER, Wirtschaftsgeschichte, 41981,180 ff.; E. ZIEBARTH, Beiträge zur Geschicte 
des Seeraubs und Seehandels im alten Griechenland, Hamburg 1929, 3 ff.
(9) CICERO, De officiis 1, 150 f.; перелік професій див.: H. BLUMNER, Roi 
Privataltertumer, München 1911,513 ff; нові підходи до розуміння див.: І. WEILER, 
Soziale Randgruppen und Außenseiter im Altertum, Graz 1988, 11; 177 ff.
(10) PETRONIUS 38,14 ff; 84,6.
(11) Про “сфери компетентносте” див.: G. WICKERT-MICKNAT, Unfreiheit 151 f.; 
про це ж див. KLOFT, Arbeit und Arbeitsveitrage 205; V. EHRENBERG, Aristophanes 
und das Volk von Athen, Zürich/Stut 1968, 134 f.; N. KÄMPEN, Image und Status, 
Roman Working Women in Osi Berlin 1981 про торгівлю в часи правління цезарів.
(12) ARISTOTELES, Politik 1257b 1 ff. J. H. DREXHAGE, Reallexikon f. Antike u. 
Christentum XIII, 1986, 568 ff. див. про торгівлю; R. BOGAERT, Reallexikon f. 
Antike u. Christentum IX, 1976, 853 ff. див. про гроші.
(13) XENOPHON, Memorabiliten II 8,1-4.
(14) ARISTOTELES, Politik 1329 a 35 ff.
(15) H. Р. BÜTLER, Die geistige Welt des jüngeren Plinius, Heidelberg 1970,41 ff.; 
SENECA, De brevitate vitae 2,1.
(16) P. VEYNE (прим. 6).
(17) Untersklaven: K. SCHNEIDER, Realencyclopädie der classischen Altertums
wissenschaft (RE) VII A, 1959, 2044 ff. див. про Вікарія.
(18) Про різні форми угод див. M.KASER, Römisches Privatrecht 1,563 ff; P. BRUNT, 
Free Labour and Public Work at Rome: Journal Roman Studies 70 (1980), 88 ff.



Античність 383

(19) А. Н. L. HEEREN, Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der 
vornehmsten Völker der alten Welt, III 1, Wien 1817, 197.
(20) O. MARQUARD, Moratorium des Alltags -  eine kleine Philosophie des Festes: 
Das Fest, 684 ff.; продовження думок M. Вебера див.: W. GEBHARDT, Fest, Feier, 
Alltag, über die gesellschaftliche Wirklichkeit des Menschen und ihre Deutung, 
Frankfurt 1987.
(21) F. STEINMETZER, Reallexikon f. Antike u. Christentum 1,1950,590 ff. див. про 
відпочинок від роботи; М. Р. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion I, 
München 31976,644 ff.; G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, München 1962, 
432 ff.; A. und J. KÖNIG, Der römische Festkalender der Republik, Stuttgart 1991.
(22) WISSOWA, Religion und Kultus, 448 f.; про статистику щодо кількости свят 
в Атенах див. DEUBNER, Attische Feste, Beilage.
(23) DEUBNER, Attische Feste, 94ff.; NILSSON, Griechische Religion 1,1201 582 ff.
(24) DEUBNER, 94 f.
(25) Див. репрезентативну працю ГОРАЦІЯ, Сатири II 7; М. Р. NELSSON, RE II 
А, 1921, 201 ff. див. про сатурналії.
(26) Die satumia regna als Goldene Zeitalter bei VERGIL, Eklagen 4; Griechische 
Sklavenfeste bei Athenaios 14, 638 ff.; NILSSON, Griechische Religion I, 512 f.
(27) R. HERZOG, Terror und Tod in Petrons Satyrica: Das Fest, 120 ff.
(28) K. EHLICH, Fest und Kultur, Festkultur: S. DÖPP (Hg.), Karnevaleske Phänomene 
in antiken und nachantiken Kulturen und Literaturen, Trier 1993, 287 ff.
(29) ATHENAIOS, Deipnosophistai 4, 128 a ff.
(30) CH. MEIER, Zur Funktion der Feste in Athen im 5. Jh. v. Chr.: Das Fest, 659 ff.; 
про релігії містерій та їх святкування див.: NILSSON, Griechische Religion II, 622 ff.; 
W. BURKERT, Antikesterien, Funktionen und Gehalt, München 1990; про жіночі свята 
в Римі (Veneralia, Bona Dea) див. WISSOWA; Religion und Kultus 216 ff., 290 f.
(31) E. KORNEMANN, Herrscherkult und Herrscherfest im Altertum: Gestalten und 
Reiche, Leipzig 1943, 80ff.; P. HERZ, Kaiserfeste in der Prinzipatszeit: Aufstieg und 
Niedergang der römischen Welt (ANRW) II, 16, 2, Berlin/New York 1978, 1135 ff.
(32) D. KIEN AST, Augustus, Princeps und Monarch, Darmstadt 1982, 99 f., 187 f.
(33) Про освячення Константинополя див.: L. VOEKL, Der Kaiser Konstantin, 
München 1957, 180ff.; G. DRAGON, Naissance d’une capitale: Constantinople et 
ses institutions de 330 ä 451, Paris 1974, 37 ff.
(34) Див., напр., C. ANDRESEN, Die Kirchen der alten Christenheit, Stuttgart u. a. 
1971, 352 ff.

Бібліографія
Праця
R. DESCÄT, L’acte et reffort. Une ideologie du travail en Grece ancienne, Besangon 
1986.
G. E. M. DE STE CROIX, The Class Struggle in the Ancient Greek World -  form the 
Archaic Age to the Arabic Conquest, London 1981.
P. GARNSEY (Hg.), Non Slave Labour in the Roman World, Cambridge 1980.
G. GLOTZ, Ancient Greece at Work, London 1965.



384 Праця і свято

F. HAUCK, Arbeit: Reallexikon f. Antike u. Christentum I, 1950, 585 ff.
H. KLOFT, Arbeit und Arbeitsverträge in der griechisch-römischen Welt: Saeculum 
35 (1984), 200 ff.
DERS., Die Wirtschaft der griechischen-römischen Welt, Darmstadt 1992.
D. LAU, Der lateinische Begriff Labor, München 1975.
C. MOSSE, The ancient world at work, London 1969.
ST. MROZEK, Lohnarbeit im klassischen Altertum, Bonn 1989.
L. NEESEN, Demiurgoi und Artifices. Studien zur Stellung früher Handwerker in 
antiken Städten, Frankfurt 1989.
H. W. PLEKET, Labor and unemployment in the Roman Empire -  some preliminary 
remarks: I. WEILER (Hg,), Soziale Randgruppen und Außenseiter im Altertum, Graz 
1988, 267 ff.
A. RIECHE/H. SCHALLES, Arbeit. Handwerk und Berufe in der römischen Stadt, 
Köln 1987.
F. M. ROBERTIS, Lavoro et lavoratori nel mondo romano, Bari 1963 (також D. NÖRR, 
Zur sozialen und rechtlichen Bewertung der freien Arbeit in Rom: Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 82 (1965), 67 ff.).
H. SCHNEIDER, Einführung in die Technikgeschichte, Darmstadt 1992.
W. STROT, Labor improbus: Die Arbeit im alten Rom: Der Mensch und seine Arbeit, 
111 ff.
J. V. VERNANT, Mythe et pensee chez les Grecs, Paris 1965.
G. WICKERT-MICKNÄT, Unfreiheit im Zeitalter der homerischen Epen, Wiesbaden 1983.
G. WICKERT-MICKNAT, Die Frau. Archeologica Homerica, Göttingen 1982.

Свято
W. ANDRAE, Alte Feststraßen im Nahen Osten, Leipzig 1941.
L. DEUBNER, Attische Feste (1932), Darmstadt 1956.
D. P. HARMON, The Public Festivals Home: ANRW П, 16,2, Berlin/New York 1978, 
1440 ff.
P. HERZ, Festkalender und Herrscherfest: ANRW II, 16, 2, Berlin/New York 1978, 
850 ff.
J. H. Humprey, Roman Circuses. Arena for Chariot Racing, London 1986.
TH. KLAUSER.' Reallexikon f. Antike u. Christentum VII, 1969, 747 ff. див. про 
свято та оголошення святкувань.
R. MERKELBACH, Isisfeste in griechisch-römischer Zeit, Meisenheim 1963.
K. NICOLAI, Feiertage und Werktage im römischen Leben: Saecillum 14 (1963), 194 ff.
H. W. PARKE, Athenische Feste, Mainz 1987.
A. PICKARD-CAMBRIDGE, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford 21968.
E. SÄMTER, Familienfeste der Griechen und Römer, Berlin 1901.
H. H. LSCULLARD, Römische Feste, Kalender und Kult, Mainz 1985.
E. SIMON, Festivals of Attica, Madison 1983.
D. SIMON/G. PRINZING, Fest und Alltag in Byzanz, München 1990.

Ганс Клофт



Середньовіччя 38 5

С ередн ьовіччя (1 )

1. Антонімічна пара понять "праця/ свято" в епоху серед
ньовіччя ще не виявляє свого контрасту. Лише в історичному 
розвиткові працю та свято стали розглядати нероздільно, чи як 
продовження одне одного, чи як (частіше) протилежності. У се
редньовіччі ще не було точного визначення праці й не було ані в 
латині, ані в народних мовах відповідного слова на її означення. 
Терміни, що відповідають означенню праці, у латині варіюють 
між лексичним полем слова "labor", поняття, що означає насам
перед зусилля, а тому належить до моральної сфери, і слова "opus", 
яке стосується, радше, результату роботи й виражає творчий 
підхід до праці. До них можна додати ще слово "ars", під яким 
розуміли передусім працю ремісника. У народних мовах такі 
позначення так само варіативні, як, приміром, давньофранцузькі 
"labeure” та ”[oe]uvre". Латинське "ars" і давньофранцузьке "art" 
лише під кінець епохи середньовіччя розвинулися до позначень 
мистецької діяльности, яку раніше впродовж усієї епохи розгля
дали як ремісничу. Лише в епоху Ренесансу поняття "мистецтво" 
набуло оцінного, естетичного значення. І в германських мовах 
є такі розбіжності, наприклад, у середньоанглійській між 
"labour" та "werk" (новоанглійське "work", пор. з німецьким 
"Werk”). Наприкінці епохи середньовіччя часто з'являються нові 
слова на означення праці, нова концепція якої щойно виникла. 
У німецькій мові це, властиво, "Arbeit" (що початково означало 
"мука"), у французькій -  "travail", яке походить від пізньола- 
тинського "tripalium", позначення одного із знарядь тортур, 
що чітко вказує на неґативний аспект, під яким розвивалася 
ідея та ідеологія праці.

Латинськими словами на позначення свята, які найчастіше 
вживали до контрасту з роботою, були "otium" та "accedia". У 
середній латині вони були особливо пов'язані зі сферою монастир
ського життя (2). Перше стосувалося непорушного спокою мо
наха, який вільний для opus Dei, служби Божої, чи то в літургії, 
чи в молитві. Друге вживали для характеристики поганого 
монаха, який уникає і фізичної праці, й інтенсивної релігій
носте і впадає в інертну скорботність, у депресію, що позбав
ляє надії, яка б мала надихати кожного християнина, не ка
жучи вже про монаха. До того ж "otium" безпосередньо проти



38 6 Праця і свято

ставляється "negotium”, яке позначає мирську діяльність, зу
силля, спрямовані на земне, і, зрештою, на торгівлю та ремес
ло. Хоча цей термін і не є однозначно пейоративним, проте 
загалом під ним розуміли другорядну працю.

2. Незалежно від семантики, в якій праця (чи, радше, те, 
що приблизно відповідає сучасному поняттю праці) має неґа- 
тивне забарвлення, спочатку до роботи ставилися, також і в 
рамках християнської релігії, однозначно неґативно. У Старо
му Завіті робота -  це наслідок гріхопадіння Адама і Єви: їх 
вигнали з небесного раю й прокляли на працю. Адам має об
робляти землю, яка в архаїчних суспільствах, у середньовіччі 
також, par excellence є місцем тяжких мук. Єву засуджено на 
муки народження дітей. У середньовічній іконографії (пор. рис. 
на с. 387) це прокляття на працю подано в образі Адама, що 
перекопує землю, і Єви, яка пряде (у деяких поодиноких випад
ках її також зображено за обробітком землі) (3).

На малюнках бачимо відмінність між чоловічою та жіно
чою працею в епоху середньовіччя. Чоловікові відведено фізично 
тяжчу, проте безпосередньо продуктивнішу роботу, тобто він 
турбується про харчування та сировину, а жінці -  легшу робо
ту, яка полягає в обробленні сировини, особливо виготовлення 
одягу. Отже, за Генезою, праця -  це покарання й спокутуван
ня. У Новому Завіті хоча св. Павло і згадує в своїх листах, що 
він собі на хліб насущний працею своїх рук заробляв (4), проте 
впадає у вічі, що жодного разу не зображено Ісуса за фізичною 
роботою, що він вище цінує споглядальність Марії, ніж працьо
витість її сестри Марти (Лк. 10, 38), і що він особливо метафо
рично вихваляє птахів у небі та лілії на полі, які ані не працю
ють, ані не прядуть, зате краще одягнені від Соломона в його 
пишному вбранні (Мт. 6, 25 тощо). Відтак нова релігія відки
дала оцінки тих античних філософів та письменників, які в 
праці вбачали варту похвали форму зусиль (приміром, стоїки) 
чи високо цінували роботу в сільському господарстві (напри
клад, Верґілій у Ґеорґіках).

3. Що ж стосується свят, то в християнстві вони і в ранньому 
середньовіччі мають цілковито позитивний характер, що вира
жається у найчастотнішому слові "festum” чи "dies festus" (свят
ковий день). Для іншого рівня цього поняття вживали слово 
"ludus" (гра). У християнських святах хоча й простежується
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Адам за обробітком землі, Єва за прядкою (1200-1230) 
Фрагмент із так званого Cursus Sanctae Mariae 

Бібліотека П'єрпонта Моргана, Нью-Йорк
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атр) х р и с ти я н и , зви ч ай н о  ж , зр у й н у в ал и . У ран н ьом у  середн ьо
в іч ч і б ільш е не став л ять  теат р а л ь н и х  вистав , особливо ко м ед ій ,
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сміхові й комедії немає місця. Християнська літургія замінила 
поганські свята своїми, переважно в той же самий час. Антич
ний календар залишився визначальним і для християнських 
свят (5). Найважливіші літургійні святкування стосуються жит
тя засновника релігії: народження Христа, Різдво (у IV ст. вста
новлено 25 грудня) займає місце свята бога сонця, Стрітення -  
2 лютого -  замість поганського свята зустрічі весни. Процесії 
litaniae minores (rogationes) не випадково припадають на період 
античних обходів навколо полів (амбарвалії) (6); Великдень, день 
Воскресіння Христового, замінив багато різних свят, під час яких 
святкували сходження поганських богів до підземного царства 
та їхню перемогу над смертю. Однак у новому циклі з'являються 
свята вшанування героя нового типу: святкування днів святих, 
відзначення днів їхньої смерти, особливо якщо йдеться про му
ченика. Дати ексгумації чи перенесення їхніх останків також 
посідають місце в літургії. На прикладі відзначень днів деяких 
святих можна простежити неперервність з дохристиянськими свя
тами, що особливо помітно на відзначенні дня св. Івана, який 
замінив святкування літнього сонцестояння з розпалюванням вог
нищ. Поряд з цими християнізованими святами існувала низка 
сільських свят, які збереглися всупереч заборонам середньовіч
ної церкви (7). Сюди належать свято Нового року та карнавал з 
маскарадами, а також старі культи дерева і джерела, які не були 
замінені на святкування дня якогось святого (8). Так виглядає 
набір свят як частина середньовічної народної культури, яка, 
попри спротив офіційного християнства, зберегла традиційні за
стілля, непристойності та веселощі.

Принципово інша структуризація теорії і практики свята відбу
вається під впливом заборон, спрямованих проти веселощів, при
наймні, що стосується їх особливо жвавих і найбільш тілесних 
форм і які найтісніше пов'язані з діями, що їх цілковито засу
джує християнство, а саме: з пишними гостинами та комедійни
ми театральними масками. Особливо інтенсивно засуджували сміх, 
передусім у монастирській сфері. Монах -  це ''is qui luget”, той, 
що в скорботі. Сміх вигнали з монастирів, як найнепристойнішу 
і найбільш диявольську форму вираження почуттів (9). Сміх, а 
відтак і свято, проклинають, позаяк вони занадто сильно спону
кають до ігрищ тіло, це наймерзенніше одіяння душі, як назвав 
його папа Григорій Великий. Сміх вважають виявом диявола в 
людському тілі, а свято завжди має в собі щось від дідька.
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4. У монастирях, які в період раннього середньовіччя мали 
бути взірцем ідеального середовища для християнського су
спільства, праця виступає подвійним і суперечливим явищем. 
З одного боку, монах, який частину дня присвячує фізичній 
праці, демонструє, що праця -  це спокута. Бенедикт Нурсій- 
ський для католицьких монахів вводить правило, яке ско
ро витіснить інші, наполягаючи на доконечності фізичної 
праці (10). Оскільки цю роботу виконує монах, взірець для 
суспільства, ця низька й принизлива робота набуває нової 
значущости, нової гідности. Для кращого "вправляння" в ро
боті монастирські правила мають дещо відступити від аске
тичних приписів щодо одягу і харчування. Отже, праця стає 
своєрідним прощенням і просто таки виправданням.

5. У часи Каролінґів (VIII-X ст.) відбуваються деякі важливі 
зміни, як у сфері праці, так і в сфері свята. У християнському 
календарі свят було стільки вільних від роботи днів, що його 
можна порівняти із своєрідним соціяльним законодавством. 
Серед цих свят знову з'являється неділя -  пауза в робочому 
ритмі тижня, під час якої працівник може не лише відновити 
свої сили для подальшої роботи, а й віддати належне Богові у 
день, який Він дав на дозвілля. Заповідь святкувати неділю як 
вимога міститься не лише в церковних канонах, а й у розпоря
дженнях королів (11). Водночас знову повертається законодав
ство візантійського права, згідно з яким надання землі в оренду 
залежить від того, чи буде орендар піклуватися про покращан
ня землі, що є спадком римської давнини, в якому, однак, ви
являються нові реалії та нове ставлення до праці (12). Праця 
близька до того, щоб її розглядали вже позитивно, як щось 
вартісне. У християнській імперії, якою був світ Каролінґів, 
було великим скандалом, коли працездатна людина ухилялася 
від роботи. Кожен мусив своєю працею збільшувати сили й ба
гатство суспільства, що все більше й більше усвідомлювала цер
ковна і світська верхівка. Ця поява (чи відновлення) усвідом
лення важливости продуктивної праці, яка створює блага, ви
ражається, особливо в аґрарному секторі, в нових формулюван
нях, до яких вдаються в сільськогосподарських угодах. У них 
вживають лексику, похідну від "laborare" або "орегагі", за до
помогою якої наголошують на особливому значенні урожайно- 
сти, доходу й амеліорації землі через вкладену в неї працю (13).
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Однак з текстів видно, якою все ж таки великою є зневага до 
сільськогосподарського працівника і наскільки процес феодалі
зації позбавляє його гідности в роботі (14), хоча він і отримує 
більший дохід, якщо докладає більше зусиль.

6. Щодо свята в цю епоху як один із аспектів культури так 
званого каролінґського Ренесансу можна констатувати "рене
санс сміху”. Монахи, що мали утримуватися від сміху, ство
рили вже собі шпарину для задоволення, яку виправдовувала 
Біблія -  Ioca monachorum, Жарти монахів (так називалася 
збірка загадок) (15). У IX ст. potentes, можновладці, церковна 
і світська верхівки, реабілітують культуру сміху при королів
ських та єпископських дворах. Цей сміх досить часто паро
дійний, бо християнство формує нову форму сміху, яка ґрун
тується на переконанні, що треба сміятися із себе. З'являють
ся пародії на відправи, на Євангелії і проповіді (16), які ста
новлять все гучнішу і провокаційнішу категорію свята. У IX 
ст. у Римі це, приміром, постановка Сена Сургіапі (17), в якій 
висміяно останнє причастя в чистий четвер, описане в Єванге
ліях, і під час якої веселяться папа і король Карл Лисий, пре
лати курії і знать з королівського оточення.

7. Між X і XIII ст. у сфері праці й свята відбуваються диво
вижні зміни, просто справжні зрушення в ідеології, практиці 
та ментальності. Перший "вибух" святковости стається в рам
ках розвитку рицарства як одного із станів феодального суспіль
ства. З появою рицарів -  нової нижчої аристократії, яка все 
більше тисне на вищу аристократію, з'являється й нове військо
ве та рицарське свято -  турнір (18). Це було свято в широкому 
сенсі цього слова, в якому виявлялися і суттєві економічні 
можливості, яке зумовило розквіт геральдики й емблематики 
і яке від 1130 р. все більше засуджувала церква, щоб все ж 
таки потім "восени середньовіччя" пишно розквітнути. Поряд 
з турніром сама війна стає "жорстоким святом", як влучно 
назвав її Кардіні (19), а в очах багатьох Христових рицарів 
навіть хрестовий похід -  це свято. Нова аристократія, яку 
підтримували клірики, під недовірливим поглядом церкви ство
рює нові цінності придворної культури та рицарства, присто
совує старі сільські свята річного циклу. Посвячення у рицарі 
(свято, під час якого зброєносців вибивають на рицарів), ве
ликі полювання королів і знати, великі святкування при дво-
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pax влаштовують під час релігійних свят, які замінили старі 
сільські, а саме весняні святкування. Особливо важливим було 
свято Тройці, позаяк свято Духа Святого тут перетворюється 
на свято бойового духу рицарів.

8. Нова важлива зміна вносить ще істотніші нововведення у 
сферу праці та свята, а саме надзвичайно стрімкий розвиток 
міст, який у християнській Европі відбувався від кінця X до 
початку XIV ст. Старі міста на колись римських територіях 
знову оживають, розростаються, багатшають, гарнішають та 
наповнюються мешканцями, які переселяються до них пере
важно із сільської місцевости. Із розвитком держав виника
ють численні нові міста. У цих економічних центрах, якщо 
можна так сказати, більше, аніж торгівля (як вважали рані
ше), існували ремесло і промисловість, які наповнювали жит
тям ці центри праці. Ткацький верстат виробників матерії 
можна порівняти з кіньми рицарів.
' Ці міста є і новими центрами культури святкувань. Експан

сія міської праці мала увінчати тривалий процес підвищення 
її значущости з часів Каролінґів. Ніщо так добре не свідчить 
про це підвищення значу щости, як поширення трифункційної 
соціяльної структури, яку Жорж Дюмезіль назвав типовою 
для індоєвропейських суспільств. До першої функції, яка вклю
чає сферу релігії, і другої, яка стосується боротьби, додається 
третя, хоча й багатогранна, але в своїй основі економічна, фун
кція виробництва та добробуту. Тут праця займає своє почесне 
місце. Щоб описати ідеальне трифункційне суспільство, яке 
розвинулося в Европі, єпископ Адалберо Лаонський близько 
1026 р. винаходить формулу: суспільство складається із трьох 
станів, oratores (молільників, тобто священиків і монахів), 
bellatores (воїнів, тобто рицарів) і laboratores (працівників, тобто 
селян і ремісників) (20). Працівники, переважно селяни, ви
ходять на суспільну та ідеологічну сцену і посідають на ній 
третє і останнє місце. В інтерпретаціях Біблійних текстів, в 
яких йдеться про створення людини за подобою Божою, лю
дині, що працює, приписують й участь у творіннях Божих, що 
відображено, приміром, у скульптурах порталів ґотичних со
борів у той спосіб, що сцени vita activa, життя у праці, розта
шовані поряд зі сценами vita contemplativa, споглядального (мо
настирського) життя. Марту реабілітовано (21). Ще в роман
ських скульптурі та малярстві було відведено почесне місце се
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зонним видам робіт, тобто праці селян протягом річного цик
лу (22). Зменшувалася кількість невизнаних суспільством про
фесій. У рамках нових міських шкіл, з яких у XIII ст. виникли 
університети, було розроблено нову концепцію artes mechanicae 
(технічних навичок), яких, на противагу artes liberales (вільні 
мистецтва, тобто класична освіта), навчалися люди фізичної 
праці, а різноманіття спеціяльностей сягало від сільського госпо
дарства до будівельної справи. Відтак у межах суспільства на 
основі праці стали визнавати й інтеґрувати дві нові професії -  
професора університету та купця, хоча й не без звинувачень у 
тому, що вони продають те, що належить тільки Богові, а саме: 
в одному випадку знання, у другому -  час (23). їх вважали 
"працівниками”, бо перший мав робити зусилля над засвоєн
ням і поширенням своїх знань, а другий -  щоб купити й прода
ти свій товар. У міському середовищі працівників та в рамках 
побудови сучасної держави, яка потребувала фізичної сили не 
менше, ніж розумової, стали з подвійними зусиллями боротися 
проти неробства. Виготовлення книжок, що в період раннього 
середньовіччя було справою переписувальників у монастирях, 
стає професійним ремеслом у містах (24).

І все ж таки працю у її типовій формі, фізичну працю, знева
жають, зневажають більше, ніж будь-коли. Колишній паризь
кий студент, який згодом став поетом, Рютбеф (друга половина 
ХШ ст.) гордовито стверджує: "я не той, що працює руками” (25). 
Механічні мистецтва ніколи не досягнуть того рівня поваги й 
шанобливого ставлення, що його мали вільні мистецтва. У ме
жах широкої суперечки в Паризькому університеті в середині 
ХІП ст. клірики, які критикують нові ордени монахів, бо ті 
живуть не зі своєї праці, а з жебрання, стають в опозицію до 
визначних теологів Бонавентури і Томи Аквінського -  обидва 
належали до жебрущих орденів. Схоластика, виразниками якої 
вони були, ґарантує тріюмф цього нового способу життя.

Праця в місті стає все більше й більше найманою, через що ті, 
що наймаються, перетворюються на пролетарів, позаяк вони раби 
праці, що стала товаром. З огляду на такий стан речей значущість 
праці виражається, радше, в неконкретних приказках та дво
значних формулюваннях. В одній приказці, наприклад, праця 
(але чи це щось більше, ніж зусилля?) переважає над цінностями 
рицарства: "Праця вища від звитяги” (26). Водночас з'являється 
нова форма єресі -  єресь неробства. Працездатного жебрака що
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раз більше засуджують як єретика, принаймні в інтерпретації 
тих інквізиторів, які б хотіли палити всіх і вся.

9. Свято також "урбанізується". Фактично йдеться про те, 
що сільські свята переходять до міста. Капризує нова фігура в 
ковпачку з дзвіночками -  блазень (27). Свята ослів і блазнів 
виходять з церков на площі, щоб сподобатися новому суспіль
ству урбанізованих селян і завойовувати місто, народного осла 
змінює благородний кінь. Набуває розмаху міський карнавал, 
бундючна версія традиційного сільського карнавалу. Міські 
площі заполонюють танці, проти яких виступали священики 
сільських приходів. Кружляють хороводи. Багато місць відво
дять тепер для святкувань: цвинтар, місце, яке по-різному ви
користовували, майданчики перед церквами і, передовсім 
міський майдан, місце нової народної культури свята par 
excellence, як влучно сказав Михайло Бахтін (28).

Двір -  це ще одне місце влаштування свят. Придворні свя
та стають дедалі численнішими та жвавішими. На них князь -  
це перший глядач свого королівства, центр церемоній. Нова, 
премодерна держава, організована навколо короля чи князя, 
утверджує себе і в улаштуванні свят. Старі священні цере
монії стають аристократичними або народними святами, як, 
приміром, коронація чи помпезні урочисті в'їзди. Іноді свято 
закінчується трагедією, як "bal de ardents", бал-маскарад, який 
влаштував 1393 р. французький король Карл VI, на якому 
придворні, одягнені в костюми з клоччя, зображали дикунів, 
багатьох з яких охопив вогонь, спаливши живцем (29). А нове 
суспільство, переживши страхіття чуми і втікаючи від жахів 
масових могил, танцює на покійниках -  на цвинтарях -  і самі 
мерці танцюють. Це -  час танка покійників (ЗО). Функція свя
та завжди полягала в тому, щоб каналізувати пристрасті, при
ховати несправедливість, а також дати волю силі. Це стосува
лося і аристократичних дворів, і міщан, і селян.

На цих розкішних святкуваннях тріюмфують двори знат
них італійських parvenus, прибутки від торгівлі яких дозво
ляють їм ставити на сцені твори своїх поетів, яких надихали 
античні тексти. Одним із таких місць був двір Медічі у Фло
ренції. Від нього не відстають двори короля Карла VI у Па
рижі, короля Кастилії у Валладоліді, а також герцоґа Бургунд
ського, від якого європейська аристократія вчиться, що мода 
навіть чорний колір здатна перетворити на святковий (31).
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10. Останні сторіччя середньовіччя дають нам досить різні 
приклади відносин між працею і святом. Якщо на думку риґо- 
ристичних церковників працю треба було реабілітувати, то те 
ж саме стосується й свята. Схоластика, яка в XIII ст. займа
ється переформуванням християнської системи цінностей, ство
рює й нові відносини праці та свята. Праця стала новою соці
альною та моральною цінністю для громадян міст, що жили в 
межах досяжности нових міських дзвонів, які сповіщали їх 
про час, коли починати, а коли закінчувати роботу, на відміну 
від церковних дзвонів, які реґулювали релігійний розпорядок 
дня. Монахи структурували час для opus Dei, а в майстернях 
міських робітників його, так би мовити, "розподіляли для 
мирських потреб" (32).

Ці нові форми праці вимагають і нових форм відпочинку. 
Раціоналізована праця зумовлює виникнення дозвілля як допов
нення та компенсації. Дозвілля і канікули перетворюються на 
свята. Професори університетів винаходять канікули. Саме тео- 
логи-схоласти дають назву святкуванням після роботи -  recreatio. 
Це слово достатньо влучне, позаяк йдеться про відновлення жит
тєвих сил (латинське "гесгеаге”), які після свята потрібні будуть 
для роботи. Відпочинок під час сучасного шкільного навчання 
(французькою "recreation") бере свій початок у тодішніх тенден
ціях розвитку відношень між працею та святом.

Другим місцем, в якому поєднувалися ці два складники 
життя, були товариства, в яких у пізньому середньовіччі об'єд
нувалися робітники під керівництвом майстрів. Це -  цехи (33). 
Вони продовжували давню традицію спільного ведення справ 
у ґільдіях раннього середньовіччя. Цехи були організаціями 
не лише для вреґулювання робочих питань, а й тим середови
щем, в якому влаштовували свята, під час яких злиденність 
буднів робочого люду заглушували радощі й веселощі.

11. Ще одне явище культури свята виникло знову ж таки в 
середньовіччі, а саме ігри (34). Існували азартні ігри -  кості, 
інтелектуальні ігри -  шахи (які, власне, були носіями глибокої 
символіки; у шахових фігурах вбачали персоніфікацію со
ціальних станів, а людину в шаховій грі протиставляли смер
ті) (35). У місті й на селі існували командні ігри, такі як гра в 
м'яча і дерев'яну кулю, під час яких чоловіки мали нагоду дати 
вихід своїй аґресивності. Наприкінці середньовіччя поширила
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ся гра, яка давала змогу робітникам проводити вільний час дещо 
інтимніше. Це був тарок -  попередник наших ігор у карти (36).

Середньовіччя створило для нас і мотив вічного свята: каз
ку про країну з молочними ріками (37), країну достатку і за
доволення, в якій не треба працювати. Ця країна, поза сумні
вом, була найбільшою утопією середньовічної Бвропи, рево
люційною утопією, підґрунтя якої слід шукати в різнобарв
них звичаях карнавалу, що наповнював міста життям у період 
між середньовіччям і Ренесансом.
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Н ови й ч ас

1. Якщо зважити на те, що історія ментальностей нероз
ривно пов'язана з історією соціяльних відносин та соціальних 
ідей, то праця тут посідає не останнє місце. Суб'єктивне став
лення та духовна диспозиція людей щодо праці залежать від 
того, чим наповнений їхній світ праці і як він на них впливає. 
Сфера праці та ментальність праці епохи нового часу характе
ризуються двома амбівалентними рисами. З одного боку, для 
них характерні зміни, які в доіндустріальній Европі просува
лися ще повільно й поступово, однак у період індустріялізації 
все більше й більше прискорювалися й нерідко їх сприймали 
як насильницькі. З іншого боку, ці зміни зазнавали опору з 
боку традиційних способів виробництва та ментальностей, які 
часто протистояли епохальному процесові економічної раціона
лізації, в якому Макс Вебер вбачав специфіку епохи нового часу. 
Живучість традиційних ментальностей, які приховано або й 
відкрито вступали в суперечність зі світом, що зазнавав змін, -  
одна з найцікавіших тем історії епохи нового часу.

2. Аж до кінця періоду раннього нового часу внутрішнє спри
йняття праці частково характеризує його релігійна зумовленість. 
Допоки людську працю сприймали як частину наперед визна
ченого Богом устрою світу, доти не піддавали сумніву й тради
ційного поділу на стани, який кожній людині визначав суворо 
фіксовану суспільну роль відразу після її народження. Як би не 
сприймали визначеного наперед суспільного поділу, чи в сенсі 
середньовічної моделі поділу на три стани, чи радше в сенсі 
функційної моделі, згідно з якою наголошувалася потреба соці
альної нерівности (1), у кожнім разі працю пов'язували з тими 
конотаціями, які визначав locus classicus історії творінь. Праця 
-  це передусім важкі зусилля й муки, вона потрібна не для чого 
іншого, як для того, щоб забезпечити існування. Відтак праця, 
у розумінні фізичної праці, була нерозривно пов'язана з існу
ванням у бідності. "Бо не треба, щоб усі були багатими", як 
казав Ганс Сакс, "й простягали бідним руку й надавали допомо
гу. Бідні теж потрібні, які б фізично працювали для багатих та 
виконували іншу роботу. Бо хто ж інший тоді працював би на 
користь Людського Роду" (2).
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Таке теологічно обґрунтоване, підкріплене релігійною арґу- 
ментацією і соціяльно-консервативно зорієнтоване ставлення 
до людської праці було одним з найважливіших переконань в 
Бвропі нового часу аж до початку періоду індустріалізації. Ска
жімо, ще 1724 р. у словнику Фюретьє працю визначено як не
приємне, важке або ж як химерне заняття: "application ä quelque 
exercise penible, fatigant, ou qui demande de la dexterite" (3). 3 
іншого боку, середньовічне сприйняття праці ще повністю не 
зникло. На відміну від грецької античности, християнство ніко
ли цілком і повністю не знецінювало фізичної праці. Уявлен
ня про працю як про бажане і потрібне напруження сил з яко
юсь метою, а не лише заради виживання, з'явилося ще раніше 
поряд із давнішим розумінням праці як важких зусиль (4). З 
одного боку, працю частково сприймали як служіння Богові, 
що особливо стосувалося сільськогосподарських видів робіт (5). 
З іншого боку, тут був висхідний пункт для оцінювання пра- 
цездатности, здібностей до праці та старанности. Це та мен
тальність праці, яка набула свого розвитку в період від пізньо
го середньовіччя до початку епохи нового часу передовсім у 
середовищі міських ремісників (6).

Немає жодного сумніву в тому, що в підвищенні значущо
сте корисної праці важливу роль відіграла Реформація. Про
те, зважаючи на новіші дослідження, вже не можна так безо
глядно погодитися з визначною тезою Макса Вебера про те, що 
саме кальвінізм і пуританство спричинилися до підвищення 
значущости праці, прагнення до прибутків та появи так звано
го духу раннього капіталізму (7). Навпаки, сьогодні вже більше 
наголошують на тому, що нові ментальності виникали пара
лельно і на католицьких територіях (8). Однак саме представ
ники Реформації, заперечуючи право на існування особливого 
священницького стану, сприяли формуванню відповідного "бур
жуазного" ставлення до світської професійної діяльносте. (9)

3. Справді, ті західноєвропейські держави, у яких кальвінізм 
займав міцні позиції, тобто Франція до 1685 р., Нідерланди і 
Британські острови, вирізнялися особливо динамічним еконо
мічним розвитком. Все ж таки релігійні зміни та нові мен
тальні зрушення спричинилися до розвитку специфічних еко
номічних та соціяльних реалій, без яких не можна було б зро
зуміти "ранньокапіталістичного" характеру названих країн.
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Приміром, Англія у XVII ст. пережила тривале піднесення, 
яке полягало у сучасному сільському господарстві, торговій 
експансії та підвищеній суспільній мобільності. До цього спри
чинилося ще й те, що суспільство острова вже більше не було 
традиційно становим, у ньому залишилися лише незначні 
феодальні релікти. Це зумовило істотний вплив на роль праці 
та на ставлення до неї. Тоді як у традиційних станових чи 
патерналістських суспільствах праці було відведено чітко фіксо
ване місце, тепер вона вже почала звільнятися від традицій
них оков та залежного становища. Праця стала "товаром” на 
"ринку”, який все більше розростався, а відтак і вартістю, яку 
можна було вільно продати, що усвідомлювали й сучасники: 
"When you hired your selves", на думку одного автора 1693 р., 
"you sold your time and labour" (10).

Можливість продавати свою робочу силу надала окремому 
індивідові особисту незалежність у незнаному до цього обсязі. 
Скажімо, Даніель Дефо скаржився, звичайно ж, вдаючись до 
сатири, на "unsufferable liberty", на людей, які працювали, і 
порівнював ситуацію у своїй країні, не на її користь, із ситуа
цією у Франції, де "servant” ще справді був "servant": "The 
labouring People have their Eyes now not at your Work but at 
their own Wages, and if they can but secure the last, their Business 
is to cheat you down in the first as much as possible" (11). Більші 
можливості та підвищення почуття власної гідности "labouring 
poor” були стандартними темами соціяльно-консервативної, 
морально-релігійної повчальної літератури.

З іншого боку, легко зрозуміти, що лише на цьому конкрет
ному соціяльно-економічному тлі могли відбутися дефінітивні 
зміни в поглядах на працю, близькі до сучасних. Якщо окре
ма людина ріогла продавати свою робочу силу на вільному рин
ку, то це фактично передбачало природне право власности на 
свою працю: "Every man has a property in his own person. This 
no body has any right to but himself. The labour of his body, and 
the work of his hands, we may say, are properly his” (12). У 
цьому класичному формулюванні, за допомогою якого Джон 
Локк обґрунтував сучасну теорію трудової вартости, відобра
жено глибинні злами у ментальності. Уявлення про те, що 
праця надає індивідові свободу й автономність і до того ж є 
засобом набуття власности, виступає основою ставлення до праці 
та її оцінювання в епоху нового часу.
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4. Ця свідомість людини, що твоя робоча сила -  це твоя і 
більше нічия власність, а також можливість незалежного жит
тя, все більше утверджувалася і всебічно впливала на європей
ську соціяльну історію та на історію ментальности XVTII-XIX ст. 
Насамперед у ремеслах та в спорідненій з ними домашній ро
боті, які ще до початку XIX ст. були найпоширенішими фор
мами виробництва, поєднувалися прагнення до індивідуальної 
автономности, яку ґарантувала праця, та гордість за профе
сійну кваліфікацію. Незалежність поряд з кваліфікацією, яка 
визначалася у докладних цехових правилах, ґарантували і 
власність на засоби виробництва, тобто на інструменти, а за 
можливости й на сировину, а також, що особливо важливо, 
вільне розпорядження своїм робочим часом. Однак автономно
му статусові, який ґрунтувався на вільній праці, загрожували 
ті ж самі сили, що й сприяли. Послаблення традиційних 
зв'язків супроводжувалося, починаючи з середини XVIII ст., 
поширенням видавничої справи та мануфактур. Ремісники й 
ті, хто працював удома, усвідомлювали загрозу від усе шир
шої тенденції залежности від капіталу та пролетаризації. У 
суспільстві, в якому все більшого значення набував поділ праці, 
взаємозалежність праці та продукту, на якій наголошував Локк, 
почала поступово зникати. Індивідуальна автономія, що ґрун
тувалася на робочій силі, з одного боку, і загострення соціяль- 
ної нерівности аж до класових суперечностей, з іншого, у бур
жуазному ринковому суспільстві, яке опиралося на найману 
працю, були двома боками однієї медалі (13). І що далі, то 
менше сама лише праця була здатна забезпечити особисту не
залежність. Уперте й часто марне тримання за виробничу авто
номність, яку надавала власна робоча сила, сформували один із 
найтриваліших чинників опору епосі індустріялізації та пов'я
заній з нею фабричній дисципліні. В усіх державах, що пережи
вали індустріалізацію, за раннім робітничим рухом стояли пере
важно майстри та підмайстри ремісничих цехів (шевці, кравці, 
ковалі тощо), а не робітники фабрик (14).

Усвідомлення свободи, одержаної через кваліфіковану пра
цю, і пов'язана з нею професійна честь особливої ваги набули 
у Франції, про що влучно каже французька приказка: ''Le metier 
fait l'homme" (15). Своєрідного вираження ця ментальність на
була у так званих "compagnonnages". Такі напівтаємні братства 
підмайстрів, подібні форми яких існували і в інших европей-
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ських країнах, розвивалися від XVI ст. Вони виконували, по- 
перше, функцію кооперативного солідарного товариства і, по- 
друге, формували організаційні рамки, у межах яких ставлен
ня до кваліфікованої роботи було ритуалізованим. Ще довго 
після Великої революції 1789 р., яка разом з ancien regime 
ліквідувала і його корпоративні структури, поняття та звичаї 
дореволюційного робітничого середовища, такі як, наприклад, 
"corporation", "metier" чи "corps de metier" були повсюдно при
сутні. Для французької історії важливе значення мало те, що 
цю професійну свідомість прошарків населення, яке працювало 
фізично, пов'язували з народженою 1789 р. революційною мо
вою. Скажімо, слово "travail" стало у 1848 р. одним із головних 
лозунґів тієї революції, яку в політичній реториці безпосеред
ньо пов'язували з її великою попередницею (16). А історію міста 
Париж з його дрібнобуржуазною структурою, яка існувала ще 
усе XIX ст., найістотніше характеризує саме цей зв'язок між 
бунтівним робітничим способом мислення та революційною тра
дицією.

5. Легко зрозуміти, що індустріальна епоха мала суттєво 
змінити й колективне ставлення до праці. Хоча тривалий час 
ще панували ремісничі форми виробництва, в яких виробни
чий процес та соціальні стосунки проглядалися спочатку й до 
кінця, а тривалість роботи визначали самі працівники, однак 
швидкий наступ машинного виробництва у другій половині 
XIX ст. назавжди змінив світ праці. У процесі виробництва, в 
якому щораз важливішим був поділ праці, окрема особа вико
нувала лише спеціалізовану функцію. Кваліфікована праця 
втратила свою важливість порівняно з набутими навичками, а 
найманий працівник остаточно втратив стосунок до кінцевого 
продукту виробництва, а "відчуження" робітника, яке аналі
зував не лише Маркс, досягнуло свого апогею (17).

Що ж стосується колективних ментальностей щодо сфери 
праці, то криза модернізації зумовила виникнення загалом двох 
основних течій. По-перше, тут йдеться про антиреакції, скажі
мо, самих робітників, які вдаючись, приміром, до страйків, 
намагалися захищати кваліфікацію своєї праці й зберегти собі 
мінімум незалежности. Водночас торувало собі шлях прагнен
ня створити контрапункти щодо "бездушної" та механізованої 
фабричної праці. Різноманітні свідчення надає й образотворче
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мистецтво, яке (як репродукція картини Шошона) цікавиться 
темою деперсоналізованої праці. У Німеччині, яка пережива
ла особливо стрімкі та глибокі зрушення, важливу роль відігра
вало ще й поняття "радости праці”, яке треба було знову по
кликати до життя (18). До переліку цих антиреакцій нале
жить і (знову ж таки особливо інтенсивне в Німеччині) обо
жнювання сільської праці, яку дехто вважав набагато мораль
нішою, аніж життя у великому місті, яке начебто псує люди
ну. Тут особливо важко встановити межу між упередженою 
ментальною диспозицією та ідеологією (19).

Однак серед цих змін найважливіше місце, мабуть, займав 
інший процес. Допоки для поглядів на людську працю ще ха
рактерним був основний мотив незалежного, ґарантованого ква
ліфікованою працею, життя чи навіть і сільського життя, доти 
працівник був у центрі уваги як "виробник”. У ментальності 
праці, сконцентрованої на проблемах індивідуальної автоном- 
ности, кваліфікованости, організації праці та робочого часу, по
лягала причина органічних суперечностей з індустріяльною 
епохою. Але як, починаючи з межі ХІХ-ХХ ст., торували собі 
шлях наймана праця, машинне серійне виробництво та раціо
налізація, так само й розвіювалися ті старі уявлення, а праців
ник вийшов на передній план уже як "споживач”. Найманий 
працівник, який змирився із своєю роллю в межах індустріалі
зованого процесу виробництва з його високим ступенем поділу 
праці, вже не бунтує проти фабрики як такої, а передусім заці
кавлений у купівельній спроможності своєї зарплатні. З тради
ційного погляду це було деґенеративним явищем: "Поняття са- 
мостійности та незалежности настільки спантеличують, що пра
цівниці фабрики або військового заводу заздрять через її свобо
ду. У них у день виплати платні в кишені дзеленчать гроші, з 
якими вони можуть робити все, що їм хочеться, вони мають 
свою визначену робочу зміну, а у вільний час їм не доводиться 
ні про що піклуватися, вони можуть робити все, що їм зама
неться” (20). Звичайно, такі голоси ґрунтувалися на викривле
ному сприйнятті дійсности. Насправді ж роботу на фабриці 
сприймали як монотонну, а платні робітника лише зрідка виста
чало на щось більше, аніж на мізерне існування. Приміром, 
слова, якими робітниця текстильної фабрики 1928 р. характе
ризує свій робочий день, можна вважати репрезентативними: 
"Багато хто називає це "піснею праці", а мені це звучить наче
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в'їдливий сміх та блюзнірство, бо я роблю цю роботу лише тому, 
що мене до цього змушує тяжке, жорстоке життя" (21).

Проте з підвищенням масової купівельної спроможности та 
з виникненням "знівельованого суспільства середнього класу" 
(Шельський) після 1945 р. споживацька свідомість стала справді 
панівним елементом ментальности працівників. У цьому зв'язку 
ще важливішим стає час поза роботою, дозвілля з його спожи
вацькими звичаями. У сучасному суспільстві достатку чинник 
"праця" зазнає своєрідної релятивізації щодо інших чинників 
"якости життя”, які вже не обов'язково мають ґрунтуватися 
на продуктивній діяльності.

6. Легко зрозуміти, чому "свято праці” -  це продукт недав
ньої історії. Специфічне для епохи нового часу природно-пра
вове розуміння праці як основи майнової власности мусило 
злитися зі свідомим робітничим рухом, перш ніж 1 Травня 
стало днем політичної боротьби праці та врешті офіційним свят
ковим днем в усіх європейських державах. Звичайно, на по
чатку епохи нового часу святкові дні здебільшого перебували 
ще в чітко структурованих релігійних рамках. Час для роботи 
і святковий час для нероботи був визначений чітким ритмом 
церковного року (22).

Зате вже під впливом Ренесансу світська верхівка, прагну
чи демонструвати свою владу, вдавалась поміж іншого й до 
святкувань та урочистих процесій. В іконографії XV ст. усе 
частіше трапляється мотив класично-античної тріюмфальної 
ходи, а з розкішним в'їздом князя до міста виникла, взявши 
свій початок в Італії, нова форма свята (23). У XVII-XVIII ст. 
часті та затратні свята при дворах вельмож були частиною 
"репрезентативної публічности”, за допомогою якої аристокра
тія подавала себе на зовні, і в якій відобразився панівний полі
тичний та соціяльний лад (24).

Віддзеркаленою формою свята було й народне, організову
ване, так би мовити, на "базі", свято, в якому виражалися 
специфічні колективні потреби відчувати себе членом спільно
ти та брати участь у громадському житті. У святкових ритуа
лах була тимчасова символічна ліквідація або навіть, як у ви
падку з карнавалом, й перевертання соціяльних порядків з ніг 
на голову. Ці свята, які в церковно-моралізаторській повчальній 
літературі засуджували як "divertissement profane" та "coutume
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E p icu rien n e"  (25), д ав ал и  зм огу  п ід твер д и ти  ч и н н ість  норм  ч е 
рез їх  р и ту ал ьн е  п о р у ш ен н я  (26).

Французька революція зумовила найбільший розквіт і водно
час стала поворотним моментом в обох описаних традиціях 
святкувань. В усіх представлених у революції групах помітне 
нечуване досі завзяття у святкуваннях, а також нові форми 
політичної мобілізації та участи. У революційному святі (у 1789- 
1799 рр. повсюдно присутнє) наголошували на розриві зі старим 
і через винайдення нової символіки формувалося нове визначен
ня соціяльних стосунків та політичних відносин (27).

У післяреволюційний час у XIX та в XX ст. свято часто 
служило політичній демонстрації, як у Німеччині Вартбурзь- 
ке свято (1817) та Гамбахське свято (1832), або національній 
інтеґрованості, як у Франції 14 липня, яке 1880 р. було оголо
шене національним святом (28). З усе більшою диференція- 
цією політичних середовищ, звичайно ж, розпалася й культура 
політичного свята. Приміром, під час Ваймарської Республіки 
поряд існували монархістське свято перемоги під Седаном, рес
публіканський день конституції та комуністичний день відзна
чення російської Жовтневої революції (29). А у Франції міжвоєн
ного періоду в своїй екстремальності виявлялися щораз більш 
монополізоване націоналістами свято Жанни д'Арк, а також 
комуністичне Fete l'Humanite або відзначення комуни 1871 р., 
в якому знову ж таки домінували комуністи (ЗО). Плюралізації 
політичного волевиявлення відповідала різноманітність політич
них свят та днів пам'яті як кристалізаційні моменти політич
ної мобілізації. А диктатури XX ст. перетворили цю традицію 
свята на інструмент тоталітарної стабілізації своєї влади.

Якщо після 1945 р. у Західній Европі, зрештою, можна 
констатувати деполітизацію свят або просто втрату здатносте 
святкувати, то це спричинено подібними тенденціями, з яки
ми ми вже зустрічалися, розглядаючи зміни у ставленні до 
праці. В епоху масових засобів інформації свято втрачає свої 
початкові комунікативні та політично-демонстративні функції. 
Якщо це не видовище, в якому публіка бере участь, принаймні 
як глядачі, тоді свято, як час, вільний від роботи, використо
вується, радше, для того, щоб замкнутися у своїй приватній 
сфері та насолоджуватися дозвільним споживанням.
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Комунікація
А н ти ч н ість

1. У своїй знаменитій промові за полеглими атенянами 430 р. 
до Р. X. Перікл вихваляє рідне місто і каже: "Через те, що 
наш поліс великий, з усіх країв все котиться до нас й вихо
дить так, що ми так само користаємо з нашого добра, як і з 
добра інших людей." (1) Для нього місто -  ідеальна форма 
суспільства, з політичного, релігійного, культурного та еко
номічного погляду, ідеальне місце обміну між людьми. У відо
мому визначенні Арістотеля: "Людина -  це така істота, якій 
призначено жити в місті" (zoon politikon), сформульовано по
требу в суспільному обміні, в інтеракціях, людську мету, в 
якій простежується життєвий ідеал греків і яка поширювала
ся далеко за межі міста-держави.

Інтеракції відбуваються на основі взаєморозуміння, обміну, 
зв'язків (2). Поза сумнівом, особливо великого значення грек 
надає слову та мові. Dialegesthai -  вербальне спілкування зі 
своїм візаві -  було звичним на політичних зборах, у судах, у 
філософських школах, на вулиці і, зрештою, на базарі. Щодо 
торгівлі на базарі прижилося окреме слово -  agorazein, яке 
водночас позначало і вербальне спілкування, і невербальне 
реаґування. Мовне спілкування -  це не лише неодмінна попе
редня форма філософської діалектики та формальної ретори- 
ки (3), а й незамінний медіюм суспільного життя у демократії, 
яку Й. Буркгардт вслід за Платоном назвав найбалакучішою з 
усіх державних форм (4). Однак не лише непохитна віра в силу 
переконання слова була тим чинником, який зумовив надзви
чайну значущість та унікальність форми вербальної комуні
кації. Слово і мова потребують відповідного оформлення та 
зовнішніх прикрас, вони мають бути спрямовані на пережи
вання (pathe) адресата. Не менше від греків розуміли й римля
ни потребу у своєму мистецтві реторики надавати слову емоцій
ного змісту. Марк Антоній наприкінці своєї патетичної над
гробної промови акцентує увагу на тілі померлого диктатора 
Цезаря, що лежало в закривавленому одіянні. У римського 
плебсу він намагається викликати біль та бажання помстити- 
ся й спрямовує настрій столиці в потрібному напрямі (5).
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2. У промовах, комедіях та трагедіях містяться дія логічні 
моменти, які не лише подають відповідний матеріял у високо
му стилі мистецької форми, а й звертаються безпосередньо до 
публіки, залучаючи її в той чи інший спосіб до дії. Приміром, 
у Ж інках на народному зібранні (близько 392 р. до Р. X.) Арі- 
стофана взяття влади в свої руки аттичними жінками та про- 
паґування вульґарного комуністичного суспільного ідеалу було 
безпосередньо спрямоване до переконань та упереджености 
чоловіків, що сиділи в театрі (6). Театр та ігри були не лише 
тими місцями, де зустрічалися й розважалися люди, вони були 
й місцем обміну інформацією у вербальній та невербальній 
формі. Жорстокість римських циркових ігор та ґладіяторсь- 
ких боїв із закладеним у них ризиком смерти акторів відпові
дала, очевидно, суспільній потребі, яку мали не лише меш
канці мільйонного міста та представники нижчих прошарків. 
"Rome was a cruel society” і це проливає світло на дії римських 
цезарів, які вміли інтенсивно використовувати ігри для розва
ги та спілкування з масами, а вираження політичних поба
жань населення перенесли до цирку (7).

3. З появою та поширенням письма (у Греції приблизно в 
середині VIII ст. до Р. X.) поряд з безпосередньою міжособистіс- 
ною комунікацією з'являється ще одна форма комунікації з її 
широкими функціями (8). Передача інформації та повідомлень 
вже більше не залежить лише від герольда чи посильного з їх 
обмеженими можливостями. Тепер інформацію вже можна за
писувати, й у такій формі вона здатна долати просторові та 
часові дистанції. Закони Дракона та Солона (621 р. до Р. X. та 
відповідно 594-593 рр. до Р. X.) записували на дерев'яних до
щечках з ^вох боків, а їхні копії прикріплювали до стін цент
ральних будинків міста, щоб їх могли бачити всі. Викарбувані 
й виставлені для всенародного ознайомлення державні угоди, 
грамоти про надання прав громадянина та державних відзнак 
інформували про внутрішньо- та зовнішньополітичні заходи 
держави. Якщо в Греції громадяни були зобов'язані урочисто 
присягати в дотриманні законів та конституції (9), то цій доб
ровільній згоді шанувати встановлені суспільством порядки пе
редувала інформація та комунікація в широкому сенсі, і якраз 
завдяки їм було можливо об'єднати громадян і забезпечити 
тривале існування такого об'єднання.
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Звичайно, у "face-to-face-society”, яким було грецьке суспіль
ство, писані норми вкладалися у загальний устрій життя міста, 
до того ж у них містилася потрібна для міської спільноти інфор
мація економічного, релігійного та мистецького характеру. На 
амфорах, кратерах та інших керамічних виробах зазначали, 
наприклад, ціну: один, два чи чотири оболи (11). В Епідаврі 
якийсь лисий пише на великій вапняковій стелі, що в нього 
після лікування та сну в святилищі Асклепія знову виросло 
волосся (12). Гомерівський епос, який поширювали на почат- 
ках, імовірно, рапсоди -  професійні співці, тепер записуються 
й розмножуються (ймовірно, у VI ст. до Р. X.) і як "основний 
засіб навчання нації" (13) поширюється через початкову шко
лу, гімназії та філософські школи. Такий вплив на мову, стиль 
життя та мораль в епоху античности можна порівняти хіба що 
з героїчним епосом про Енея Верґілія (70-19 рр. до Р. X.), який 
за часів правління римських цезарів став Біблією для освіти (14). 
Антична література поширювалася в копіях на папірусових 
рулонах, які потрапляли до бібліотек та в продаж. Є свідчення 
про те, що велика бібліотека в Александрії перед її зруйнуван
ням 47 р. до Р. X. налічувала 700 000 папірусів (15). Ремісничі 
школи та вищі школи, зазвичай, мали у своєму підпорядку
ванні бібліотеки, які були достатньо авторитетними (пор. бібліо
теку Кельса в Ефесі) і в яких знаходили собі притулок дослід
ники і спраглі знань громадяни (16). Професійні переписуваль- 
ники (ИЬгагіі) розмножували популярні тексти. Збереглися 
свідчення про один конкретний випадок з 1000 примірників 
тексту розради, який близько 100 р. після Р. X. проторував собі 
шлях аж до віддалених провінцій (17).

4. Використання цієї інформаційної системи залежить, зви
чайно ж, від уміння читати й писати. А тут з найдавніших 
часів наголошувалось на тому, що грамотність -  це переважно 
привілей керівного та освіченого прошарку чоловічої статі, який 
використовували також і як інструмент влади (18). Насправді 
так і було. На прохання працівника Менія (164 р. після Р. X.) 
трудову угоду складає якийсь Флавій Секундус..., "бо той не 
розуміється на літерах" (quai se literas scire negaverit) (19). Ha 
письмових поданнях з Єгипту часто трапляються позначки, 
Що заявники та прохачі самі не вміють писати і тому мусять 
користуватися послугами писаря. Тут особливо чітко простежуєть
ся величезна розбіжність між містом і селом, яка виявлялася не
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Настінний напис в одному готелі в Помпеях 
MIXIMVS LECTO FATEOR PECCAVIMVS 

/ HOSPES SI DICES QUARE NVLLA MATELLA FVIT 
(Якщо ми й пісяли у ліжко -  зізнаюсь чесно, це -  погано, пане 

господарю; а спитаєшся: "Чому?” -  нічного горщика не було напохваті)

лише в опануванні чи неопануванні грамоти, а й у багатьох інших 
інформаційних та комунікаційних можливостях.

Тлумачення грамотности як інструменту влади в жоднім 
разі не слід абсолютизувати. Величезна кількість настінних 
нашкрябаних написів (grafitti) у Помпеї доводить, що вміння 
писати долало соціальні бар'єри, що спонтанні та інформації 
ad hoc (про роботу, про приватне життя, про міські події) ча
сто траплялися і стояли поряд з літературними ремінісценція- 
ми, що свідчить про величезну потребу людини в інформації та 
в жартівливому спілкуванні з її безпосереднім оточенням (20).

5. В епоху античности простежуються лише незначні вияви 
загальної, надреґіональної комунікативної системи. Її визначали 
насамперед потреба вести війни, політика та економіка, а зага
лом це була обмежена й однобока система. Диференційована та 
добре організована пошта з використанням коней, верблюдів та 
піших посланців, згідно з Геродотом (8, 98), була ще в часи прав
ління Птолемеїв. Цілком ймовірно, що вони запозичили її у персів. 
Еллінська система сповіщення обслуговувала, як і пізніший cursus 
publicus у римлян, майже винятково державні інтереси. Органі
зація та робота цих служб були вартими подиву. Римська кур'єр
ська служба (cursus velox) протягом дня могла розносити по
відомлення на відстані приблизно 180 кілометрів (21). Цими 
шляхами доставляли у виняткових випадках приватні повідом
лення, автори яких могли розраховувати лише на власних по
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сланців (tabellarii). Кордони можна долати, про що свідчить лист 
молодого єгипетського рекрута з Мізенума, який доставила рим
ська державна пошта до батька в Файюм (Єгипет):

"Апіон своєму Батькові та Панові Бпімахосу з великою раді
стю ... Прибувши до Мізенума, я отримав від цезаря три зо
лотих і ведеться мені добре. Я прошу Тебе, мій Пане Батьку, 
напиши мені листа, по-перше, про Твоє здоров'я, по-друге, 
про здоров'я моїх братів та сестер, по-третє, щоб я міг по
цілувати Твою руку; бо Ти добре мене виховав ...” (22).

Офіційні повідомлення за часів правління римських цезарів 
поширювали так звані acta urbis (та відповідно populi Romani), 
які були своєрідними державними бюлетнями і знайомили 
військо та провінції з подіями у дворі, новинами дня, а част
ково - й з  ухвалами сенату. За своєю функцією цільової інфор
мації вони наближаються до монет, які за часів правління це
зарів були носіями важливих повідомлень, а саме: про військові 
перемоги, будівництво та соціальні заходи того чи іншого пра
вителя (23). Для влади це був стабілізаційний чинник аж до 
періоду пізньої античности, коли на монетах цезарів з'являється 
labarum, християнський переможний штандарт цезаря, й на
очно демонструє народові близькість їхнього правителя до пе
реможного християнського Бога.

6. Звичайну інформацію передають морем та суходолом, і 
вважливо те, що у Греції вже у V-IV ст. до Р. X. формується в 
емпорію, в порту, своєрідна інформаційна біржа, на якій вста
новлюються ціни на продукти харчування, на інформацію про 
економічні кризові ситуації та укладаються фінансові угоди. 
Клеомен із Навкратісу, перший намісник Александра в Єгипті 
(близько 330-323 рр. до Р. X.), успішно розбудував інформа
ційну мережу в середземноморських портах з допомогою своїх 
аґентів і відправляв єгипетське збіжжя згідно з отриманою інфор
мацією (24). Ґрандіозна римська мережа доріг, яка спочатку 
простягалася від Риму по всій Італії, а згодом її розбудували й 
до провінцій (25), сприяла не лише переміщенню осіб та то
варів, а й передаванню інформації -  офіційної, приміром, про 
зраду леґіонів у провінціях (26), і, на перший погляд, друго
рядної: у Калатії, між Капуєю та Беневентом 172 р. до Р. X. 
народився віслюк з трьома ногами, блискавкою вбило одного
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Срібна монета із Тріру (IV ст. після Р. X.)
Лицевий бік: зображення і титул імператора Валенса (364-378 рр. після Р. X.) 

Зворотній бік: цезар Валене -  тріюмфатор з глобусом і лабарумом 
(державний прапор Риму) біля зв’язаного полоненого -  TRJUMFATOR 
GENT(ium) BARB(arorum) (тріюмфатор над варварськими народами)
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бика і п'ять корів -  поганий знак, про що обов'язково треба 
було повідомити до Риму та спокутувати вину (27).

Обмін інформацією здійснювався в межах розгалуженої 
транспортної системи Римської імперії. Без неї раннє христи
янство, яке залежало від комунікації, не змогло б так успішно 
поширюватися. Красномовним прикладом цього є місіонерські 
подорожі апостола Павла. Завдяки цій транспортній мережі 
розквітав і туризм до визначних місць античної давнини: до 
імпозантної столиці -  Риму, до сповненого таємниць Єгипту, 
до історичної та мистецької Греції, про яку Павсаній написав 
популярний путівник (близько 160-180 після Р. X.) (28). По
дорожі, поза сумнівом, були особливо інтенсивною формою ко
мунікації, вони давали змогу звідати загадкову чужину, щось 
надзвичайне, щоб потім про це розповісти. Паломницька по
дорож побожної монахині Еґарії з Південної Ґаллії (близько 
500 р. після Р. X.) до святих місць раннього християнства, 
враження про яку вона згодом записала для своїх сестер, є 
одним із найважливіших джерел про подорожі в період пізньої 
античности (29). Це свідчить і про те, що в цьому виді комуніка
ції завжди був присутній своєрідний волюнтаристський мо
мент: готовність вирушити в дорогу, сприйняти побачене й 
почуте, опрацювати його, щоб потім передати у вигляді інфор
мації своєму оточенню та майбутнім поколінням.
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С ередн ьов іччя

1. Середньовічна людина часто відчувала себе розгубленою 
в небезпечному для неї світі, коли обривався мовний або й не- 
вербальний контакт. Достатньо свідчень про це міститься у 
тогочасній літературі. Середньовічна література була не про
сто засобом спілкування (belles lettres), а й середовищем для 
дискусії на теми дидактики, етики, філософії та питань прак
тичного життя. До того ж вона мала за мету прищеплювати 
членам комунікативної спільноти суспільні ідеали, а також 
передавати конкретну інформацію (1). Суто розважальних 
текстів без будь-якої іншої мети не було. Хроніки, описи подо
рожей та листи належали до найважливіших медій середньовіч
ної комунікації, хоча комунікативні функції виконувала й ху
дожня література (2).

2. Уже, мабуть, у найдавнішому поетичному тексті німець
кого середньовіччя, у Пісні про Гільдебранда (друга половина 
VIII ст.), комунікація для персонажів виявилася однією з най
більших проблем. Гільдебранд та його син Гадубранд після 30- 
річної розлуки зустрічаються, проте їм не вдається подолати 
відчужености між собою і, оскільки вони не можуть сприйня
ти один одного, вступають у смертельний бій, з якого, про що 
можна зробити висновок із фраґменту закінчення, перемож
цем виходить трагічно змальований батько. Хоча Гільдебранд 
намагається дати зрозуміти своєму синові, що він його батько, 
Гадубранд не хоче в це вірити, бо, за достовірними розповідя
ми мореплавців ("seolidante"), його батько поліг у бою. Кому
нікація не сцрацьовує, бо молодший почуває себе належним 
до старішої комунікативної спільноти й не здатний позбавити
ся стереотипу, який він собі вибудував про свого батька. А 
старший замість того, щоб довести свою ідентичність словами 
та діями, спочатку вдається до подарунків із золота, а потім 
через свою пихатість та вражену самовпевненість приймає ви
клик молодшого. У Пісні про Гільдебранда своєрідно розви
вається тема предковічної людської проблеми непорозуміння 
в комунікації, яке через неправильну інтерпретацію не можна 
подолати за допомогою фундаментальної мови знаків (3). 
Гільдебранд заявляє, хоча й не прямо, що він все таки батько,
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однак здається, що його видають гунська збруя та гунське зо
лото. А Гадубранд не вірить слову і покладається лише на один 
вчинок, за допомогою якого у цьому культурному контексті він 
може вийти з честю, а саме бій (4). Той самий феномен часто 
трапляється у середньовіччі, приміром, в ісландській Сазі про 
Графнкеля, у різних версіях оповіді про Ґрізельдіса (Петрарка, 
Боккаччо, Чосер тощо) та в давньофранцузькому епосі (5).

У тому, що героїчний епос стали записувати, загалом відоб
разився перехід від усної до писемної культури, хоча не можна 
говорити про закінчення однієї культури та про початок ін
шої (6). Потреба у написаному слові виникає лише тоді, коли 
вже більше немає усних каналів або коли в межах нових ідеалів 
культурних стосунків написаному слову надають більшої ваги, 
аніж співаній пісні (7). Не слід забувати і про той факт, що 
писемність сприяла елементові індивідуалізації, яка типова знову 
ж таки для дещо пізнішого періоду епохи середньовіччя (8).

3. Тоді як у ранньому середньовіччі політичні спільноти 
нечасто у своїй літературі відображали станові межі (див. 
Chansons de gestes, Героїчні пісні) (9), у високому середньовіччі 
вже існували ексклюзивні комунікативні спільноти, які в ме
жах феодального ordo суворо відмежовувалися від інших соціяль- 
них класів. У таких текстах, як De Атоге (близько 1180-1190) 
Андрія Капеллана, селянин експліцитно змальований як такий, 
що негідний придворного кохання, тоді як Крістін де Пізан у 
Le Livre du Tresor de la Cite des Dames (1405), принаймні ми
мохідь, дає поради щодо благочестивого життя дружинам се
лян. Елітна свідомість відповідала уявленням про дуже структу- 
рований та сеґментований ordo, у межах якого чітко відстежу- 
ються відмінності й на рівні комунікації (10).

Те, чого досягла придворна поезія, було нічим іншим, як 
розвитком, вивченням та засвоєнням соціяльних цінностей та 
ідеалів, принаймні у тому вигляді, в якому їх цінували при 
дворах знатної верхівки (11). Відтак порозуміння між окреми
ми членами придворного світу мало відбуватися якраз на мов
ному рівні (12). Відповідно, починаючи з XII ст., розвивалася 
відносно єдина придворна мова, якою написана поезія того часу 
(Гартманн фон Ауе, Ґоттфрід Страсбурзький, любовна лірика, 
Вальтер фон дер Фоґельвайде тощо) (13). Те саме можна твер
дити й щодо Франції та Англії, хоча комунікативна ситуація 
розвивалася там дещо по-іншому. Після завоювання нормана
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ми (1066) серед англійських litterati переважала французька 
мова, яку лише з XIV ст. почала витісняти народна мова. Після 
розпаду політичної єдности в Німеччині з ’являється з XIII ст. 
й мовна роздробленість (діялектизація), що спричинило появу 
нових комунікативних бар’єрів, красномовне свідчення чого 
подає Гуґо з Трімберґа (14).

Як видно з біблійного прикладу побудови Вавилонської вежі, 
така комунікативна спільнота могла дуже легко розвалитися, 
тому особливої ваги надавали спочатку латині як мові науковців, 
проте згодом у придворному контексті вже зверталися до народ
ної мови (15). Було б, мабуть, неправильно, як це часто трап
ляється, посилатися на період близько 1200 р., що начебто саме 
тоді стан службовців міцно укріпився і брав активну участь в 
розвиткові "класичної” середньоверхньонімецької поезії та куль
тури (16). Однак слід погодитися з тим, що в XII ст. виникає 
відносно гомогенна комунікативна спільнота, до якої входять 
вчені, які навчалися латиною, та придворні поети, які послуго
вувалися народною мовою (17). В аристократичних центрах ко
ристувалися різними висококультурними придворними мовами, 
що зумовило виникнення декількох більших комунікативних 
спільнот в Англії, Франції, Еспанії та Німеччині (18). Десь із 
ХІП ст. вони хоча й розпадаються, принаймні в Німецькій імперії, 
що зумовлено політичною роздробленістю, проте посилюється 
політичний, культурний та мовний зв’язок в Англії та Франції з 
їх централізованою владою (19). Усі офіційні дискурси в галузях 
права, виховання, теології провадили латиною, а тому в цьому 
сенсі можна говорити про першу lingua franca, про середньовіч
не есперанто (20). Лише з кінця XIII ст. інтенсивно перекладали 
з латини народними мовами, навіть офіційні документи, щоб у 
мовному плаці зробити їх доступнішими неосвіченому населен
ню (21). Щойно з Реформацією у Німеччині повсюдно утвердила
ся рідна мова, хай навіть латина як мова науки та адмініструван
ня ще довго не втрачала своєї важливости (22).

Уживання латини і придворних мов свідчить, особливо що 
стосується періоду високого середньовіччя, про те, що той чи 
інший мовний код використовували лише окремі групи (23). 
Водночас лінґвістичну карту Европи визначали діялекти, що 
мало хвилювало еліту, бо ж була латина (24). Її високо цінува
ли, позаяк у ній не відбувалося якихось змін, вона перебувала 
на інтелектуально вищому рівні розвитку і її вважали ідеаль
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ною мовою (25). Латина як граматичний, лексикографічний 
та стилістичний взірець, відіграла важливу роль у розвиткові 
народних мов. В IX ст. місіонери Кирило та Методій отримали 
дозвіл на переклад усієї літургії старослов’янською мовою. Для 
катехизису постійно використовували простонародні мови. 
Позитивний вплив на них мало проповідництво жебрущих орде
нів. З періоду пізнього середньовіччя латина загалом втрачає 
свій вплив, хоча вона й зберегла за собою важливу функцію в 
церковному та університетському середовищах аж до епохи 
нового часу. Уже в XIII-XIV ст. латинські тексти інтенсивно 
перекладають народними мовами, але згодом потреба в цьому 
відпадає, бо латину було витіснено навіть з хронік, листуван
ня та офіційних документів (26).

Автори VIII-IX ст. достатньо добре усвідомлювали екзистен- 
ційну потребу якомога краще сприяти мовному розумінню, од
нак тоді ще не розуміли потреби фільтрувати та каналізувати 
потоки інформації і взагалі долати комунікативний дефіцит (27). 
Чи члени комунікативної спільноти вміли читати й писати, тобто 
чи були вони litterati, мало лише другорядне значення і лише 
тоді давало про себе знати, коли треба було підтримувати кон
такти на далеких відстанях. Становище сучасного неписьмен
ного в жодному разі не можна порівнювати з середньовічним 
illiterates (28). Навіть багато письменних, якщо вони могли собі 
це дозволити, вдавалися до послуг писаря або ж слухали разом 
з усіма тексти, які хтось читав уголос, аніж самі бралися за 
перо чи за читання (29). Якщо у ранньому та високому середньо
віччі писемну освіту плекали лише в церковних центрах, почи
наючи з пізнього середньовіччя, ліквідація неграмотности охо
пила й міське населення (ЗО). Проте інтелектуальні навчальні 
програми лише танґенційно мали щось спільне з якістю комун
ікації, а відтак цю тематику можна залишити поза увагою (31). 
Навіть якщо Гартманн фон Ауе в Бідному Генріху (перед 1195 р.) 
наголошує, що його герой "умів читати у книжках” (вірш 2), це 
не дуже істотно для його становища в суспільстві. Неграмотність 
не сприймали як неґативну рису, допоки індивід був здатний 
комунікувати й утверджувати себе в межах свого суспільного 
стану відповідно до придворних ідеалів (32),

4. Ледве чи можна говорити про якісь відмінності між енци
клопедіями та словниками у ранньому середньовіччі, ті й ті
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передавали знання, щоб зберегти інтелектуальну спільноту. За
галом тут йдеться про псевдоетимологічні праці, такі як 
Ethymologiae Ісидора Севільського (приблизно 560-636 рр.). 
Перед 1110 р. Гонорій Авґустодунензіс написав Imago mundi, 
незабаром за ними, близько 1120 р., з'явилися Liber floridus 
Ламбера Сен-Омерського, перед 1130 р. -  Didascalion Гуґо Сен- 
Вікторського та Hortus deliciarum Геррада Ландсберзького тощо. 
Свого розквіту енциклопедична справа досягла лише у XIII ст., 
коли Вінсент Бове створив знаменитий Speculum maius (близь
ко 1245-1260), Варфоломій Анґлікус -  De proprientatibus rerum 
(близько 1240 р.) і Тома Кантімпрійський -  De natura rerum 
(близько 1245 р.) (33). Написані народними мовами Книжки 
про природу у з ’являються лише у пізньому середньовіччі (34).

Однак уже із VII ст. існували словники і глосарії, у яких 
латинські слова перекладали словами з народних мов, напри
клад, Abrogans чи Samanunga uuorto (35). У давньоверхньо
німецькій та давньофранцузькій поезії вдаються до спроб перекла
дати за допомогою між лінеарних або маргінальних глос, що 
свідчить про великий інтерес до комунікації з іншомовними куль
турними колами (36). Красномовними прикладами цього є Кас- 
сельські глоси (IX ст.) та Паризький розмовник (X ст.) (37). Істо
рію цього "текстового" жанру можна простежити протягом епо
хи середньовіччя і помітити, що з найдавніших часів існували 
спроби подолати ті мовні бар’єри, які встановила латина 
(Vocäbularius Teutonico-Latinus) (38). Контакти між німецькомов- 
ними та французькими поетами у середньовіччі ніколи не пере
ривалися, що помітно з впливу поезії трубадурів та труверів на 
міннезінґерів (39). Стосунки з італомовними територіями розви
нулися в XIV та XV ст. передовсім на основі економічних зв’язків 
(банківська оправа, торгівля) (40). Перші відомі нам німецько- 
італійські словники було укладено на початку XV ст. (41).

Виглядає так, що середньовічна людина набагато більше 
була зацікавлена в контактах з іншими світами, ніж ми при
пускаємо (42). Хрестові походи, під час яких, попри все, вста
новлювалися й різноманітні невійськові контакти з арабським 
світом (43), були лише зворотним боком загальної тенденції, 
яка взагалі в ті часи по-справжньому набувала сили (Марко 
Поло, Жоан Мандевілль, Фелікс Фабрі). У цьому плані комуні
кацію слід розуміти як "подорож", що передбачає духовний 
обмін між людьми. Паломники, купці тощо репрезентують
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відкритість середньовічного суспільства до чужого та зумовле
ну готовність комунікувати з іншими культурами, хай навіть 
це й асоціюється із сильним почуттям страху (44). Отто Борст 
говорить навіть про пристрасть подорожувати, яка у XII ст. 
стала улюбленою темою в літературі (45). Жінки, однак, могли 
вирушати в паломницьку подорож здебільшого лише у супроводі 
чоловіків (Єрусалим, Рим, Сантьяґо-де-Компостелла). Освальд фон 
Волькенштайн (1376/1377-1445) у своїх піснях вихваляється, 
що він бачив усю Европу. Свої враження відображають подо
рожні у хроніках, листах та у звичайних описах подорожей. 
Комедійні персонажі в Кентерберійських оповіданнях (при
близно 1399 р.) Джефрі Чосера хоча й перебувають у палом
ницькій подорожі, проте з підтексту випливає, що для них 
подорож -  це, по-перше, веселе заняття, а, по-друге, можливість 
встановлювати важливі комунікативні контакти.

5. Однією з характерних ознак середньовічної поезії є те, що 
вона поширювалася переважно в усній формі. Американські 
філологи Мілмен Перрі та А. Б. Лорд першими змогли довести, 
що ранній літературний епос загалом виявляє стандартну мов
ну структуру, для нього характерні значна кількість мовних 
штампів, стереотипні зразки описів, повтори та чіткий ритміч
ний поділ, а також однорідні сюжетні структури та шаблони 
оповіді (46). Цей феномен порівняли спочатку з епосом Гоме- 
ра, а згодом з піснями південнослов’янських співців Юґославії 
(гуслярами). Дослідження з германістики та скандинавістики 
довели, що і в середньовічному героїчному епосі, наприклад, у 
Пісні про Гільдебранда, Пісні про Людовіка, Беовульфі, Пісні 
про Нібелунґів, Сазі про Тідреке, в Едді тощо простежується 
та сама схематична структура (47). Передача епічного матері- 
ялу проходить за традиційними мовними стратегіями oral 
poetry. З цього можна зробити висновок, що основним завдан
ням усної поезії було згуртування громади, а відтак сприяння 
комунікації (48). Навіть якщо тексти, які сьогодні наводять 
як докази існування oral poetry, дійшли до нас у письмовому 
вигляді, це свідчить про те, що в процесі рецепції перетворен
ня усної форми в письмову було природним щаблем у подаль
шому розвиткові поетичного матеріалу. Франц Боймль та До- 
нальд Дж. Бард зуміли 1967 р. довести, що Пісня про Нібе
лунґіві, а з нею й інші тексти традиції героїчного епосу, ви
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никли в результаті усної поетичної творчости, а відтак їх можна 
розглядати як документи комунікативних спільнот періоду 
раннього середньовіччя (49). Зразки oral poetry, як виражен
ня стійких соціяльних груп, сьогодні можна ще знайти в дея
ких місцевостях, таких як Фарерські острови, в Єгипті або в 
Китаї (50). До цього можна ще додати й так званий менестрель- 
ний епос, який, здається, подібно до героїчного епосу бере свій 
початок в усній культурі (51). Не слід, зрештою, залишати 
поза увагою й багатих скарбів європейського та інтернаціо
нального фольклору. Його докладніший аналіз показує, що 
своїм корінням він сягає середньовіччя і досі в ньому можна 
помітити залишки слідів поетичної усної комунікації (52).

Процес перетворення oral poetry на писемну культуру і зго
дом на культуру епохи книгодрукування (53) можна просте
жити за великою кількістю рукописів, в яких помітний пе
рехід від однієї форми культури до іншої (54). Комунікативну 
спільноту періоду раннього середньовіччя не можна ставити 
на нижчий щабель порівняно з комунікативною спільнотою 
високого середньовіччя лише через те, що для першої визна
чальною була усна форма (55). Однак не слід не зважати й на 
те, що писемна форма у ранньому середньовіччі була привілеєм 
літератури, написаної латиною, чим і пояснюється типовий для 
раннього часу брак творів народними мовами (56). Варте поди
ву й те, що усна культура все ж таки знайшла собі вхід до руко
писів (Беовульф, Пісня про Гільдебранда)> хоча цілком ймовір
но, що авторитети зневажливо ставилися до такого вираження 
"язичницької” культури.

6. Участь жінок у придворному комунікативному процесі 
виявилася непростою. Це демонструє Гартманн фон Ауе за 
допомогою' різних персонажів своїх романів (57). В Ереку го
ловний герой позбавляє свою дружину Еніду права на кому
нікацію після того, як вона непрямо звернула увагу на його 
негідну придворного рицаря поведінку, й позбавляє її, як пока
рання за власні прорахунки, права розмовляти (с. 3093) (58).

Тоді як Гартманнові рицарі усвідомлюють, що їхній життє
вий шлях визначають проблеми комунікації та пов’язаний з 
ними аристократичний спосіб поведінки, селянська дівчина у 
Бідному Генріху -  цілковита протилежність (59). За допомогою 
вартих подиву здібностей до реторики їй вдається переконати і 
батьків, і Генріха у своєму бажанні добровільно віддати себе в



Середньовіччя 4 2 7

ясертву коханому чоловікові й тим його вилікувати. Цим персо
нажем Гартманн демонструє, яку велику силу має мова, особ
ливо в устах жінки. Тут комунікація, раціональний дискурс, 
зазнає краху й уступає місце заглушливому монологові (60).

7. Кретьєн де Труа і Вольфрам фон Ешенбах експліцитно 
порушують питання комунікації між людьми у своїх знаме
нитих романах про Парцифаля -  відповідно Parceval (після 
1181 р.) та Parzival (близько 1200-1210 рр.) (61). Цей твір 
цілком можна розглядати як літературний форум щодо того, 
як мала б розвиватися виважена комунікація, що сприяє розу
мінню. Правильне ведення розмови -  один з головних склад
ників культури суспільства, а Кретьєн і Вольфрам змальову
ють якраз протилежне. Король Ґрааля страждає від відкритої 
рани, тому він вже більше не здатен керувати. Через його еро
тичну трансґресію потрапляють під сумнів основні цінності 
суспільства. Світ Ґрааля лежить упослідженим і чекає на сво
го спасителя. Відомо, що новим правителем буде Парцифаль, 
бо ж він син Герцелойди, однак на першій же зустрічі з пора
неним Анфортасом йому не вдається поставити вирішальне 
питання щодо продемонстрованих сакральних феноменів та про 
печаль правителя (с. 224). А причина в тому, що Ґурнеманц 
навчив його такої поведінки, яка звична для життя рицаря за 
нормальних обставин, проте в межовій ситуації у замку Ґрааля 
виявилася хибною (с. 239, 11). Автор заходиться гірким пла
чем, що молодий Парцифаль не з'ясовує сам причини неща
стя, коли Анфортас дарує йому свого цінного меча, натякаючи, 
що сам уже немічний і меч вже йому не потрібний (с. 239, 27). 
Питання провини, що звідси випливає, вже не раз дискутува
ли в різних ракурсах (62), однак тут йдеться не стільки про 
індивідуальну провину, скільки про загальносуспільну пробле
матику, а саме: запитати в іншого про біль. Лише коли Пар
цифаль досягає поворотного моменту і вирушає на пошуки Бога, 
йому вдається не лише вийти з комунікативного глухого кута, 
а й завдяки вияву симпатії до Анфортаса, тобто запитавши 
про його самопочуття, знову оживити комунікативний процес 
У суспільстві: "мій дядьку, що тобі болить?" (с. 795, 29). Подібно 
До того, як у Казці про Сплячу Красуню двірські радощі знову 
повертаються у цей світ, Парцифаль здобуває владу над Ґраа- 
лем й нарешті знаходить свою сім'ю. Навіть його брат, язич



428 Комунікація

ник, Фойрефіц, який незабаром, щоб мати змогу одружитися з 
Репанс де Шой, погоджується на хрещення, пристає до нього. 
Відтак космополітичні стосунки набувають всеосяжности й 
здається, що проблему з язичниками розв’язано.

8. А Ґоттфрід Страсбурзький представляє героя, якого від 
початку можна вважати протилежністю Парцифаля (63). Трістан
-  це найсправжнісінький дворянин і рицар, якого тільки мож
на собі уявити. Він освічений, прекрасно володіє багатьма мова
ми й чудово вміє послуговуватися придворним кодексом. Тоді 
як для Парцифаля зусилля потрібні, щоб здобути освіту та знан
ня про основні питання людського існування, -  болісна пробле
ма, Трістан -  це втілення омріяних бажань. І тому в ньому 
простежується реалізація прагнення до ідеальної комунікації, 
особливо через те, що Трістан, високоавторитетний представ
ник двору та закоханий, постійно вдається до використання 
різних кодів, щоб не зрадити своєї й Ізольдиної таємниці. Він 
виявляє себе як менестрель і як переможець дракона (64). Трістан
-  лінґвістичний вундеркінд і водночас визволитель Корнуельсу 
з-під військового гніту Ірландії. Утім досягає він своїх надзви
чайних успіхів чи постійно вивертається із розставлених шпи
гунами Марка пасток лише тому, що він майстер мовного спілку
вання при дворі. Відтак Ґоттфрід пропонує нам літературну 
модель того, які ідеали щодо комунікації визначають його тво
ріння. У закликові до благородних сердець (с. 47) не лише пе
редбачено, що утопічне суспільство закоханих здатне йти вузь
кою стежкою чеснот (с. 37), а й  особливо те, що воно знайде 
правильні слова й зрозуміє їх сенс: ”і створить собі слово” (с. 135); 
’’читаємо їхнє життя, читаємо їхню смерть" (с. 235).

9. Придворний ідеал елітарної комунікації швидко зазнає краху 
на початку XIII ст., про що свідчить ще один літературний текст. 
Вернер дес Ґартенер у Гельмбрехті (між 1246-1282 рр.) пору
шує не лише проблему рицарів-грабіжників та змішування 
станів зарозумілим молодим Гельмбрехтом, що забув самого 
себе, а й демонструє, особливо за допомогою діялогу між бать
ком та сином, які наслідки може мати неправильна комуніка
ція. Після того, як Гельмбрехт здійснив свої перші героїчні 
вчинки як рицар-грабіжник, він, обтяжений важкою ношею 
награбованої здобичі, повертається з відвідинами додому. Але 
замість того, щоб говорити звичною мовою, він вітається з на
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ймитами і наймичками нижньонімецькою говіркою, із своїми 
сестрами -  латиною, з батьком -  французькою, а до матері 
звертається чеською (с. 717). Самі собою ці уривки з мов -  це 
вже помилка, бо виявилося, що Гельмбрехт сам не розуміє, 
що він насправді каже, а лише вдає свої знання, щоб справити 
враження на домашніх (65). Однак ситуація швидко стає для 
нього небезпечною: батьки відмовляють йому в належності до 
сім'ї і не впускають до двору і навіть матеріальні обіцянки та 
щирі запевнення розмовляти доброю німецькою спочатку не 
допомагають (с. 764). Позаяк Гельмбрехт уже зайшов так да
леко, є загроза, що він вже ніколи не зможе зайняти належно
го місця. Проте батько пропонує йому своєрідний комуніка
тивний міст, щоб той ідентифікував себе, назвавши чотирьох 
волів за іменами, після значних зусиль йому це все ж таки 
вдається (с. 814). Його, як сина, впускають лише після того, 
як він розв'язав задачу Шібболета. Сімейну спільноту віднов
лено, бо відновлено перерваний мовний код. Поет демонструє, 
що соціальні непорозуміння виникають вже тоді, коли пору
шено мовне розуміння. Відтак лінґвістичний код є ознакою 
суспільної ідентичности.

Своїм Новим життям (після 1290 р.) Дайте створив над
звичайний літературний документ, в якому він не лише висло
вив свої почуття до померлої коханої, а й ініціював інтенсив
ний діялог із тогочасними поетами про поезію, мову, кохання 
та розум. У коментарі до 9-ої пісні він висловлюється достат
ньо іронічно: "іо temo d'avere a troppi comunicato lo suo 
intendimento pur per queste divisioni ehe fatte sono" (66) (боюся, 
що багатьом я відкрив її погляди, вже навіть через вказаний 
поділ). Ці побоювання, що твій літературний твір читатимуть 
не лише твої однодумці, а й вороже налаштовані сучасники, 
переслідують багатьох поетів середньовіччя (67). Хоча літера
турний процес й потребував комунікації, водночас боялися ши
рокої публічности, а тому знову повертаються до таїнства мо
нологу. З подібних причин не дозволяли перекладати Біблію 
народними мовами, бо слова Бога, що містяться в ній, призна
чені лише для обраних інтелектуалів.

А Джефрі Чосер у пролозі до Кентерберійських оповідань 
Демонструє, що поезія сприяє комунікативному "felawshipe" 
(вірш 32), а відтак має всіх навчати й звеселяти. Господар 
Геррі Бейллі запрошує подорожніх оповідати історії, "Tales of
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best sentence and most solaas [розвага]” (вірш 798). У The Book 
of Duchess (приблизно 1369 p.) Чосер зробив ще один крок 
вперед, коли порушив тему комунікації, тобто проаналізував 
різні форми мови та письма, розвинувши достатньо штучну 
свідомість довкола процесу людської комунікації (68).

У французьких фабліо реалізується поміж іншого й дидак
тична програма, хай навіть мораль та ідеал розуміння між 
людьми можна помітити за різноманітними формами непри
стойностей, жінконенависництва та соціяльної сатири, лише 
доклавши відповідних зусиль. Ці поширювані в усній формі 
розважальні тексти мали за мету згуртувати комунікативну 
спільноту, а також прищеплювати доброчесність, мудрість та 
навчати розумно змінювати життя. Саме це й сформулював 
Джованні Боккаччо у передмові до Декамерона (1349-1350), 
його мета полягає у розважанні і в навчанні (69). Подібні спо
стереження можна зробити й щодо Voir-Dit (приблизно 1363 р.) 
Машо, де поет обговорює питання про виважену інтерпрета
цію з боку читача/слухача.

10. Найзначнішим носієм комунікації у середньовіччі, по
при усне спілкування, був рукопис. Тоді як у давнину використо
вували здебільшого папірус, в епоху середньовіччя звернулися 
знову до пергаменту -  шкіри тварин. Перехід від рулону до 
кодексу відбувся за часів Христа, і вже з IV ст. рулони цілком 
зникли, а відтак зник і папірус (70). На противагу світській, 
власне усній літературі, у середовищі церкви застосовували пись
мо, щоб релігійні послання були переконливими і щоб їх мож
на було залишити наступним поколінням. З ранніх часів при 
монастирях були переписувальники, які виконували всю ро
боту, пов’язану з листуванням, а також писали й копіювали 
теологічні тексти. Вся робота із створення кодексів поділяла
ся на роботу власне переписувальників (копіювальників), ілю
мінаторів та рубрикаторів, крім них, можливо, й цензорів (71). 
Світські канцелярії з’явилися лише в ХІ-ХІІ ст., однак вони 
не замінили монастирських писарів. Інтелектуальний обмін за 
допомогою рукопису поширився також і завдяки заснуванню 
нових монастирів та церков по всій Европі.

Папір з’являється лише з XII ст., спочатку в Еспанії, а потім, 
швидко поширюючись по всій Европі, через нижчі затрати на 
виготовлення витісняє пергамент. Після того, як Йоганн Ґутен-
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берґ у 40-х pp. XV ст. винайшов друкарський прес, він розпо
чинає свою переможну ходу світом. Рукопис, а згодом друко
ваний текст надавав різноманітні можливості для комунікації, 
але водночас він почав витісняти зразки усної культури. Зав
дяки писаним носіям знань до Бвропи потрапили величезні 
скарби грецької/латинської, а також арабської культур.

Від цього незрівнянною мірою вигравали і природничі науки, 
і медицина й філософія. Навіть на приватному рівні завдяки пись
мовому спілкуванню з'явилися незнані досі можливості, про що 
свідчить листування кліриків, містиків, князів та правителів (72). 
Особливо скористали з цього жінки, які виявили себе ще в ранньо
му середньовіччі, а особливо починаючи з XIV-XV ст., як непере- 
вершені експерти в цьому жанрі (див., наприклад, про англійські 
сім'ї Пестонсів, Стонорів та Селі) (73).

Хоча бувало, що теологічний трактат, якийсь довший по
етичний твір чи збірку ліричних віршів переписували тижня
ми, а то й місяцями, все ж таки це відбувалося значно швид
ше, ніж ми сьогодні собі це уявляємо, чи то завдяки поділу 
праці, чи то завдяки кращим навичкам переписувальників, 
чи через те, що на ці завдання відводили більше часу протя
гом дня, не відволікаючись від них (74).

Якщо сьогодні для нас найважливішими джерелами для ко
мунікації є преса, телебачення, радіо та інші технологічні медії, 
у середньовіччі спочатку це було лише усне передавання інфор
мації, а потім насамперед рукопис. З винайденням книгодру
кування виникли інші, модерні форми комунікації (75).

11. Поширеною була й невербальна комунікація, що вира
жалася в символіці, жестикуляції та міміці. Традиція німець
кої королівської влади, яка полягала в тому, що король пере
їжджав з міста до міста, була результатом потреби забезпечи
ти владу правителя через його особисту присутність. Найваж
ливішими символами королівської влади були королівська 
корона, скіпетр та "Святий Спис" (76). Схожу функцію вико
нували й перстені, які були або знаком кохання (Moriz von 
Craun, с. 605), як сьогодні, або знаком влади. Сюди ж нале
жать і фізичні ознаки: борода, яку носили, скажімо, Родріґо 
Діас де Вівар в Поемі про Сіда (приблизно 1140 р.) чи визначні 
постаті в Convivio Дайте (див. також Освальд фон Волькен- 
пітайн) (77). Подібне значення мало й довге волосся, яке вва
жали привілеєм меровінґських королів. Проте символічне зна
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чення таких фізичних ознак змінювалося, бо в XIV ст. бороду 
асоціювали вже із злочинцями та втікачами від закону, тоді 
як у XV ст. мода на бороду повернулася знову (78).

У середньовіччі особливої ваги надавали й мові жестів, про 
яку Тома Аквінський говорив, "non sunt riduculosae gesticulationes, 
fiunt enim ad aliquid repraesentandum" (79). (У жестах немає 
нічого смішного, їх використовують, щоб щось виразити.) Пе
редовсім варто звернути увагу на поцілунок, який вважали 
символом укладення угоди, миру чи примирення, вираженням 
почуття спільноти в літургії або жестом покірливости. Цілую
чи прокажених, святі та мученики демонстрували, що вони пов
ністю покоряються Христові. Закохані скріплювали поцілунком 
свої інтимні стосунки, тоді як у політиці поцілунок був жестом 
миру. (80) Юридично-політичною функцією поцілунку, як наго
лошує К. Шрайнер, було вираження публічности, а відтак, мо
жемо додати, й комунікації (81).

Ангел із Штауферівським і державним прапорами 
Швабія, близько 1500 р.
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Функції передавання інформації виконувала в середньовіччі 
й музика, чи то в церкві як частина літургії, чи при дворі або 
на полі бою, коли грою на інструментах та трубах сповіщали 
про свою появу чи виступ і сиґналізували про свій соціяльний 
статус (82). Що більше музикантів міг оплатити якийсь аристо
крат, то більшим був його авторитет. Власну придворну осві
ченість демонстрували за допомогою гри на витончених інстру
ментах та виконання пісень (Ґоттфрідовий Трістан, с. 3505) (83).

Зрештою, варто зупинитися й на комунікативній функції 
образотворчого мистецтва (фрески, вівтарі, мініятюри), яке для 
переважної більшости населення заміняло читання написаних 
творів. Надгробні рельєфи, статуї, навіть архітектура ґотич- 
них церков, поміж іншого, були й переконливими свідченнями 
почуття власної гідности засновників, митців та суспільства 
загалом (наприклад, міста як громади). Карл Великий привіз 
до Аахена статую нібито Теодоріха Великого, що мало йому 
ґарантувати політичну владу (84). На вітражах, приміром, на 
Наумбурзьких західних хорах, тематизовано світські та са
кральні ідеали європейської знаті (85). Герцоґ Генріх Лев пе
ред 1172 р. наказав перекласти німецькою мовою французьку 
Пісню про Роланда отця Конрада, до того ж свідомо надаючи 
ваги архаїстичним тенденціям. Меценат, як помітив К. Бер- 
тау, і через цей текст, і будуючи собор св. Блаз’єна у Браунш- 
вайґу та видаючи Гельмарсгаузькі Євангелія, прагнув засвід
чити свою, засновану на традиції Каролінґів, претензію на 
німецький королівський трон і презентувати себе як безпосе
реднього наступника Карла Великого (86). У цьому випадку 
політична комунікація відбувалася як через літературний твір, 
так і через архітектурні та ілюстративні засоби.

Церковне мистецтво, як і карбування монет, використову
вало рельєфи на тимпанах, фасадах, цоколях колон, катедрах 
тощо, щоб через іконографію прищеплювати вірним релігійні 
знання (87). Християнська громада вбачала в статуях, розмі
щених на хорах, у каплицях, порталах та фасадах ґотичних 
Церков, представників послання Божого. Тут можна говорити і 
про тексти, які могла читати неписьменна публіка (88). Сюди 
належать також і вітражі з зображеннями біблійних сцен, фрес
ки (Хресна дорога Христа) і, починаючи з XII ст., внутрішня 
структура як вияв схоластичного системного мислення (89).
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Отже, комунікація в епоху середньовіччя -  це, з одного боку, 
процес усного та письмового спілкування, а, з іншого, обмін 
інформацією за допомогою образного зображення, символіки, 
жестикуляції та міміки.
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1. Хай навіть масова комунікація в сучасних індустріальних 
державах уже декілька десятиріч має тенденцію до формуван
ня структур самостійної соціальної системи, хоча, звичайно ж, 
вона такою ніколи не зможе стати, комунікація в її різноманіт
них формах постійно присутня в усіх суспільних сферах. І тому 
зміни комунікації найтісніше пов’язані із суспільними зміна
ми. Саме в галузі історії ментальности часто важко визначити, 
наскільки зміни в способах комунікації зумовлені суспільними 
змінами і наскільки сама комунікація зумовлює ці зміни.

Спектр різноманітних типів комунікації достатньо широкий. 
Модель американського соціолога Деніела Лернера, згідно з якою 
в суспільствах, що переживають період індустріалізації, систе
ма безпосередньої усної комунікації замінюється системою опо
середкованої публічної комунікації, є однією з небагатьох, які 
намагаються проаналізувати процес змін, який заторкує усі 
сфери комунікації (1). Однак відразу впадає в вічі слабкість 
такої глобальної моделі: безпосередня усна комунікація при
сутня навіть при гігантському зростанні опосередкованої публіч
ної комунікації. Наскільки насправді опосередкована публічна 
комунікація витісняє безпосередню усну комунікацію, необхід
но піддати серйозному диференційованому аналізові. І тому в 
подальшому викладі має сенс розрізняти, з одного боку, міжосо- 
бистісну комунікацію, а з іншого, масову комунікацію й відповід
но аналізувати їх окремо, хай навіть так і не вдасться охопити 
всіх їхніх проміжних форм (2). Спочатку зупинімося на трьох 
процесах, які впливають на всі сфери комунікації.

А. Формування та уніфікація національних мов. Поступове 
стирання мовних та діалектних відмінностей у рамках форму
вання національних держав при одночасному укріпленні мов
них кордонів між ними зумовило, за деякими винятками, 
перетворення цих національних держав на все більш гомогенні 
комунікативні середовища (3). Втрата позицій латини, як міжна
родної мови науки, а також французької, як мови, якою спілку
валися при дворах, на користь відповідної національної мови є 
другим боком цього національно-мовного процесу гомегенізації.

Відродження різних реґіональних мов в останні часи, при
міром, каталонської, з одного боку свідчить про деякі зміни в
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становленні єдиних національних мов, а з іншого, знову ж 
таки вказує на значення засобу комунікації, яким є мова, для 
збереження та формування ідентичности.

Б. Ліквідація неграмотности. До запровадження електрон
них мас-медій змога одержувати інформацію зі світу поза ме
жами безпосередньо досяжного залежала від ступеня грамот- 
ности населення або тих чи інших груп населення, пов'язаних 
між собою комунікативно. Точне визначення ступеня грамот- 
ности, а також його зміни на рівні реґіону у межах суспільних 
прошарків чи статей -  досить проблематичние завдання, по- 
заяк за допомогою індикатора, який часто застосовують, а саме 
чи могла людина сама підписатися власним іменем, одержу
ють дані з високим ступенем недостовірности щодо справжнього 
вміння читати й писати.

Що стосується німецькомовних територій, то виходять з того, 
що зумовлений Реформацією потік друкованої продукції зумо
вив зростання грамотного населення з 5 до 10%. До 1770 р. 
кількість потенційних читачів поступово зросла до майже 15%, 
а перед 1800 р. завдяки істотному зростанню рівня грамотности 
ця кількість збільшилася до майже 25% (4). Якщо послугову
ватися цими даними, то рівень грамотности на німецькомов
них територіях був далеко позаду таких країн, як Шотландія 
(1650 р.: 25% чоловіків; 1750 р.: 78% чоловіків, 23% жінок), 
Англія (1670 р.: 30% чоловіків; 1750 р.: 60% чоловіків, 35% 
жінок) чи Франція (1686/90 рр.: 29% чоловіків, 14% жінок; 
1786/90 рр.: 48% чоловіків, 27% жінок) (5). Проте дані нові
ших ґрунтовніших досліджень щодо німецькомовних територій 
свідчать, що у XVIII ст. рівень грамотности завдяки специфіч
ному конфесійному впливові в окремих реґіонах (приміром, на 
прибережних територіях поблизу Ольденбурґа) був набагато ви
щим, ніж у названих країнах, і подукуди сягав майже 100% (6). 
Попри такі результати щодо окремих територій, можна впевне
но сказати, що рівень грамотности у більшості європейських 
реґіонів став стабільним і, зрештою, повним лише з утверджен
ням системи початкової школи у XIX ст. Англія близько 1900 р. 
з 97% і чоловічого, і жіночого населення досягла майже повно
го рівня грамотности (7). Однак наприкінці XX ст. навіть про
стежується тенденція до зниження рівня грамотности.

В. Технізація. Третій важливий процес стосується змін спо
собів комунікації, що відбуваються з революціонізацією техні
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ки засобів масової інформації. Основними у цьому були уріз
номанітнення комунікативних можливостей, а також постійне 
зростання їхньої доступности та швидкости. Постійна до
ступність та швидкість поштового зв’язку, винайдення теле
фону, все більше використання.комп’ютерів, також і в сфері 
приватної комунікації позитивно впливають на міжособистіс- 
ну комунікацію і на, при чому істотно більше, масову комуні
кацію, розвиток якої (від винайдення друкарської техніки до 
масового поширення телебачення) зі свого боку суттєво впли
ває на міжособистісну комунікацію.

Однак було б неправильно виходити з однобокого впливу того 
чи іншого технічного нововведення на комунікативну поведін
ку та ментальність. Як було продемонстровано, приміром, на 
прикладі телефону, існування якогось технічного приладу ще 
не означає, що ним користуються всі (8). Комунікативні мож
ливості телефону поширювалися у різних країнах не рівномір
но і, якщо виходити із сучасного погляду щодо його беззапереч
ної корисности, досить повільно. Якраз процес впровадження 
технічних нововведень в комунікативній сфері, який, починаю
чи від книгодрукування і закінчуючи комп’ютерною технікою, 
супроводжувався істотними суперечностями, свідчить про те, 
що не лише техніка змінює способи комунікації, а й навпаки, 
через розбіжності в ментальностях специфічне користування 
новою комунікативною технікою у цілком відмінних культур
них процесах спричинило суперечки в суспільстві.

Загальний вплив усіх комунікативно-технічних нововведень 
здійснюється від XIX ст. через формування комунікативних ме
реж, що швидко розвиваються й досить-таки суттєво впливають 
на суспільні та культурні процеси уніфікації, особливо в Европі.

2. Міжособистісна комунікація. Зміни в міжособистісній 
комунікації можна вважати частиною процесу цивілізації, що 
його описав Н. Еліяс. Прагнення авторів досить-таки попу
лярної від XVI ст. виховної літератури "цивілізувати" людські 
стосунки поширювалося, зрештою, й на реґулювання вербаль
ної комунікації. У період між XVI та XVIII ст. розвинувся 
справжній літературний жанр про правильне ведення розмо
ви, в якому відобразилася комунікативна поведінка при євро
пейських дворах, яка впливала на буржуазне середовище (9). 
Реґламентація вербальної комунікативної поведінки відображена
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в мистецтві компліменту, яке у тісному зв'язку з витонченістю 
придворного етикету досягло свого розквіту у XVII ст., почина
ючи з Франції. Справи треба було залагоджувати, вдаючись, 
так приписували Complimentirbücher (книги компліментів), до 
якомога витонченіших компліментів (10). Форми звертання в 
листах, які займали по декілька рядків, є красномовним 
свідченням цього. Важливим моментом було якомога більше 
знецінення власної персони та якомога вища оцінка особи, до 
якої зверталися. Своєрідним основним правилом комунікатив
ної поведінки в придворному середовищі передовсім у XVII ст., 
а в багатьох місцях ще й у XVIII ст. були "La modes tie, ä parier 
discretement de ses faits, et la franchise ä louer hauterment ceux 
des autre (!) qui s’en sont vendus dignes" (Скромність, коли гово
риш про власні справи, і відвертість, коли хвалиш з особливим 
наголосом справи іншого, гідні його) (11).

Відмінність комунікативної поведінки в сільському середо
вищі XVI-XVII ст. була разюча. Надзвичайно витончені фор
ми непрямої комунікації у придворному середовищі проти
ставлялися сільським формам комунікації, для яких була ха
рактерна прямолінійність. Звичними тут були груба лайка 
та прокльони, що слід розглядати у тісному зв'язку з бороть
бою за основне значення чести. Таку комунікативну поведінку 
треба розуміти як вираження світогляду, носії якого лише в 
обмеженому обсязі мали доступ як до матеріяльних, так і до 
нематеріальних благ. Відтак лайка, якою мали за мету позба
вити чести того, на кого вона була спрямована, була не просто 
вираженням "нецивілізованої" сільської поведінки, а наслідком 
цієї внутрішньої логіки, згідно з якою втрата для одного була 
здобутком для іншого (12).

Усе більше зниження заформалізованости форм поведінки, 
визначене Еліясом як головне для процесу цивілізації, поши
рюється й на вербальну комунікацію. Це зумовили не лише 
критика надмірних лестощів дворян і пов'язана з цим вимога 
Щодо "природної" поведінки (своєрідна вимушеність до неви- 
мушености), а й передовсім піднесення буржуазії з її комуні
кативною поведінкою, від якої аристократія експліцитно ста
ла відмовлятися. Своєрідні епохальні зміни у напрямі до "бур
жуазних" форм поведінки та комунікації відобразилися в опуб
лікованій Кніґґе 1788 р. книжці Про поведінку з людьми. При
дворним формам комунікації, що ґрунтувалися на вдаваності
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та лестощах, Кніґґе протиставив форми поведінки, що цілком 
в сенсі Просвітництва ґрунтувалися на особистій відповідаль
ності індивіда та "буржуазних” чеснотах, таких як корисність, 
правдивість і чесність.

Змінена комунікативна поведінка відображенна в письмо
вих та усних формах звертання. Довжина листовних форм звер
тання та формулювань відданости, яка під впливом мистецтва 
компліменту та поклоніння титулам, починаючи від XVII ст., 
у листах займала по декілька рядків, наприкінці XVIII ст. 
почала скорочуватися, аж поки від них у різних мовах не за
лишилися більш чи менш рудиментарні елементи. Істотне зни
ження заформалізованости форм звертання на користь індиві
дуальних, емоційніших форм наприкінці XVIII ст. особливо 
помітне в межах внутрішньосімейної комунікації. Так, скажі
мо, в листах замість дистанційного титулування з'являються 
емоційно забарвлені формулювання: замість "Вельмишанов
ний Пане Батьку" -  "Коханий мій татусю" чи "та  chere та та п "  
замість "Madame" (13).

Загальне звертання "citoyen", яке виникло й використову
валося під час Французької революції й мало відображати 
рівність усіх, було емфатичним попередником процесу змен
шення заформалізованости, у межах якого форми звертання 
на "ти" та його похідні усе більше поширювалися. Цей про
цес, як здається, ще не закінчився. Якщо у XIX ст. форми звер
тання на "ти" були ще достатньо поширеними в середовищі 
соціяльно нижчих осіб, служниць чи робітників, то тут рівність 
утверджувалася спочатку на основі звертання на "Ви", тоді як, 
скажімо, у студентському середовищі ще звичне в п'ятдесятих 
роках "Ви" зараз майже повністю зникло.

3. Мас-медійна комунікація. Серед змін способів комуні
кації, зумовлених винайденням книгодрукування, слід назва
ти передусім дві: по-перше, збільшення значущости друкова
ного слова порівняно з усним, по-друге, поява цілком нових 
можливостей позаособистісної комунікації.

Винайдення техніки друкування спочатку впливало на ко
мунікацію не стільки через друковані книжки, які були доступ
ними незначній меншості, скільки через комунікативні можли
вості листівок (14). За їх допомогою попри ще досить незнач
ний рівень грамотности через читання вголос та подальше усне 
передавання інформації або через можливості, які надавала зо-
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бражувальна публіцистика, можна було поширювати новини та 
думки без якихось принципових обмежень (15). Аж до поши
рення масової преси наприкінці XIX ст. в усій Европі листівки 
різних видів постійно мали неабияке значення для багатих на 
події суспільних зрушень, таких як Реформація чи революції 
між 1789 і 1848 рр. (16). Читання вголос та подальше усне пе
редавання інформації сприяли не лише достатньому її поши
ренню, а й тісному зв’язку позаособистісної та міжособистісної 
комунікації, який за неспокійних часів швидко зумовлював спон
танні акції. Опосередкований зв’язок цих різних форм комуні
кації почав поволі слабшати, лише коли у XIX ст. через поши
рення грамотности та масової преси люди одержували все більше 
можливостей для спокійного усамітненого індивідуального чи
тання (17). Радіо й телебачення відновили цей зв’язок масової 
та міжособистісної комунікації, однак лише на короткий час, 
коли через ще малу кількість радіоприймачів і телевізійних 
апаратів слухали чи дивилися їх переважно разом.
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Тоді як листівки під час тих чи інших подій та впродовж 
відповідного періоду зумовили швидке поширення позаособи- 
стісної комунікації, поширення та прискорення масової комуні
кації через періодику відбувалося з XVI до XVIII ст. повільно й у 
різних країнах досить по-різному. На основі транспортних та 
торговельних шляхів по всій Европі почала формуватися комуні
кативна мережа, за допомогою якої важливу інформацію одер
жували передусім купці. Аж до XVIII ст. для великої кількосте 
листівок та газет характерним було важко зрозуміле сплетіння 
вигадок, чуток та достовірних фактів. Зміст цього виду публіци
стики відповідав світоглядові реципієнтів, у якому нерозривно 
пов’язувалися між собою земна та трансцендентна дійсності. Із 
збільшенням політичної ваги газет та все ширшою участю насе
лення в політичних подіях істотно зросли й очікування щодо 
отримання інформації із газет. Поштовху цьому процесові нада
ли події Французької революції. Перш ніж преса за своїми на
кладами та звиклістю в окремих країнах стала засобом масової 
комунікації у сучасному розумінні, газети через їхні можливості 
поширювати та інтенсифікувати комунікативні структури в ме
жах середовищ, подібних до спілок, суттєво сприяли самоорган
ізації суспільства, а особливо формуванню та стабілізації 
партій (18). Від темпів та обсягів організаційного зміцнення, а 
відтак й інституціоналізації комунікативних структур в окре
мих країнах залежало, наскільки швидко преса втрачала свою 
функцію засобу комунікації в межах якоїсь партії чи групи та 
перетворювалася на сучасний засіб масової комунікації.

З перетворенням преси на засіб масової інформації розпоча
лася й досі триває (правда, тепер вже щодо телебачення) диску
сія про вплив мас-медій (19). Критикам, які особливо телеба
ченню приписують найбільший вплив на формування думок 
та ментальностей й основний зміст своєї критики вкладають у 
слово ”наркотизація", можна відповісти, що такі впливи є лише 
частиною цілої сув'язі досить-таки різних ефектів. Саме тут 
відмінні соціяльні та культурні форми сприйняття вирішальні 
щодо різноманітних впливів.
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(1) D. LERNER, The Passing of Traditional Society, Glencoe/Ill. 1958, особливо c. 50.
(2) Деякі погляди на широкий спектр різноманітних форм комунікації та на 
проблему їх історичної концепіуалізації в об'ємному понятті комунікації містяться 
у збірнику, який видав Г. Поль.
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Чуже й своє
А н ти ч н ість

1. Розрізнення між своїм та чужим -  основний досвід лю
дини від того моменту, від якого вона починає розвиватися як 
індивід. Із розвитком свого власного я нога в ногу крокує усві
домлення різних ступенів чужого або ж, навпаки, різних сту
пенів своєї належности та пов'язаносте з більшими чи менши
ми групами -  мати/ дитина, сім’я, рід, плем’я, держава, стан, 
мовна та релігійна належність. Своє й чуже від початку взає
мозалежні. Чуже впливає на своє і навпаки досить часто чуже 
стає інструментом пізнання свого. Водночас усвідомлення себе, 
оцінки, помисли завжди є відмежуваннями від чужого. У цьо
му виявляється схильність ставити себе в центр всесвіту. І тому 
історія зв'язків між своїм та чужим в епоху античности є й 
історією самоусвідомлення греків та римлян. Мабуть, найразю- 
чішими ознаками в цій історії виступають свідоме осмислення 
та рефлексія, на основі чого чуже сприймалося щораз по-ново
му, і знову й знову треба було долати встановлені межі щодо 
чужого, насамперед вилучаючи себе з того ж таки центру все
світу. Сфери встановлення таких меж були досить різноманіт
ними. Есхіл (близько 525-456 рр. до Р. X.) у своїй трагедії 
Перси і Геродот (близько 484-425 рр. до Р. X.) шукали їх як і 
християнські теологи в релігійній сфері. Філософи, насампе
ред, софісти, приміром, Антіфон (480-411 рр. до Р. X.) (1), 
започаткували просвітницьке мислення. Трагіки усвідомили 
спільність долі всіх людей; Александром керувала реальна полі
тична потреба, мабуть, також і Тацітом (близько 55-120 рр. 
після Р. X.), коли він в Аґріколі устами варвара заперечує 
право римлян на світове панування. 2

2. Одне із загальних понять, за допомогою якого греки і рим
ляни називали чужинців, слово barbaros, ґрунтується на фено
мені мовних відмінностей. В Іліяді Гомера карів називають 
barbarophonoi, словом, яке, очевидно, виникло на основі фоне
тичного наслідування звуків незрозумілих грекам мов. Тріскот
ливий крик птахів також могли називати barbaros (2). Не мог
ло бути, щоб це позначення вживали з метою дискримінації,
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позаяк у Гомерівському епосі слова barbaros взагалі немає. Лише 
згодом воно стало таким частотним, а греки і троянці, друзі й 
вороги змальовані в рамках однакового аристократичного іде
алу. Чужинця в епосах називають такими словами, як alios, 
allodapos або xenos. Чужинець -  це кожен, хто не належить до 
тісного кола сім’ї чи роду або хто не пов’язаний кровними чи 
соціальними зв'язками з тим чи іншим домом правителя. Відтак 
чужий -  це як сусідній правитель, так і вільний грек, який не 
перебуває в тісних суспільних зв'язках, а також чужомовний 
’’іноземець’’. Екстремальність чужого продемонстровано в об
разі Циклопа з Одіссеї Гомера, який живе самітником, не ви
знає і не знає ані богів, ані закону, а відтак перебуває за межа
ми кола цивілізованих людей (3).

Xenos, чужинцем, також і в постгомерівському суспільстві, 
був кожен, хто не належав до своєї державної громади, до того ж 
не було жодної відмінности між греками з іншого полісу та не- 
греками. На початках і у греків, і в римлян кожного чужинця, 
котрий приходив з-за кордону, кваліфікували як ворога: xenos = 
echthros, peregrinus — hostis. Його не захищало жодне право, 
його можна було безкарно вбити чи пограбувати, бо про нього не 
піклувався ані правопорядок його країни, ані "країни перебуван
ня". Противагою цій суцільній безправності було засноване на 
релігії правило, святий обов'язок приймати чужинця чи того, 
хто потребує захисту, як гостя. За дотриманням права чужинця 
на гостинність стежив найвищий грецький бог Зевс Ксеній (4).

Спочатку прийомом гостей займався відповідний правитель і 
ще довго прийоми гостей у знатних сім’ях були основою "міжна
родних" зв'язків. Солон (близько 640-561 рр. до Р. X.) до ознак 
щастя чоловіка поміж іншого зараховував і наявність друзів за 
кордоном (5). Аж до класичних часів знать підтримувала чис
ленні дружні стосунки, також і з негреками, і навіть "міжна
родні" шлюби були вже звичним явищем, що свідчить про те, 
що знать "почувала себе загальним вищим станом нації [-й]" (6), 
а її страх перед соціально чужими був набагато сильнішим, аніж 
перед іноземцями.

На основі приватної гостинности розвинулася зрештою інсти
туція, так звана проксенія, діяльність якої можна охарактери
зувати як дипломатичну. Проксена призначала відповідна дер
жава/ місто, а його завдання полягало в представництві її інте
ресів на своїй батьківщині. Він мусив був гостинно приймати
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чужинців, хай то приватні особи, чи офіційні посланці, представ
ляти їх та підтримувати їх в органах своєї країни. Його діяльність 
часто могла стосуватися широкого кола зовнішньополітичних 
питань. Здається, що проксенія -  суто грецький винахід, про
те її застосовували далеко за межами грецьких територій. Вона 
існувала аж до часів правління римських цезарів і поступово 
була замінена на патронат.

3. Відмежування від інших держав та відмежування чу
жинців у Греції і в Римі відбувалося на основі права грома
дянства. У його рамках усі вільно народжені об*єднувалися в 
релігійну та політичну спільноту, що ґарантувало їм відповідні 
права й обов'язки: доступ до культу та політичної діяльности 
через активне й пасивне виборче право та правовий захист, 
право купувати землю, одружуватися, користуватися спадко
вим правом, обов'язок сплачувати податки та відбувати військо
ву повинність. Поряд з громадянами розрізняли чужинців, які 
тимчасово перебували на території держави, і таких, що осели
лися на довший час, але не мали прав громадянина, так звані 
metoikoi. Для надання чужинцеві права громадянина в кож
ному окремому випадку була офіційна ухвала щодо цього, отри
мати яку було досить складно, а тому через все більшу комп
лексність грецьких держав та постійні зв'язки між ними ви
никла потреба в створенні власних правових основ та законів, 
які вреґульовували б питання безправности чужинців та на
дання їм прав громадянина (7). Чужинець порівняно з грома
дянином користувався меншими правами. В Атенах свої інте
реси він міг представляти лише через prostathes (патрона), а в 
межах карного права його життя цінувалося нижче, аніж життя 
громадянина. Його життя і майно були захищені, проте навіть 
ті чужинці, які вже тривалий час проживали на території дер
жави, були позбавлені доступу до політичної діяльности, не 
мали права одружуватися з громадянами та купувати землю. 
Від IV ст. на грецьких територіях простежуються устремлін
ня до державної спільности, до формування так званих сим- 
полісів (8). У таких федеративних державах не лише формува
лося своє федеральне право громадянина, а й (так би мовити, 
на комунальному рівні) кожному громадянинові в кожній феде
рації надавалося відповідне право громадянина, якщо він обрав 
собі місце проживання в цій державі, що могло б сприяти
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відкритості щодо чужинців та відкритості суспільства взагалі, 
якби такі державні утворення проіснували довше.

4. Не меншою ексклюзивністю, ніж право на громадянство 
в Греції, відзначалося на початках і civitas Romana. У ньому 
відображено не лише відмежованість чужинців, а й соціальну 
нерівність та елітність. У рамках спільного для патриціїв і 
плебеїв права громадянина через резервування посад для ари
стократії досить скоро була встановлена нерівноправність, а 
тісно пов’язані з Римом латини та мешканці латинських ко
лоній користувалися правом громадянина лише другого кла
су, яке, однак, полегшувало можливість одержати повне гро
мадянство. Після завоювання великих середземноморських те
риторій стосунки з неримлянами тривалий час реґулювали 
лише на основі поширення права на громадянство. Тоді як 
італіки змушені були виборювати собі це право у війні, інте- 
ґруванню мешканців провінцій, починаючи з часів правління 
цезарів, сприяли за допомогою щедрих видач прав на грома
дянство, часом і цілим громадам. Ця практика закінчилася після 
прийняття Constitutio Antoniniana (212), яка кожному вільно
му мешканцеві імперії, незалежно від його "національности", 
ґарантувала право громадянина. Поряд із загальнодержавним 
civitas Romana, на рівні міст розвинулося комунальне право, 
відтак мав "кожний римлянин поряд з communis patria Roma 
ще одну окрему батьківщину, domus чи origo" (9).

Становище неримлянина в суспільстві безпосередньо зале
жало від його громадянського статусу. На якийсь успіх можна 
було сподіватися лише маючи право громадянина, хай навіть 
цей успіх і не випливав безпосередньо з цього права. Упередже
не ставлення консервативних римлян ще довго відчували на 
собі провінціали, особливо мешканці східних провінцій, хоча 
98 р. після Р. X. на трон цезаря зійшов Траян, перший про- 
вінціял, а наприкінці II ст. більшістю консулів були провінціа
ли. Вкорінена упередженість та стереотипи, як приміром, про 
інтеліґентних та поворотких мешканців північних територій, 
про розніжених та марнославних мешканців Сходу, про жадіб
них та недисциплінованих єгиптян, ніколи не зникали. Пер
ший єгиптянин увійшов до стану сенаторів лише у III ст. і того 
ж таки сторіччя один єгиптянин писав у листі, що йому дово
диться постійно протестувати проти того, що його, як єгиптя
нина та варвара, вважають нелюдиною (ananthropos) (10).
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5. Описана практика була спрямована на зменшення та об
меження концентрованости на собі, у правовому становищі 
рабів докорінно нічого не змінювалося. Якщо ставлення до 
чужинця, який володів якимсь особливим вмінням (лікар, ре
місник, ясновидець, співець), випливало із розрахунку про його 
корисність (11), то це зовсім не означало, що так ставилися до 
будь-якого чужинця. Колишнє прирівнювання чужинця до 
ворога було тим ґрунтом, на якому буйно розрісся утиліта
ризм. Перетворення переможеного ворога, якщо його не зни
щували, на раба було звичною практикою. Полоненого нази
вали andrapodon (ніщо, середній рід, річ), він був нічим іншим, 
як матеріялом, який працює чи приносить гроші. Наприклад, 
переможений греками стародавній народ Спарти, гелоти, був 
повністю перетворений на рабів. Лише в класичні часи цей 
звичай настільки пом'якшав, що застосування права переможця 
серед грецьких полісів сприймали як таке, що позбавляє че
сти (12). Проте ця гуманізація не стосувалася варварів. Греки, 
а за ними й римляни, здебільшого пізнавали чужинців як рабів, 
що працювали в їхній країні. Упередженість щодо рабів, які 
мають приписані їм неґативні риси характеру і властивості, 
сприяла зневажливому ставленню до чужинців взагалі, яке 
постійно давало про себе знати в епоху античности.

Екстремальні вияви торгівлі людьми простежуються під час 
експансії Риму. Тоді більше, ніж будь-коли, продавали військо
вополонених, а праця рабів, часто за умов, негідних людини, 
стала основою римської економіки і суспільства. Повстання рабів, 
причиною яких почасти були й національні почуття, в жодно
му разі не мали за мету усувати такі стереотипи мислення та 
дій. Ці повстання не були спрямовані ані проти застосування 
права переможця, ані проти рабовласництва як такого, не ста
вилися вимоги щодо загальних, чинних для громадян і для чу
жинців, прав людини. А тому для відновлення старих порядків 
та спокою потрібно було лише зробити деякі корективи в си
стемі: краще ставлення, більша прозорість системи через мож
ливості звільнення з рабства та одержання прав громадянина.

6. Не раніше, як на межі VI і V ст. поряд із загальним 
словом xenos з'явилося поняття barbaros, яке вживали для по
значення чужинця на відміну від грека і яке ніколи не вкоре
нилося у сфері права. Очевидно, що поняття "варвари" розви
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нулося зі страху перед відповідними історичними констеляці- 
ями та із зовнішньої загрози для Греції з боку експансії імперії 
персів, чия військова сила, що складалася з представників ве
ликої кількости різних народів, могла бути тим поштовхом, 
який зумовив виникнення не лише цього поняття, а й зміну 
аристократичних державних форм (тираній) та розвиток де
мократії, насамперед в Атенах. Не випадково Геродот наголо
шує на формуванні спільної грецької свідомости на основі кров
ної та мовної спільности, спільности святилищ, свят жертвопри
ношення та способу життя саме з огляду на загрозу з боку 
персів (13). Проте особливий внесок у розвиток поняття "вар
варів" зробило самоусвідомлення успішної, якраз у боротьбі з 
персами, грецької (аттичної) демократії. Наскільки демокра
тія формувала власний образ і образ свого громадянина, на
стільки ж формувався й образ варвара як антипода грецької 
arete (вищости). Якщо грекові були властиві такі чесноти, як 
мудрість, мужність, розсудливість, справедливість, що вияв
ляються у вільному суспільстві, то варварові відповідно при
писували рабську природу, адекватною якій є деспотичні фор
ми влади, а також неґативні, діяметрально протилежні чесно
там греків риси характеру: варвари -  розніжені, жіночні, мар
нославні, недисципліновані, боягузливі, невірні, хтиві, жадібні, 
зухвалі, вони не знають міри. Як наслідок, панувала атмосфера 
зневажливого ставлення до чужинців, яка, як твори авторів 
трагедій і комедій, що, з одного боку, сприяли розвиткові та
ких настроїв, а з ішого, були близькими до них, була виражен
ням страху перед незвіданим, чужим у власній психіці, в чому 
приховувалася загроза для спільноти і що якраз і сформувало 
образ варвара. До кінця V ст. до Р. X. розвинулося почуття 
вищости. Яких обсягів досягнув шовінізм, одним реченням сти
сло і влучно висловив Евріпід (485/480-406 до Р. X.): "Еллінам 
призначено панувати над варварами, а не навпаки, бо вони ма
ють характер раба, а ми вільні" (14). У цьому вислові покладе
но початок тому, що у IV ст. до Р. X. надзвичайно гостро й з 
державно-політичними наслідками мав сказати Арістотель: 
"...тому кажуть поети: ’Елліни панують над варварами цілком 
обґрунтовано’, бо за своєю природою варвар і раб -  це одне і те 
ж", щоб потім ще вдатися до вартих подиву аналогій: "Зреш
тою, чоловіче й жіноче за своєю природою перебувають у тако
му зв’язку, що одне з них краще, а друге гірше, й одному при
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значено панувати, а другому -  підкорятися" (15). У класичний 
період сформувався образ жінки, в якому відмінність іншої статі 
перетворює її на чужинця. Жінкам властиві ті ж самі ознаки, 
що й варварам та рабам, їхнє тіло ніжне, слабке й нетреноване, 
що знову ж таки є ознакою фізичної та етичної нижчости. А 
тому їхнє становище було подібним до становища варварів та 
рабів, що ставило їх за межу суспільства.

7. Поряд з поняттям "варвара” сформувалася особлива ідеоло
гія щодо персів або ж щодо Сходу взагалі, яка ґрунтувалася на 
відмінностях між грецькою свободою та орієнтальною деспотією 
чи рабством. Це була перша суттєва суперечність між Заходом і 
Сходом. Тут важливими були перські війни, а ще більше -  праг
нення нової суспільної форми відмежуватися від побореної ари
стократичної суспільної форми й визначити свою відмінність з 
чужинцями. Існували, однак, і стосунки іншого ґатунку. Греки 
ввозили зі Сходу насамперед товари розкоші, а тому Схід спри
ймали передовсім через його багатства, розкіш, розніжений спосіб 
життя й безмірні насолоди. Тісні, не дуже затьмарені упередже
ністю стосунки між орієнтальною та грецькою знаттю, яка й 
перейняла розкішний спосіб життя, істотно спричинилися до того, 
що Схід сприймали з присмаком тиранства (16). Розкіш та розні
женість і, як результат, недисциплінованість та боягузливість 
стали основними характеристиками Сходу, як і його суспільний 
лад став уособленням несвободи та деспотії. Наскільки все орієн
тальне сприймалося як неповноцінне, демонструють передовсім 
твори образотворчого мистецтва, на яких східні люди зображені 
в розкішних строкатих убраннях, на відміну від оголености грець
кого чоловіка, що характеризувала його arete. Оголеність -  це 
"...честь, яка ніколи не була властива споконвічному ворогові -  
персу" (17). Це відображено в літературі та образотворчому ми
стецтві. У творах образотворчого мистецтва від V ст. до Р. X. 
війни з персами зображували в тому ж ракурсі, що й битви з 
кентаврами, гігантами та амазонками, тобто битви з істотами, 
які, як циклоп, живуть десь далеко за межами або й по той бік 
цивілізованого світу. Відтак перські війни переходять до кате
горій мітологічних подій та набувають взірцевости і значущости. 
У них, як і в леґенді про Антлантиду Платона, стосунок якої до 
перських війн є більш, аніж однозначним (18), греків зображено 
як спасителів та хоронителів бажаного богами порядку людської 
цивілізації, в якому персам немає місця.
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Ідеологію орієнтального життя сторіччями критикували. Орієн
тальна розкіш та розніженість псують моральні засади людини. 
Горацій (65-8 рр. до Р. X.) -  не єдиний, хто так закликає до 
скромности: "Я ненавиджу цю перську розкіш..." (19). Поши
реність цього стереотипу та його політичне значення навіть відоб
разилися вже в пізньоантичній Н istoria Augusta (IV після Р. X.), 
в якій, хоча й цілком анахронічно, занепадництво та виродженість 
римського цезаря, Елагабала (204-222), тлумачиться як безпосе
редній вплив його орієнтального походження, чому протистав
ляється стриманість та civilitas його наступника (20).

8. Проте впродовж завойовницьких походів Александра оцін
ка варварів зазнала ґрунтовних змін, бо закостенілий поділ 
людства на еллінів та варварів, на панів і рабів, суперечив 
зміненій політичній ситуації та її потребам. "Світову імперію" 
можна було зберегти, лише встановивши рівновагу між грека
ми та варварами, до чого, вдаючись до різноманітних заходів, 
і прагнув Александр. З одного боку, це заснування міст, які 
наповнювали греки та їхня культура, переймання перських 
звичаїв, а з іншого, призначення на посади і греків, і вар
варів, а також такі популярні та символічні заходи, як масове 
весілля в Сузах. Очевидно, що Александр намагався розв'яза
ти цю проблему не лише через державно-політичні заходи, а й 
виправдовував свої починання через філософські рефлексії. 
Ймовірно, що саме він виступав проти тих, хто поділяв людей 
на еллінів та варварів, на друзів та ворогів, бо "поділ краще 
здійснювати за внутрішньою старанністю або ницістю" (21). 
Відтоді грецька філософія вже більше ніколи серйозно не ста
вила під сумнів оцінювання індивіда як етичної істоти, а не як 
представника етнічного колективу. Однак повсякденна реаль
ність часто вйглядала інакше. Наступники Александра відійшли 
від його інтеґраційної політики, і навіть якщо Схід і зазнав 
значної еллінізації, а змішування еллінів та місцевих жителів 
не можна було уникнути, упередженість щодо негреків і так 
званих meixhellenes (напівгреків) залишилася живучою. Ви
словлювання в листі згаданого вище єгиптянина має застерег
ти від того, щоб просвітницьке мислення розглядати як достат
ньо поширене.

9. Не менш радикальні, на думку Арістотеля, є у своїй са- 
моцентричності та претензійності на владарювання й уявлен-
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Перемога Траяна над даками 
Два мармурові фризи одного із пам’ятників Траянові 

(2 десятиріччя II ст. після Р. X.), 
використано вдруге для оздоблення арки Костянтина у Римі

ня римлян або ж populus Romanus, викладені у філософсько- 
(природничо)-наукових обґрунтуваннях Посидонія (135-51 рр. 
до Р. X.) (22) чи у претензійних висловлюваннях Ціцерона та 
Верґілія (70-19 рр. до Р. X.): Рим, розташуванню якого та 
характерові його громадян посприяла сама природа -  справжній 
центр світу, обраний богами панувати над усіма народами; хто 
ж не підкоряється бажанням Риму, того слід підкорити си
лою, а хто підкоряється добровільно, того пощадять і приймуть 
до кола об’єднаного в мирі та цивілізованості людства. Хоча 
цю претензійність на владарювання ніколи й не ставили під 
сумнів, все ж таки Таціт спромігся затаврувати цю збоченість, 
принаймні устами чужинця: "Злодії світу [вони] ... крадіжки, 
вбивства, грабунки називають фальшивим словом влада, а за
лишене за собою пустище -  миром" (23). Відтак контакти рим
лян з іншими народами відбувалися майже неминуче, насам- 
перед у державно-політичній та військовій сферах. Як у Греції 
У V ст. до Р. X., так і тут стосунки з чужинцями найяскравіше 
відображено в образотворчому мистецтві: образна мова римсь
ких державних пам’яток (а це майже суто монументи на честь
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перемог) відтворює чужинця майже так само винятково, як 
переможеного і підкореного ворога.

Що серйознішою в період пізньої античности внаслідок пере
селення народів ставала загроза існуванню імперії, то сильніше 
виявлялася її ідеологія, то жорсткіше трималися за ідею вічного 
Риму, що владарює над усіма народами. Культурний світ та genus 
humanum (людство) уособлювала в собі імперія. Народи за її ме
жами, за римською ідеологією, розглядали лише як ворогів цив
ілізованого людства, яких задля їхнього ж таки блага треба ви
нищити, чи просто як materia vincendi ("матеріял" для підкорен
ня). Майже повсякденні, часто жорстокі набіги ворогів зумовили 
появу у тодішніх описах чужинців таких епітетів, як дикі, грубі, 
звіроподібні, що ще й сьогодні супроводжують поняття "варвар". 
З іншого боку, пропаґували та шанували інтеґраційну силу і ци- 
вілізаційний вплив імперії. Однак і те, й інше через брак неупе- 
редженого контактування з варварами виявилося ілюзією. А тому 
завоювання Риму Аларіхом (410) стало кінцем світу.

10. Велика частина римлян зустріла очевидну реальність 
чужинців у межах своїх власних кордонів, замкнувшись у самій 
собі (24). Водночас християнські теологи розвинули нове ба
чення ситуації. Опираючись на універсальність місіонерсько
го проповідництва, починаючи з кінця IV ст., вони кидали 
свої погляди далеко за межі імперії. Але лише після того, як 
Авґустин чітко поділив на civitas terrena та civitas dei (на зем
не і Боже царство), Imperium Romanum змогла стати держа
вою без претензії на універсальність та вічність й по-новому 
ставитися до чужинців і до їхнього значення в історії. Хоча 
діяльність теологів й була спрямована на трансцендентність 
civitas dei і менше -  на реальну ситуацію, проте з огляду на 
буденне життя істотним могло стати те, що церква потенційно 
нікого не відмежовувала: "Скажіть же мені, який народ, в 
якому куточку землі, яка людина, якої б статі та стану вона не 
була, позбавлені Божої благодати? Чи чоловік, чи жінка, чи 
раб, вільний, юдей, еллін чи скіф, варвар: ми всі будемо єдині в 
Христі" (25). Органічний поділ людей на християн та язич
ників тут поки що лише другорядний.

11. Схема мислення, згідно з якою далекі краї та чужину 
населяють істоти, які або набагато вищі, або набагато нижчі за 
нормальні людські мірки, властива, здається, всьому людству.
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Циклопи, лестригони, сирени, арімаспи, кентаври, скіяподи та 
багато інших за своєю зовнішністю та поведінкою більше чи 
менше виглядають як монстри, а феаки, ефіопи та гіпербореї 
настільки досконалі та богобоязливі, що з ними контактують 
самі боги. Так само й утопії розташовані десь далеко-далеко, 
Химерія -  на крайньому Сході, Платонова леґенда про Атлан- 
тиду -  в глибокій давнині. Тут також і грецька філософія поча
ла цінувати варварів, що означало цілковиту переоцінку поши
реного сприйняття варварів. Хоч би як приписували собі вищість 
щодо раціонального та суспільного мислення, посилаючись на 
sophia, пізнання бога та відповідну до цього етику, все ж таки 
деякі греки вважали, що треба йти по науку до старіших та 
мудріших народів. За свідченнями пітагорійців, засновник їхньої 
релігійної громади ходив по науку до єгиптян та вавилонян, а у 
Платона один єгипетський жрець каже Солонові, що греки у 
своїй душі та у своїх знаннях -  завжди діти. Аполлоній у пошу
ках мудрости вирушає, зрештою, до Індії (26). Починаючи з 
критики цивілізації, поширеної в колах стоїків, згідно з якою 
варварів сприймають як хоронителів непідробленої простоти та 
найвищої мудрости, за часів еллінізму філософи й теологи за 
"мудрість (софію) у варварів" визнають їх старший вік та більшу 
близькість до первинного пізнання бога. Згідно з вченням про 
логос, який як "справжній і первинний логос" доступний одна
ково всім народам і дає їм здатність набути мудрости, визнаєть
ся істинність традиції греків і варварів і розробляється загаль
на система, в якій кожній часточці мудрости відводиться своє 
місце й ліквідується антиномія греків і варварів. Це однаково 
стосувалося греків, вавілонян, єгиптян, персів, індусів, навіть 
юдейського закону. Все ж присутній латентно монотеїзм привів 
до нового виокремлення особливих народів. Проте і в цьому 
грекам довелося задовольнятися лише другорядною роллю сто
совно варварів, позаяк їхні власні вчення, що збігалися з моно
теїстичними поглядами, розглядали не як ориґінальні, а як за
позичені в чужих народів.

12. Через те, що мислення античних філософів завжди було 
елітним, аналіз релігійних практик може пролити світло на 
античну ментальність щодо чужинців. Греки з давніх-давен 
знали, що чужі народи поклоняються чужим богам. За часів 
колонізації, а потім в період Александрових походів вони дізна
лися про велику кількість таких божеств. Позаяк сутність та
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функції більшости цих богів відповідали суті та функціям грець
ких богів, вони розпізнавали у них власні божества й назива
ли їх у так званій "interpretatio graeca” своїми звичними іме
нами. Ставлення греків до чужих божеств було толерантним. 
Жодне з божеств не стало " ідо лом", так само як і не було 
спроб навернення у свою релігію, бо вона була пов’язана з 
окремим суспільством і підтримувала його. А відтак проблеми 
виникали лише тоді, коли чужі боги та чужа практика культів 
проникала до своєї спільноти. Це ані в греків, ані в римлян не 
обходилося без достатньо тривалого опору, проте потім, хоча й 
з деякими модифікаціями, їх все ж таки переймали. Здебіль
шого це не були божества, до яких зверталася спільнота через 
якогось жерця, а боги, які знаходили відгук в окремого інди
віда, їхній вплив на людину був суцільним. Вони проникали 
до ірраціональних шарів людської душі, а починаючи з епохи 
еллінізму, з ними щораз більше пов’язували очікування та 
сподівання на спасіння, й виявлялися такі вірування передовсім 
у кризові часи у поєднанні з магічними практиками. Харак
терно, що поширення чужих східних релігій відбувалося на 
початках на приватному рівні. Ставлення держави було ди- 
станційованим аж до заперечливого, бо тут вбачали загрозу 
для існування суспільства й суспільного ладу, або ж робилися 
кроки до свідомого запровадження, щоб так каналізувати й 
контролювати чужі культи. Саме тому в Римі знову й знову 
вдавалися до заборон та репресій проти нових і чужих богів та 
культових практик. З іншого боку, прив'язуючи їх до держави, 
було запроваджено й ’’знешкоджено” цілу низку чужих божеств, 
таких як Кібела, Ісіда, Юпітер Доліхенус, Мітра, Серапіс, Сол. 
Визначним прикладом тут є християнство, яке спочатку зі страху 
перед переворотом та розвалом держави переслідували, а потім 
воно стало дозволеною релігією саме в той момент, коли це було 
потрібно для інтересів держави (27).

13. Характерною рисою у ставленні насамперед греків до 
чужих народів була їхня відкритість. Вони ніколи не відмежо
вувалися від довколишнього світу. Жвава торгівля, а згодом 
колонізація створили основи такого ставлення, коли чужі на
роди спочатку сприймалися через живий і тверезий розум, щоб 
потім зібрані знання використати в своїх інтересах. Від VIII- 
VII ст. до Р. X. греки займалися торгівлею вздовж усього узбе
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режжя Середземного моря, засновували торговельні бази, які 
згодом часто ставали центрами поселень, до того ж поряд з 
єгиптянами та фінікійцями вони брали участь у морських від
криттях епохи античности. Жвавий інтерес до всього чужого 
дав свої плоди і не лише утилітарні. Цей інтерес не лише спри
яв формуванню та вдосконаленню ремісничих навичок і збіль
шенню торговельного обороту та багатств, а й став основою роз
витку наук, які зі свого боку знову ж таки підживлювали цей 
прагматичний інтерес. їхню історію спочатку писали логографи 
Йонії, з-поміж яких Гекатей Мілетський (біля 500 р. до Р. X.), 
який багато подорожував, писав на теми географії (periodos 
ges) та історії (genealogiai). Праці цих учених, які однаково 
сприймали переказане й побачене, своє й чуже, заклали підва
лини наукової історіографії, яку розпочав Геродот, а відтак і 
поступово диференційованих природничих наук, які, після того 
як походи Александра в далекі країни розширили не лише 
зовнішні, а й духовні горизонти, досягли в період еллінізму 
свого розквіту і їх запозичили римляни. Лише в період пізньої 
античности істотно знизився інтерес до реального світу та фак
тологічних знань, а території по той бік кордонів були туман
ними й неясними і досить часто просто-таки поринали в стан 
казкової невідомости.

З іншого боку, загальний товарообмін зумовив розвиток про
цесу взаємовигідного впливу, що можна простежити насампе
ред на виробах ремісників та творах мистецтва. На початку за
лізного віку греки щораз більше переймали чужі ідеї, втілюючи 
їх у власних формах та наповнюючи їх своїм змістом, а тому 
Платонове висловлювання попри його виразну претензійність 
не можна позбавити виправданости: "Щоразу, коли греки щось 
переймають від негреків, доводять вони його до найвищого сту
пеня досконалости" (28). Щонайпізніше з VI ст. до Р. X. грецькі 
ремісничі вироби та твори мистецтва настільки домінували, що 
ними торгували у всьому Середземноморському реґіоні, а греки, 
зі свого боку, вміли задовольняти смаки та потреби покупців. 
Грецькі митці були настільки популярними, що перський вели
кий цар їх депортував, а в Етрурії відкрилися прибуткові база
ри для переселенців. На італьське і передовсім римське мистецтво 
(чужий) вплив був настільки великим, що грецька форма пере
творилася на друге я.
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С ередн ьовіччя

1. Поняття "чужого", або "інакшого", альтернативного, в 
історичній науці ще й досі не має задовільного, не кажучи вже 
про чітке, визначення (1). Дати чітке визначення спробував 
Міхаель Гарбсмаєр, охарактеризувавши "соціокультурну 
відмінність" як відхилення в тих елементарних сферах, у яких 
"способи людської поведінки з природою ... інші або проти
лежні", а також коли суспільні "реляції диференційованих за 
віком, статтю, суспільним становищем, ранґом тощо індивідів" 
проявляються по-іншому і коли, зрештою, форми поведінки 
та реляції характеризуються як можливі, а також здатні до 
біологічного чи суспільного відтворення (2). Дійшли згоди щодо 
того, що основна суперечність між "своїм" та "чужим" вияв
ляється від епохи античности до епохи середньовіччя "як не
змінне соціяльне, культурне та насамперед релігійне протистав
лення" (3). Культурні контакти ініціюють пізнання свого рідно
го тим чи іншим суспільством (4), до того ж здається, що по
лярність свого й чужого виступає "неминуче зразком колек
тивного самопізнання", незалежно від ставлення до чужих сфер 
життя та знань про них. Почуття власної гідности та свій об
раз, тобто "елементи усуспільненого уявного", керують став
ленням до чужого (5), і то з універсальною претензійністю 
christianitas, згідно з якою основою для контактів з чужими 
культурами є вища християнська релігія та культура (6). 
Інтеґративну роль феномени чужого відіграють особливо в літе
ратурі та історіографії високого середньовіччя передовсім у 
визначенні власних цінностей, походження, звичаїв та профілів 
роду чи суспільства. "Поряд з етіологічними традиціями для 
вимальовування контурів, очевидно, були потрібні й проти
лежні образи". Та чи інша влада вирішує, чи сприймати чуже 
як взірець чи як ворога, визнавати його "привабливою далечін
ню" чи "ворожою чужиною" (7). Ф. Ріттнер власній "внутріш- 
ньокультурній вищій реальності" протиставляє зовнішні уяв
лення про інший світ й типізує їх за двома синдромами. У 
випадку позитивного синдрому втілюється "те, що десь там 
далеко ... ідеалізоване й бажане. Це -  земний рай". Воно діє як 
спосіб зарадити своєму існуванню. Місточком до раю були пря
нощі з країн Далекого Сходу. Середньовічні люди вбачали в
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Панотійці (близько 1125-1130)
Фрагмент тимпану головного порталу, Везелей

них посланців казкового світу, а аромат прянощів сприймали 
як вітерець, що віє з раю в поцейбічний світ (8). Проте зовнішні 
уявлення містять в собі й неґативний синдром: "У чужому є 
загроза тому, що ти маєш. Воно -  протилежне, попросту неґа- 
тивне. У зовнішньому криються особливі небезпеки. Там госпо
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дарюють чудовиська, велетенські монстри, неприродні істоти... 
Простір за межами відомого може бути ворожим і в іншому 
ракурсі: там усе незвичне. Він мертвий і пустинний, позбавле
ний всякого життя" (9). У придворній літературі чуже представ
лене як "варварська, розгнуздана, звіроподібна, расово і соціаль
но нижча істота, як мітично-анімалістичний монстр" (10). Меш
кали ці мітичні продукти фантазії, неприродні істоти та 
монстри на периферії власного світу (11), бо у феодальному 
суспільстві, структурованому за "малими земельними ділян
ками" (12), людину вабила далечінь горизонту та можливості 
мобільности. Чуже, екзотичне чітко втілюється в образотвор
чому мистецтві, як наприклад, на тимпані головного порталу 
у Везелей (близько 1125-1130 рр.). На дверній перекладині на 
полях зовнішнього краю тимпана зображено пігмеїв, лідійців, 
паннотійців з великими вухами, албанців з Кавказу тощо: "оче
видно, дефектність чужих народів, їх неприродні, дивні якості, 
через що вони сліпі й глухонімі ... мало б вилікувати диво 
місіонерства". З одного боку, релігійний елемент екзотизму 
був мотивацією, з іншого, мав яскраво виявитися вплив Свя
того Письма на "відмінність та неприродність” (13). Менестре
лі, які зазнали релігійного впливу, та енциклопедична тради
ція imago mundi переважно також зосереджуються на далекій 
чужині, на мітичній географії. Зазвичай кругла, у формі літе
ри ”Т” карта світу, в центрі якого стоїть Єрусалим, є не лише 
свідченням християнського світогляду, а й дає змогу краще 
зрозуміти людські стосунки з Богом. Завдання полягало не в 
чіткому схематичному відтворенні світу, а в тому, щоб наочно 
зобразити основні місця святих подій та історії, що була вклю
чена до Святої історії (своєрідна історична схема). Не надавали 
жодної ваги* практичному застосуванню карти світу, а радше 
намагалися наочно зобразити місця на Землі, про які треба було 
знати (14). За дослідженнями Дж. К. Райта, згідно з якими 
знання з географії наприкінці XII -  на початку XIII ст. ґрунту
валися на плавних переходах концентричних кіл від добре відо
мого центру до повністю невідомих частин світу, мітичну гео
графію слід розглядати в межах "outer circle” (15).

Уявляли, що антропоморфні неприродні істоти з їх фізич
ними особливостями мешкають в далеких, не обжитих людь
ми місцях, на Півночі Европи (в Скандинавії), в Азії, в да
лекій Індії, на північних територіях Кавказу або в Етіопії (16).
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Оповіді про дивні народи, основані на грецьких традиціях та 
традиціях Плінія Старшого (23-79 рр. після Р. X.), й запози
чили християнські історики та енциклопедисти (17), відповід
но вже зі своїми рефлексіями. Святий Авґустин (354-430) у 
плані творінь дивним народам-монстрам відвів місце, яким їх 
наділив Бог, хай навіть це й не доступно людському розумові. 
Сумнівів щодо їхнього існування не висловлюють ані критичні 
уми, такі як Альберт Маґнус і Школа д'Оресм, ані Роджер 
Бекон. За середньовічними поглядами, дивні народи походили 
від Каїна й за гріхи своїх пращурів мусили носити знаки на 
тілі (18). Постійна схильність до перебільшення в зображен
нях дивних монстрів свідчить про "глибоко вкорінену готовність 
до пригод, яку слід розуміти у тісному зв'язку із сенсацій
ністю та унікальністю" (19). Однак популярність матеріялів 
про дивні народи не можна пояснювати лише на основі любо- 
ви до екзотики, колективної потреби та уявлень, а й, поза сум
нівом, на основі прагнення християнського суспільства роз
глядати себе як "нормальне", наслідком чого, хочеш-не-хочеш, 
буде відмежованість від інших світів (20).

2. У межах характерного для епохи середньовіччя етноцен- 
тричного світогляду виявлялася тенденція "знецінювати як лю
дей тих, хто не належав до свого культурного кола". Члени 
цього суспільства свою форму культури вважали абсолют
ною (21). У рамках такої позиції, згідно з дуалістичним по
рядком будови світу, відмінності інших культур мали не лише 
амбівалентний характер, а й властивості надмірности та ви- 
нятковости (22). Контакти з іншими культурами могли ініцію
вати культурні зв'язки та стосунки, до того ж ці дві категорії 
комунікації перепліталися одна з одною (23). Прагнення до 
таких культурних контактів висловив у листі до магометансько
го еміра острова Кріт приблизно 912 р. візантійський держав
ний діяч Микола Містик, наголошуючи на співіснуванні візан
тійської імперії та імперії халіфа, які ґрунтувалися на спільній 
теологічній основі. На його думку, сарацини та ромейці мали 
б жити як брати і "не віддалятися один від одного й не бути 
чужими один одному через відмінності в звичаях, способі життя 
та релігії" (24). Попри "коґнітивно чуже", Містик, бажаючи 
справедливости, наголошував на спільному спасінні. Під час 
захоплення Валенсії 1094 р. Ель Сід виявив щодо маврів релігій
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ну толерантність і політичну мудрість, ґарантувавши їм вільне 
відвідування мечетей та зберігши за ними їхні будинки і май
но, так само непорушними залишилися їхні закони та система 
оподаткування (25). Перший переклад Корану латиною, 
здійснити який 1143 р. доручив Петро Велебний у Толедо, мав 
на меті ліквідувати інформаційний дефіцит його сучасників 
щодо ісламу й створити передумови для духовних контактів. 
Той самий Петро Велебний (1094-1156) першим розкритику
вав та знецінив хрестові походи, зазначаючи: "Я ж не нападаю 
на вас [мусульман], як це часто роблять наші, зі зброєю, а 
словами, не силою, а розумом, не з ненавистю, а з любов'ю” (26). 
У мусульманському світі цей перший латинський переклад іСо- 
рану залишився без реакції.

Культурні контакти мали й неґативні наслідки, підтверджен
ням чого є перший хрестовий похід французького короля Лю- 
довіка IX у 1249-50 рр. до Єгипту. Взяття в полон короля та 
його війська сарацинами у свідомості європейської громадсько
сте викликало болісні почуття, бо ж король, з яким пов'язу
валося "глибоке колективне переконання щодо звичного світо
вого устрою", перебував в руках ворогів віри. Великі втрати, 
епідемії та голод були тими чинниками, що призвели до цьо
го, а літописець сер Жан де Жуанвілль (1225-1317), який брав 
участь у поході, задля самозбереження однозначно концентрує 
свою увагу на протилежній стороні й визнає її відмінність та 
самостійність, а також самобутність і тактичні вміння, внаслі
док чого похитнулася власна етноцентрична позиція. Щодо 
свідчень Жуанвілля почасти складається враження, що іслам, 
що довше він за ним спостерігав, із статусу некультури пере
ходить у статус антикультури. У будь-якому разі визнається, 
що іслам має інший системний характер, в якому можна відна
йти і спільні риси (27). Після звільнення Людовіка IX та його 
війська французький монарх та рицарі переходять до Пале
стини. Можна простежити чіткі зміни у ставленні, що виник
ли в результаті ближчого ознайомлення з чужиною. Вони по
лягають у тому, що Жуанвілль у культурному розрізі наголо
шує однакове значення та однакову роль халіфа в Баґдаді та 
папи в Римі. Ці погляди та децентралізація середньовічного 
життєвого устрою -  величини одного порядку (28). Протива
гою до інтересу Жуанвілля з його відносно нейтральними, кла
сифікаційними підходами виступають теоретично обґрунтовані
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зусилля каталонського монаха-францісканця Рамона Льюлла, 
який близько 1300 р. запропонував організовувати семінари з 
вивчення східних мов, щоб розуміти ментальність споконвіч
ного ворога і щоб за допомогою глибших знань ефективніше з 
ним боротися (29).

У рамках етноцентризму, що домінував у християнській 
Европі, чуже інтерпретувалося з погляду формування своєї іден- 
тичности і вдавались до таких чинників, як "упередженість, 
образ ворога, навішування ярликів та незвичність". Однак чуже 
як "об'єкт інтелектуального сприйняття" (ЗО) у деяких вия
вах зазнало й толерантного, частково об’єктивного ставлення, 
коли переважала "емпіричність над авторитарно насаджени
ми традиційними знаннями" (31). Пізнання чужої культури з її 
відмінними нормами та системою цінностей, її іншими соціаль
ними структурами та формами життя не лише зумовлювало 
виокремлення та відносність свого християнського світового 
устрою, а й через визнання альтернативности сприяло вста
новленню культурних взаємин (32). До того ж географічні знан
ня, "традиційні знання", запозичені з античности та Біблії, 
були витіснені "знаннями, одержаними від очевидців", досто
вірність яких ґрунтується на автентичності особистих спосте
режень та вражень. (33) Хроніст Фульшер із Шартра (t 1127), 
який після першого хрестового походу залишився в Святих 
Землях, влучно охарактеризував цю нову ситуацію: "Ми, що 
були європейцями, стали тепер жителями Сходу... Вже забули 
ми ті місця, де народилися... Хто був чужинцем, став тепер 
своїм" (34). Цей процес переходу в іншу культуру як "прямий 
та тривалий контакт між групами індивідів різних культур" та 
"зміни характерних форм поведінки і мислення тієї чи іншої 
культури" (35), що звідси випливають, почасти знайшов своє 
відображення в Historia rerum in partibus transmarinis gestarum 
архієпископа Вільяма Tipyca (fl 186). У цій хроніці Вільям 
Тірус виступив проти начебто незначущости нехристиянсько- 
го світу, бо ж у мусульманах він вбачав не язичників, а вірних, 
мусульманин цікавив його як людина загалом з її чеснотами 
та вадами, її здібностями та вміннями. Ця "неформальна толе
рантність" зумовила (всупереч панівним уявленням латинської 
папської церкви) правову рівноправність мусульман у межах 
спільного правового та світового устрою. "Вільям саме тоді не 
вагався у визнанні за ворожими сусідами права на батьківщи
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ну, свободу, власність та сім’ю, коли християнське військо 
підтримувало чи порушувало територіальні чи державні пра
ва мусульманського світу..." Визнання за ворогом права на свою 
віру, права мати подібні інтереси, що й християнська Европа, 
"було за тодішніх умов визначним політичним та інтелекту
альним досягненням" (36). Упередженість та вердикти проти 
цієї досить-таки неоднозначної на ті часи хроніки після 1300 р. 
відійшли в небуття.

Високий ступінь асиміляції та злиття з іншими культурами 
простежується в описах Марко Поло (1254-1324) його подорожі 
цілою Азією. Його географічні знання, одержані від спостере
жень, виявляють досить-таки диференційований характер, бо 
ж Марко Поло ще з юности розвинув у собі здатність сприйма
ти альтернативне під час своїх комерційних та дипломатичних 
місій; ці знання зумовили "звільнення з-під тиску християн
ської космології та створеного нею образу ворога набагато більшу 
гнучкість та далекосяжність потреби пізнавати" (37). Марко Поло 
значно розширив географічний горизонт тієї епохи, проте його 
описи подорожей не відповідали шаблонам мислення його чи
тачів та християнського суспільства, яке орієнтувалося на тра
диційні уявлення, виховання та світовий устрій, а тому багато 
сучасників називало його брехуном та ошуканцем (38).

Бертрандон де ля Брок'є, який походив з Південної Франції 
й перебував на службі в герцоґа Філіппа Доброго Бурґундсько- 
го, здійснив 1432-33 р. пізнавальну подорож до Святих Земель, 
замаскувавши її під паломництво, і з неприхованим захоплен
ням відгукувався про спосіб життя "інших", турків: "Вони дуже 
люб’язні у взаєминах і совісні люди. Я часто спостерігав, що 
під час їжі, коли проходив повз нас якийсь бідний чоловік, 
його запрошували поїсти разом з нами, чого ми, звичайно ж, не 
зробили б" (89). Він був вражений релігійною толерантністю 
людей, що дали йому тимчасовий притулок, і переймався 
співчуттям до тих людей, яких продавали на ринку рабів.

Нюрнберзький патрицій Ґабріель Тетцель у 1465-67 рр. су
проводжував богемського аристократа Лео Рожміталя в його 
дипломатичній подорожі європейськими князівствами, в якій 
той мав за мету зміцнити європейську спільноту проти все 
більшої турецької загрози. Більша частина його описів, а та
кож вимальований у них образ чужини, стосується Іберійського 
півострова та мису Фіністерре, що на західному узбережжі.



Середньовіччя 471

Для Тетцеля характерно те, що він вдається до "суб'єктивного 
опису суто особистісних вражень, які цілком позбавлені релі
гійної упереджености!" Ця подорож на периферію середньовіч
ного світу водночас продемонструвала межі середньовічного 
мислення (40). Рожміталю, як і Тетцелю, не залежало на етиці 
чи героїці високого середньовіччя, цю подорож характеризу
вала curiositas, людська допитливість. "У цьому виявилася тен
денція побачити особисто, власними очима, чуже, до цього часу 
табуїзоване”, що свідчить про зародження того духу часу, який 
виявляв великий інтерес до природничих та географічних 
відкриттів (41). Цей процес все більшої раціоналізації та відхо
ду побожности до сфери індивідуального сприйняття Бога Макс 
Вебер назвав "зняттям чарів зі світу” (42).

3. Відмінності в межах своєї культури -  "своя чужина" 
імпліцитно присутня в будь-якому суспільстві; особливо яскра
во виявляються соціяльні компоненти чужого. Релевантною для 
"нормативно чужого” є одна суттєва ознака: "це інструмент у 
процесі формування влади", бо ж людей переводили в станови
ще "чужих”, позбавляючи їх тих чи інших прав та обов'язків. 
Ті, що перебувають на марґінесі, хоча й впливають через вияви 
нормативно чужого на ідентифікацію членів у межах їхніх груп, 
проте щодо їхніх колишніх груп вони справді чужі (43). Понят
тя відмінностей у рамках своєї культури однаково стосується й 
іншого в межах християнської Европи, передовсім, що сто
сується виникнення "донаціональної свідомости", яка бере свій 
початок в упередженості та стереотипах щодо сусідніх євро
пейських народів (44). Зростання з початку XII ст. мобільности 
по всій Европі зумовило інтенсифікацію контактів з іншими 
етнічними та лінґвістичними групами. Це був процес, який "по
при спільну релігію, попри латину", особливо "через відмінності 
в звичаях, через різноманіття народних мов, через вшанування 
різних свят" не зближував людей. Европейський Каталог на
ціональних вад Жакоба Вітрійського (f 1240) містить диферен
ційовані, до болю точні спостереження земляцьких суперечно
стей серед студентів (45), а Оттокар Штирійський у своїй Шти- 
рійській римованій хроніці (1301-1319) розумів потребу поєднан
ня земляцької та державної свідомости, наголосивши водночас 
на формуванні національних цінностей (46). Не можна позбути
ся враження, що європейські хроністи у XII ст. розглядають
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багатше та цивілізаційно істотно вище "положення" візантійців, 
хоча вони також належать до християнського світу, як "свою 
чужину". "Палац Василя, прийоми з їх церемоніялом, насам
перед розподіл місць, двір, вбрання, ігри, які бачили хресто
носці", були для них незнані та незвичні (47).

Чужоземний вплив з "незвичною гостротою та сарказмом" 
висміює автор Зайфріда Гельблінґа (1283-1300). У збірці з п'ят
надцяти сатиричних, злободенних віршів автор Гельблінґа ви
ступає проти Габсбурґів та їх чужоземних поплічників, насампе
ред, проти швабів, які під крилом короля Альбрехта І (роки прав
ління 1298-1308) здобули в Австрії вплив і владу та зайняли 
головні позиції. Автор вдається до неприхованих та аґресивних 
випадів проти Габсбурґів і їхніх дорадників, звинувачуючи їх в 
експлуатації країни, ганьбить шкідливий вплив чужинців та скар
житься на занепад старих, самобутніх звичаїв (48). Схильністю 
до заперечення всього чужого зумовлена арґументація англій
ського хроніста Джона з Рідінґа (1588-1667), який поразку фран
цузьких рицарів біля Кресі 1346 р. пояснює як кару Божу за те, 
що Англія потрапила під вплив чужої французької моди з її вко
роченим одягом та занадто вузькою талією (49). Дайте у мораль
ному занепаді Флоренції звинувачує жадібних чужих прибульців, 
а ліонець Сімфор'єн Шамп'є у XV ст. звинувачує "чужий народ" 
у тому, що той -грубий і неотесаний та поширює безлад і розру
ху (50). Економічний аспект чужого виражається в недовірі до 
нього, у страхові перед усім чужим та неприхованій ворожості. 
Наприкінці XV ст. можливості міського господарства Парижу 
забезпечити нові робочі місця значно зменшилися. Треба було 
зупинити потік новоприбулих, зростала внутрішня напруженість 
у середовищі ремісників, торговців та купців. Усім тим, кому 
відтепер загрожували злидні і хто потребував підтримки з боку 
територіальних професійних об’єднань, була властива "щораз біль
ша недовіра до чужинців, до небезпечних конкурентів", "а та
кож вороже ставлення, яке підкріплювалося ще й страхом перед 
бідними та волоцюгами" (51).

Волоцюги були відмежовані від суспільства, позаяк вони не 
знали свого роду-племені, не мали батьківщини й були повністю 
безправні (52). Основними ознаками цих осіб чи груп були їхня 
незвична поведінка та соціальна дезінтеґрація (53). Після на
писаного 1484-86 рр. Тесео Піні Speculum cerretanorum (Ш ах
райського дзеркала) сформувався своєрідний "Інтернаціонал
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шахраїв-волоцюг", до якого належали шарлатани, торговці ма
зями, симулянти, несправжні паломники, фальшиві святі, тор
говці реліквіями та шулери (54).

Типовим деліктом професійного шахрайства, поряд зі зло
дійством, виступає шулерство, а в середині XV ст. у Франції 
з'явилися перші ознаки організованої злочинности (55).

Жебраки, люди підозрілого походження, яких прирівнюва
ли до злодіїв та злочинців, також є частиною "своєї чужини". 
Наприкінці XV ст. почали вдаватися до "запобіжних репре
сивних заходів та позбавлення свободи пересування" і здійсню
вали спроби змусити жебраків працювати. Розпорядження 
XIV-XV ст. щодо жебраків мали за мету зробити поділ між 
"справжніми", благочестивими бідняками та професійними 
жебраками-волоцюгами (56).

А "чужим" у позитивному сенсі, на думку А. Вошеза, був у 
середньовіччі святий, який завдяки своїй надприродній силі мав 
на людей усебічний вплив. Через його спосіб життя та відмежо
ваність від суспільства в очах інших був він найбільшим авто
ритетом. "Слуги Божі, часто вихідці із суспільних та культур
них еліт, у кожнім разі нормальним людям були чужими. Че
рез їхній аскетизм їх сприймали за межами можливого людсь
кого, що ще більше віддаляло їх від звичайних людей" (57).
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Н ови й  ч а с

1. Вирішальним для нашої теми є той факт, що з падінням 
Константинополя 1453 р. Римська імперія остаточно занепа
ла. А відтак середньовічна Европа замість того, щоб і далі на 
основі ідеології боротьби за волею Господа знищувати мусуль
манського ворога, була змушена перейти до оборони, позаяк 
турецька загроза ставала щораз більшою (1). Отже, европоцентрич- 
на позиція вже втратила своє значення і на порядок денний 
вийшла близькість чужого та чужинців.

Конфронтація з азійськими народами на східноєвропейських 
територіях була ще з часів пізньої античности та впродовж 
епохи середньовіччя, наприклад, з гунами, аварами, монгола
ми і татарами, однак коли цю небезпеку за деякий час розв'я
зали на користь Европи, стосунки з турками виглядали цілком 
інакше (2). З невідомого степового народу Малої Азії вони роз
винулися у велику військову потугу, яка проіснувала декіль
ка сторіч і на основі свого релігійного фанатизму, військової 
техніки та форми правління (автократична централізована 
влада) мала перевагу, яку можна було здолати, перейшовши в 
рішучий контрнаступ, починаючи лише із XVII ст. (принц Євген 
з 1715 р.) (3). Петер Міллар нещодавно висунув переконливу 
тезу, що лише внаслідок турецької загрози змогло розвинути
ся рудиментарне, загальноєвропейське почуття ідентичности, а 
відтак ''чужинці” в епоху нового часу виконали для розвитку 
достатньо конструктивне завдання (4).

Турки були представниками релігії та культури, цілком 
протилежних християнству, а тому їхню появу в європейській 
сфері впливу трактували як кару Божу (5). Своєю орієнтальні- 
стю та дивовижними успіхами на полях битви вони вселяли 
жах, що зумовило дивні логічні виверти в деяких політичних 
трактатах кінця XV ст. (6). З турками швидко було досягнуто 
політичних угод, щоб не переривати торгівлі товарами роз
коші, з чого найбільший зиск мали насамперед Венеція та 
Ґенуя. З політичного погляду на Оттоманську імперію не можна 
не зважати, а тому були численні спроби заручитися підтрим
кою Константинополя на європейській арені. Перед у цьому 
вели Медічі, а Франція 1536 р. навіть уклала з ними угоду У 
боротьбі проти Габсбурґів (7).
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Однак від самого початку домінував образ небезпечного тур
ка, якого Европа має остерігатися (8). Поет Міхель Бегайм 
(1416-приблизно 1475) різко висловлювався щодо ворогів і 
закликав до хрестового походу проти них (9). Існувала чимала 
кількість пропаґандистських матеріалів, приміром, "Турець
кий календар" 1454 р. та інша дидактична література, у якій 
відбився той страх, що охопив Европу після падіння Констан
тинополя 1453 р., досягнувши свого апогею в XVI ст. (10).

Водночас різні автори висловлювалися радше нейтрально 
або й навіть позитивно про екзотичний народ на Південному 
Сході. Нюрнбержець Ганс Розенплют (приблизно 1400-приблиз- 
но 1470) написав Пісню про турків, у якій небезпеку представ
лено лише як імпульс та застереження, щоб розбуркати стару 
імперію та закликати людей стати кращими (11). Тут турки 
фігурують вже не як загроза, а як каталізатор потрібних ре
форм суспільства періоду пізнього середньовіччя (12).

Попри загрозу Европі з боку турків, вони репрезентували 
привабливу екзотику, а тому були цікавими (13). Ідентифіка
ція турків з сексуальними ласолюбцями та прихильниками вільно
го кохання цілком відповідає поширеній тенденції проектувати 
на чужину нездійснені прагнення та бажання (14). У XVI ст. 
османів розглядали лише через такі еротично забарвлені лінзи, 
все одно чи їх зневажали, боялися чи навіть любили (15). В 
епоху Просвітництва і далі до новітніх часів ці погляди мало 
змінилися, що продемонстровано в опері Паломники до М екки  
(1764) та опереті Купець зі Смирни (1771) Ґлюка, у Звільненій 
рабині (1768) Джоммеллі, а особливо в опері Моцарта Викра
дення із сераля (1782) (16). До того ж на турецький гарем 
дивилися з великою допитливістю й водночас зі зневагою. Перші 
точні описи такого жіночого двору належать, однак, жінці, леді 
Мері Вортлі Монтаґу (1689-1762) у її листах до своїх з Туреч
чини, коли її чоловік працював там послом (17). Вона описує 
практично лише оздоблення кімнат, одягу, прикраси та красу 
жінок. Ідентифікація турецької придворної культури з розкіш
шю та нестримною хтивістю відбулася лише в XIX ст., що сьо
годні привело майже до автоматичного ототожнення екзотики 
3 еротикою (18). Науково-літературний інтерес до Сходу, як, 
приміром, Західно-східний диван (1814-1820) Ґьоте, був радше 
винятком, аніж правилом, і загалом не міг змінити загального 
враження про хтивий Схід.
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Сексуальні репресії та моральні рамки поведінки у суспіль
стві навіть вже XX ст. люди компенсують поїздками в далекі, 
переважно південні країни (відпустки в Таїланді), де сподіва
ються зустріти прадавні стосунки в людських взаєминах (вільне 
кохання). Неґативне ставлення до турків, яке триває й досі, 
зумовлене не просто культурним контрастом, а й частково по
яснюється асоціюванням турків-мусульман з екзотичною сек
суальною мораллю (19).

Політичний розвиток Туреччини у XVII-XIX ст. свідчить 
про те, що вже навчилися поводитися з цією потугою, хоча 
або саме тому, що зрозуміли, що варто зважати на міць Осман
ської імперії. У XIX ст. з політичного погляду Туреччина втра
тила образ чужинця і була визнана як державна потуга, що 
бере участь у визначенні світової політики.

Після поразки в Першій світовій війні Туреччина опустила
ся до рівня відносно незначущої у політичному сенсі держави і 
знову набула значення для Західної Европи, коли під час за
хіднонімецького "економічного дива” в середині 50-х рр. завер
бували на роботу велику кількість так званих ґастарбайтерів, 
передовсім, з середземноморських країн. Уже 1964 р. до Німеч
чини приїхав мільйонний ґастарбайтер (португалець), а 1972 р. 
їх вже було понад два мільйони. 1984 р. вербування ґастарбай
терів було офіційно припинено. Після 1984 р. їх кількість зно
ву зменшилася до приблизно 1 593 000 осіб. Турки ще з почат
ку були найбільшою групою, однак через істотні культурні та 
релігійні розбіжності з місцевим населенням наштовхнулися 
на значний опір. Хоча, починаючи з 70-х рр., економічні кризи 
й технологічні революції у Федеративній Республіці Німеччині 
знизили потребу в робочій силі, з одного боку, зросла загальна 
кількість іноземців з 2, 3 мільйонів 1966 р. до 4, 6 мільйонів 
1987 р., з іншого боку, зросло неґативне ставлення до них (20). 
Такі настрої посилилися ще й через те, що рівень народжуваности 
німців постійно знижувався, тоді як ґастарбайтери посилено 
привозили свої сім’ї або створювали нові й міцно осідали в Німеч
чині (21). Турки -  єдина група іноземців у Німеччині, в якій з 
1984 р. простежується високий рівень приросту населення, а 
їхня чисельність з 1990 р. становить вже навіть близько 
1 612 000 осіб і це за умови, що їхнє життя на чужині ані в 
економічному, ані в політичному, ані в релігійному, ані в куль
турному плані аж ніяк не стало легшим (22).
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З об'єднанням Німеччини в жовтні 1990 р. повсюдно вибух
нули акти насильства щодо іноземців, особливо щодо африкансь
ких та азійських біженців та ґастарбайтерів. Тут також можна 
говорити про ті ж самі соціяльно-економічні та психологічні при
чини, що й у випадку з турками (23). Ненависть до іноземців 
зростає, хоча офіційнй погляд на іноземців стверджує протилеж
не. Контакти з турецькою культурою досі не зумовили інтеґра- 
ційних процесів. Паралельні приклади можна навести північно- 
африканських арабів у Франції або індусів в Англії чи інші мен
шини в європейських країнах. Так, як осуджують расизм у СІНА, 
так само й Европа мусить визнати, що вона ще не навчилася 
толерантно і гуманно ставитися до людей з чужини (24).

2. Із завоюванням Ґранади 1492 р. іспанською короною роз
почалася нова фаза в стражденній історії євреїв, позаяк їх 
разом з мусульманами (морисками) поставили перед вибором: 
або перейти в християнство, або залишити країну. Хоча після 
завоювання Ґранади мусульманам спочатку й надали свободу 
віровизнання, проте інквізитор Франціско Ксіменес де Кісне- 
рос пояснив можновладцеві, що обіцянок, даних язичникам, 
дотримуватися не обов'язково. Відтак 1499 р. королева Ізабел
ла видала релігійний едикт, що мав тяжкі наслідки для му
сульман у Ґранаді, а 1502 р. був поширений на всю Кастілію та 
Леон, що змусило їх практично до виселення (25).

Хоча євреї в середньовіччі мали досить-таки тяжку долю, 
що призвело до створення багатьох ґетто, проте їхнє життя, 
якщо не брати до уваги спорадичних погромів, наприклад, у 
Німеччині під кайзерівським захистом, було відносно безпеч
ним. Навіть була низка культурних контактів, а на відмінно
стях між християнськими та єврейськими громадами в містах 
між XI та XIV ст. наголошували не так радикально, як почи
наючи з раннього нового часу (26). Першими виявами погіршен
ня ситуації були прийняті 1215 р. на Четвертому Латерансь- 
кому соборі антиєврейські заходи. Напруження зросло внаслі
док економічних змін у ХІІ-ХІІІ ст., коли християни стали 
конкурувати з єврейськими банкірами та торговцями, позаяк 
останні вже більше не ставилися серйозно до заборони стягу
вати проценти з християн. Однак не можна залишати поза 
увагою й процесу самовідмежування (ґетто). У такий спосіб 
єврейські громади, з огляду на культурний тиск на молодше 
покоління, прагнули зберегти свою культурну самобутність.
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З'явилися звинувачення у провадженні ритуалів вбивств та 
начебто інших злочинів, що частково можна пояснити вели
кими епідеміями чуми 1347-1351 рр. та потребою в цапах- 
відбувайлах, а частково сильною економічною конкурен
цією (27). Починаючи з пізнього середньовіччя, євреї в Европі, 
а особливо в Німеччині, зазнали радикальної демонізації та 
криміналізації (28), бо навіть правова підтримка правителів 
не могла здолати у широких масах населення загального на
строю погромів (29).

Антисемітизм (ЗО) досягнув свого апогею у період безпосе
редньо перед Реформацією, після чого суспільна напруженість 
дещо перекинулась на інституцію старої церкви. Відтак "чужа” 
меншина була своєрідним громовідводом і мусила страждати 
від того, що середньовічне суспільство перебувало на зламі свого 
розвитку (31). Не всі реформатори підтримували антисемітські 
настрої, однак Мартін Лютер ніколи не упускав нагоди вияви
ти свою войовничу позицію щодо іновірців (32). Цікаво, що 
багато його тез та реторичних формулювань взяли собі на озбро
єння націонал-соціялісти (33).

Шляхи переселення вигнаних євреїв у межах та поза межа
ми Европи можуть багато сказати про ментальні структури в 
окремих культурах. Еспанських євреїв, які починаючи з 1492 р. 
шукали собі нової батьківщини, люб'язно прийняла Османсь
ка держава, позаяк вони принесли з собою великі знання та 
вміння в галузях ремесел, науки, медицини та мистецтва. Після 
того, як турки 1517 р. завоювали Єгипет і Палестину, порту
гальські та еспанські євреї (sephardim) хлинули також і туди. 
На початку XVI ст. короткочасним притулком виявилася для 
них Північна Італія, однак вже у 80-х рр. закрилася і ця при
стань, а відтак вони пішли далі. їх приймали Антверпен і Гам- 
бурґ, де виникли великі центри португальських євреїв 
(marranos). До таких країн, як Англія, Франція, Сіцілія та 
Неаполь, Данія, Швеція та Норвегія, євреї взагалі не мали 
доступу, тоді як у Польщі та Богемії концентрація євреїв була 
істотною (34). Наприкінці XVI ст. столітні традиції єврейської 
культури в Еспанії були повністю знищені, однак пошуки 
інквізиторів якихось con versos тривали. Страх перед чужим, 
який привів до винищення цілих народів у Південній та Цент
ральній Америці, набув гігантських розмірів, хоча водночас 
саме там через змішування рас виник новий тип людей (35).
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У 1648 р., коли козаки в Україні повстали проти їхніх 
польських поневолювачів, політична ситуація там змінилася 
кардинально. Євреї, які тісно співпрацювали з польською шлях
тою, потерпали від переслідувань козаків і масово втікали на
зад до Европи, де їх знову приймали, особливо в Німеччині. 
Тридцятилітня війна залишила там по собі вакуум влади, який 
заповнили численні дрібні князьки. Тоді як Саксонія і Бран
денбург й надалі зачиняли двері перед євреями, вони знайшли 
собі притулок у дрібних князівствах і процвітали з огляду на 
післявоєнні потреби. Багато євреїв, наприклад, Йозеф Оппен- 
гаймер (1698/99-1738, якого називали "Jud Süß” (солодким 
євреєм), створили собі ім 'я як придворні євреї і мали чималий 
політичний вплив. Хоча 1670 р. євреїв знову вигнали з Відня 
та Нижньої Австрії, проте свої двері відчинили для них Бран- 
денбурґ та Берлін. Амстердам набув слави як центр єврей
ської культури еспанського та португальського походження 
(Спіноза). Наприкінці XVII ст. євреї повернулися навіть до 
Англії, а серед скандинавських країн лише Норвегія не при
ймала їх у себе аж до XIX ст.

А в італійських містах, які знову проводили консервативну 
церковну політику, євреї зазнали нових переслідувань. Едикт 
Editto sopra gli ebrei папи Пія VI від 1775 р. був таким обмежу
вальним, яким він міг бути лише в середньовіччі (36). Марія 
Терезія 1745 р. вирішила вигнати євреїв з Богемії, однак чинність 
цього закону завдяки дипломатичному втручанню Англії та 
Голландії за рік була призупинена. Просвітництво завзято бо
ролося з антисемітизмом, проте ситуація для євреїв ніколи оста
точно не поліпшилося (37). Під час Французької революції була 
проголошена цілковита емансипація євреїв і навіть після по
разки Налолеона там та в таких країнах, як Бельгія і Голлан
дія, вже не було повороту до старої практики. Зате у Бремені та 
Любеку навіть 1818 р. знову дійшло до нових вигнань.

Хоча XIX ст. більшості євреїв принесло свободу та визнан
ня, антисемітизм жеврів і далі. У Росії 1881 р. піднялася ве
лика хвиля переслідувань, внаслідок чого сотні тисяч євреїв 
виїхали до Америки, Німеччини, Палестини та Південної Афри
ки (38). Золя у відкритому листі Я  звинувачую 1898 р. викрив 
скандальну упередженість до євреїв у судовій справі проти 
Драйфусса в Парижі (1894-1906). Саме через те, що з початку 
XIX ст. у Німеччині особливо сприяли інтеґруванню євреїв, у
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90-х рр. набув розмаху антисемітизм. Сфабриковані Протоко
ли сіонських мудреців, які відразу після 1900 р. з'явилися в 
пресі, істотно спричинилися спочатку до леґітимації погромів 
у Східній Европі, а згодом й до Голокосту. Злочини нацистів 
опиралися на старі традиції, їм треба було лишень підігріти 
приховані тенденції, щоб одержати загальну підтримку в на
селення, і це не лише в Німеччині, а загалом в усіх частинах 
Европи (39).

Хоча викриття злочинів Голокосту і вжахнули світ, в жод
ному разі ще не було прокладено шляху до остаточного ви
коренення антисемітизму. Якраз навпаки, у Польщі та в Росії 
лютували після війни погроми, а більш чи менш приховані пе
реслідування євреїв досі тривають в слов'янських країнах (40). 
Те ж саме стосується й обох частин Німеччини, нехай це й 
присутнє у дещо прихованому вигляді серед широких верств 
населення. Саме сьогодні знову з'явилося багато правоекстре
містських груп, які взагалі заперечують Голокост і послугову
ються тим самим лексичним набором, що й нацисти (41). Упере
дженість та страхи щодо євреїв з епохи середньовіччя прак
тично не змінилися, навіть якщо на офіційному рівні й пропо
відується дружнє ставлення до них (42). У драмі Макса Фріша 
Андорра (1962) наочно продемонстровано, як люди, охоплені 
масовим божевіллям, вдаються до таких закостенілих стерео
типів, щоб переконати себе у тому, що вони мають рацію.

3. Цигани, що походять з Індії, потрапили до Европи у XIII- 
XIV ст. У 1322 р. два монахи-францісканці повідомляють про 
осідок циганів на острові Кріт. Впродовж XIV ст. цигани про
сувалися Балканами на північ і в XV ст. досягли Молдавії й 
Угорщини. Вже 1415 р. хроністи говорять про їхню появу в 
багатьох містах Німеччини. Тут від початку вони користува
лися кайзерівською протекцією, бо видавали себе за єгипетсь
ких паломників, що хочуть просити у папи Римського про 
відпущення гріхів. Тому до них спочатку ставилися як до свя
тих, а захоплення перепліталося водночас з цікавістю до цих 
екзотичних орієнтальних істот, яких допитливо розглядали, 
однак інтеґрувати не збиралися. До їхнього ворожбитства та 
гендлярства світські та церковні авторитети почали ставитися 
зневажливо щонайпізніше з другої половини XV ст. Таке став
лення ґрунтувалося ще й на тому, що цей народ не вкладався 
у традиційний світогляд і підривав усі культурні норми хрис
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тиянської Европи. Хоча не всі цигани впродовж життя пере
їжджали з місця на місце, а деякі групи навіть остаточно осіли, 
проте їхня постійна мобільність належала до типових ознак цього 
народу. Тому й не дивно, що до них завжди ставилися із зди
вуванням та недовірою (43). Коли ці чужинці втратили свій 
німб в очах місцевого населення, то досить швидко стали об'єк
том для звичної політики вигнання. Тобто після захоплення 
та цікавости скоро в них побачили небезпеку для християн
ського суспільства, позаяк вони не підпадали під якусь кате
горію, були інакшими, а відтак були загрозою для підвалин 
європейської культури. Себастьян Мюнстер (1488-1552) у своїй 
Космографії (1544) змалював циганів як безладний, нецивілі- 
зованйй, дикий, а відтак небезпечний народ, якого слід остері
гатися. Подібні думки висловлювали, приміром, Авентин 
(1477-1534) та Мартін Антоніо Дельріо (1551-1608).

Особливо жорстоко ставились до циганів у Франції, де їх 
називали boheme*, у Голландії, де з ними поводилися як з 
heydens**, і в Данії, де їх називали нащадками татар. В Угор
щині їх називали "фараонами", у Каталонії "греками", а в 
решті Европи -  "єгиптянами" або "сарацинами" (44). З цига
нами боролися за допомогою низки публічних статутів й уда
валися також до їх вигнання, а їхню присутність намагалися 
поставити поза рамки закону (45). Подібно до того, як став
лення до євреїв намагалися виправдати, закидаючи їм ритуальні 
вбивства, циганів характеризували як грабіжників, злодіїв та 
брехунів. Король Еспанії Фердінанд, вигнавши з Еспанії євреїв 
та мусульман, 1492 р. використав нагоду, щоб так само й ци
ганам заборонити перебування в Кастілії. До подібних заходів 
проти них 1561 р. вдався і король Франції Франц І. Проти 
цього народу видавали й численні міські едикти, наприклад, 
1572 р. в Мілані та Пармі.

На відміну від Заходу, ситуація в Східній Европі була віднос
но стерпною. Тут з початку циганів ще, принаймні, толерували. 
І король Сиґізмунд (1417), і король Маттіяс (1476 і 1487), і ко
роль Угорщини Владислав II (роки правління 1490-1516) захи
щали циганів за допомогою рекомендаційних листів. Згодом ци
гани оселилися у Словаччині, яка перетворилася на центр ци
ганських поселень. Але часи і ситуація швидко змінювалися,

* Фр. -  людина, що веде безладне ж иття. -  Прим, перекл.
**Нідерл. -  язичники. -  Прим, перекл.
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про що свідчить едикт австрійського імператора Йосифа II від 
1710, згідно з яким усі цигани мали зазнати тілесних покараннь 
без будь-якого суду і слідства (46). Однак відомі й різноманітні 
зусилля Катерини П, Карла III в Еспанії, Фрідріха Великого та 
Марії Терезії, спрямовані на сприяння осілости циганів у їхніх 
країнах. Проте це не зупинило того, що, приміром, 1760 р. у 
Пфальці на них були організовані справжні облави. Після толе- 
рантности, що простежувалася на початках, у Німеччині, а зго
дом особливо в Швайцарії, циганів більше не хотіли терпіти й 
знову і знову забороняли їм перебувати в цих країнах (47).

У XIX ст., принаймні серед інтеліґенції, утвердилася тен
денція зображувати циганське життя як ідилію та романтику 
(Художник Нольтен (1832) Мьоріке), чому також сприяло 
відносно толерантне законодавство щодо циганів, особливо в 
Еспанії та Німеччині. Проте за часів нацизму цигани зазнали 
таких самих жорстоких переслідувань, як і євреї, хоча вони 
могли й наполягати на своєму арійському походженні. Почи
наючи від 1937 р., переслідування стали систематичними й 
мали на меті цілковите винищення циганів. В Освєнцімі 
(Аушвітці) їх загинуло сотні тисяч (48). Хоча після закінчен
ня Другої світової війни повсюди й простежуються намагання 
навіть через державні заходи, інтеґрувати чи, принаймні, ви
знавати циганів, проте вони й надалі мешкають або на вулиці, 
або в поселеннях навколо міст (49). У 1981 р. відбувся третій 
Світовий конґрес рома (з 1981 р. їхня офіційна назва, яку вони 
запропонували на першому Світовому конґресі) у Ґьоттінґені, 
на якому німці та цигани намагалися розв'язати проблеми ми
нулого. Однак лише про Еспанію та Валію можна з усією відпо
відальністю заявити, що там циганів акцептують й вони без
перешкодно <змогли інтеґруватися в суспільство.

4. У 1492 р., коли Колумб відкрив Америку (50), євреїв і 
мусульман (морісків) вигнали з Еспанії, а Ґранада потрапила 
до рук еспанської корони. Після того, як 1488 р. Бартоломео 
Діяс обігнув мис Доброї Надії, Баско да Ґама 1497 р. досягнув 
Індії. Нові типи суден і карт, вдосконалений компас та інші бор
тові інструменти плюс застосування вогнепальної зброї також і 
на морі сприяли завоюванню Африки, Азії та Америки (51). З 
одного боку, в Европі розглядали себе все ще володарями світу, 
представниками Бога на землі, з іншого боку, треба було інкор
порувати розмаїття культур та релігій у традиційний світо-
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Плюндрування перуанських інків іспанцями 
Ілюстрація до описів, 1777 р.
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гляд ordo. У рамках конфронтації з чужими народами в Аме
риці водночас розпочалася суперечка щодо ставлення до цих 
язичників. У 1502 р. з'явився твір Амеріґо Веспуччі Новий 
Світ, який вже до 1550 р. пережив своє п'ятдесяте видання. 
М. Джіролано Бенцоні (нар. 1519 р.) 1565 р. запропонував опи
си своїх пригод у Південній Америці, у яких він, з одного боку, 
характеризує індіянців як дикунів, але з іншого, енергійно за
суджує еспанських колонізаторів за брутальне ставлення до них, 
як до тварин. Цей текст швидко переклали основними євро
пейськими мовами (52), він здійснив свій вплив на такі тексти, 
як анонімна "народна книжка" Wagnerbuch (Книжка карет
ника), що з'явилася 1593 р. (53).

Европа була дуже зацікавлена в тому, щоб дізнатися більше 
про Новий Світ, що відразу ж відбилося в літературі (54). 
Жорстоке ставлення до тубільців знайшло свого найкращого й 
водночас найрізкішого критика в особі єпископа Варфоломія 
де лас Казас, який у творі Brevisima relacion de la destruccion 
de las Indias 1552 p. гостро виступив проти руйнації Нового 
Світу та винищення індіянців білими (55). У Німеччині багато 
письменників також висловлювали своє захоплення новим кон
тинентом і його населенням. Себастьян Брант у Кораблі блазнів 
1494 р. також звертається до теми Америки, після чого 1558 р. 
з'явилися сатира Катціпорі Міхаеля Лінденера, а 1625 р. Чу
десні/ дивні/ пригодницькі подорожі морем та суходолом Фло- 
ріяна фон дер Флешена.

У Великих подорожах (1590-1634) Теодора де Бріза на 
першій сторінці тексту фігурує пара перших людей під дере
вом пізнання, а відтак читач безпосередньо одержує враження 
про те, про що ж ідеться в індіянців (56). Лише в книжці сера 
Волтера Релі Відкриття великої, багатої та прекрасної імперії 
Ґвіяни  1595 р. помітне неприховане прагнення надати простір 
для раціональної емпіричности й послуговуватися лише досто
вірними даними (57). З іншого боку, домінувало уявлення, що 
ці чужинці -  канібали, в яких панує дивовижна сексуальна 
розгнузданість, як це зображено в опублікованих 1692 р. опи
сах подорожей Джона Мандвілля (XIV ст.) (58). Протести філо
софів та письменників проти таких стереотипів нічого не до
помагали навіть тоді, коли Мішель де Монтень 1580 р. звину
ватив європейців, що ті в своєму варварстві далеко обійшли 
самих "варварів" (59). Дотримувалися навіть чіткого переко
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нання, що серед індіянців можна зустріти амазонок, про що 
публічно заявив Дені Дідро (1713-1784) (60).

У СІЛА до індіянців завжди ставилися як до якогось лиха, з 
яким треба якось давати собі раду. їхні справи 1789 р. передали 
до військового міністерства, а 1849 р. до міністерства внутрішніх 
справ. У 1830 р. вийшов закон, згідно з яким усі індіянці, які 
проживають на схід від Міссісіпі, повинні вибратися на захід. 
Від 1871 р. індіянці мали право жити лише в резерваціях, щоб 
можна було колонізувати решту країни, внаслідок чого чи
сельність цього тубільного населення істотно знизилася. Лише 
1928 р. у так званій "доповіді Меріями" було засуджено такий 
стан, поліпшити який був покликаний закон від 1934 р. На
справді сьогодні ситуація частково поліпшилася, однак, зага
лом індіянцям не вдалося позбутися суцільної економічної за- 
лежности від держави та характеру екзотичних чужинців у 
межах "білого” суспільства СІЛА. Наркотична та алкогольна 
залежність, безробіття і злочинність -  сумні наслідки невміння 
відкрито займатися проблемами чужинців у своїй країні (61).

5. Ще в середньовіччі європейці зверталися до Середнього 
та Далекого Сходу, сподіваючись знайти там, окрім казкових 
скарбів та прянощів, відповіді на нерозв'язані питання Захо
ду. Містична фігура Ґрааля отця Йоанна та його удавана веле
тенська країна символізували надію європейської церкви на 
спасіння, що мало прийти з Індії. Так в Европі з'явилися 
індійські оповідання, скажімо, Варлаам і Йосафат. У мене- 
стрельному епосі Герцоґ Ернстп та у Пісні про Александра отця 
Лампрехта головні герої вже майже дісталися порога раю в 
Індії (62). Взірцями були латинське Iter ad Paradisum (після 
1100 р.) і Voyage au Paradis Terrestre або ж Роман про Алексан
дра (63). Важливим для сприйняття Індії починаючи з XVIII ст. 
був інтерес Ґьоте до Сходу, який виразився поміж іншого в 
його Прелюдії в театрі у Фаусті / ,  в баладі Бог і баядерка та 
в поетичній трилогії Парія (64). В Англії, яка колонізувала 
Індію, перекладали велику кількість санскритських текстів, 
однак скоро головну роль у сприйнятті Індії почали відіграва
ти німецькі філологи та романтики (Ф. Шлеґель, А. В. Шле- 
ґель, Г. Гайне, Е. Т. А. Гоффманн, навіть ще А. ПІтіфтер) (65). 
До найвагоміших внесків у сприйняття Індії за межами Німеч
чини належать романи англійців Книга джунглів (1894-95) Ре- 
дьярда Кіплінґа та Любов до Індії (1924) Е. М. Форстера, який
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завдяки екранізації Дейвіда Ліна 1084 р. здобув світовий успіх. 
До цього ще слід додати байки Ля Фонтена ще з XVIII ст. (під 
впливом Панчатантри), Вольтера, Біблію в Індії (1868) Луї 
Жаколіо та біографії індійських особистостей, наприклад, Ґанді 
(1924) Ромена Роллана (1866-1944) тощо (66). Однак, мабуть, 
найбільший вплив у світі в XX ст. мав Германн Гессе зі своїм 
Сіддартою (1922), який у 50 і 60-х рр. став у США культовим 
романом (67). Висловлене в ньому захоплення чужиною й 
водночас альтернативною культурою має надзвичайно цікаві 
паралелі в опублікованому 1933 р. романі Джеймса Гілтона 
(1900-1954) Втрачений горизонт, однак навіть активним спро- 
бам руху Гаре Крішна, який у 60-70-х рр. спочатку викликав 
захоплення у всьому світі, не вдалося пожвавити інтересу і 
досягнути більшої популярности.

6. Починаючи ще з XVI ст., до Бвропи для публічного де
монстрування "імпортували” так звану дичину. На Ляйпціґ- 
ському ярмарку 1723 р. виставили до огляду двох індіанців. 
Близько 1800 р. у музеї історії природи у Відні можна було 
побачити декілька "набитих" опудал кольорових людей, а у 
1822 р. у Лондонському природничому музеї сім'я лапландців 
демонструвала свій стиль життя. Директор цирку й торговець 
тваринами Карл Гаґенбек був першим, хто поставив цей бізнес 
на широку основу. Він у 1874-1875 рр. привіз до Гамбурґа 
цілу групу лапландців, а 1876 р. в європейських столицях де
монстрував уже групу нубійців, 1878 р. -  ескімосів, 1883 р. -  
індійців та калмиків, у 1884 р. -  синґалезів. Особливий успіх 
мала група індіанців оґаллала-сью, які під час своєї вистави 
демонстрували навіть сцену скальпування та напад на ферму. 
Лише від 1930 р. цей бізнес став занепадати, поступившись 
місцем (а це були часи, коли вже піднімав голову фашизм), 
войовничій ненависті до чужинців (68). Великий інтерес до 
цих чужинців частково підживлювала імперіялістична ідеоло
гія, частково -  потреба в підтвердженні вищости своєї культу
ри, а частково й те, що в манірній Бвропі інакше ніде більше 
не можна було публічно споглядати напівоголені тіла.

Ще до закінчення Другої світової війни почали розуміти, 
що традиційне домінування Бвропи похитнулося. Особливо це 
відбилося у працях із світової історії (69). У 1970 р. Рудольф 
фон Альбертіні заявив, що історія колонізації передусім має 
займатися не вивченням метрополій, а поставити в центр ува
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ги своїх досліджень самі колонії. Наприкінці 60-х рр. у науці 
можна констатувати загальний відхід від традиційного євро
поцентризму, навіть якщо з боку широких мас населення в 
цьому контактуванні з чужинцями та репрезентованою ними 
"чужиною" вороже ставлення аж ніяк не зникло (70).

7. Майже за всіх часів писали літературні твори, в яких у 
формі пригод змальовано контакти з чужим. У середньовіччі це 
насамперед менестрелі, народні книжки, romans byzantines, опи
си подорожей, як приміром, подорожі Марко Поло та Джона Ман- 
девілля. У XVII ст. це крутійський роман, пригодницький роман 
(наприклад, К. Ґроссе, К. Ґ. Крамер, К. А. Вільпіус), з літературно
го погляду на особливу увагу заслуговує Дон Кіхот (1606) Сер- 
вантеса. Робінзон (1719) Даніеля Дефо, хай це і не перший 
роман з такими мотивами (див. Г. Невілль, Острів П іні9 1668; 
Й. К. фон Ґріммельсгаузен, Сімпліціссімус, 6-та книга, 1670), 
викликав цілий потік наслідувань, серед яких найпомітнішим і 
найбільш самостійним можна вважати Острів Фельзенбурґ 
(1731-1743) Й. Ґ. Шнабеля. Кінематограф також використову
вав ці мотиви, створивши фільми достатньо високого рівня, при
міром, фільм Л. Бунюеля Робінзон Крузо 1952 р. (71). Захоплен
ня орієнтальним Сходом, що особливо помітно у першому пере
кладі французькою мовою Тисячі й однієї ночі (1704-1717), здійсне
ного Жаном Антуаном Ґалланом, було лише одним із елементів 
широкої палітри літературних контактів з чужим (72).

Контакти з індіянцями та враження від їхньої запеклої бо
ротьби проти білих стали приблизно з 1820 р. захопливою те
мою для книжок про індіянців. Якщо раніше тубільне насе
лення Америки сприймали як дикунів, поступово в них стали 
вбачати героїчних борців та останніх оборонців свободи. Рома
ни Карла Мея про Віннету (1893-1910) та багато інших його 
пригодницьких романів по сьогодні мають великий успіх, а 
після екранізації деяких з них у 60-ті рр. нашого сторіччя 
індіянські мотиви набули ще більшої популярности (73). Ве
лике значення мала й серія романів про Текумсе (193-1951) 
Фріца Штойбена, в яких зображено становлення, життя та 
смерть індіянського вождя (74).

На цілком іншому рівні стоять "літературні" твори та фільми 
жахів, темою яких є не об'єктивно чуже в образі чужих людей 
чи країн, а психологічні компоненти страху, які проектують
ся на вигаданих осіб (75). Сюди ж належать романи та фільми
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фантастичного жанру, а також твори з садистськими та мазо- 
хістськими елементами. Такі проекції майбутнього, що мають 
відгук серед усіх вікових груп та в обох статей, свідчать про 
те, що новітні часи саме через втрату "чужого" як психологіч
но-ментальної величини в нашому мисленні намагаються ство
рити нову "чужину" і через такі фільми, комікси чи книжки 
навіювати собі загрозу з боку небезпечних світів, щоб мати 
змогу в літературному чи кінематографічному медіюмі спосте
рігати за завоюванням та перемогою над чужим. Початки цього 
можна простежити ще в період романтизму, коли роман жахів 
Гораса Волпоула Замок Отранто (1765) викликав цілу низку 
наслідувань. Захоплення чужиною, яка вселяє страх, найкраще 
вираженно у Франкенштайні Мері Шеллі 1818 р. та у Дивній 
історії д-ра Джекілла та м-ра Гайда Р. Л. Стівенсона (1886). А 
Жюль Берн створив шедеври утопічного роману (починаючи з 
1863 р.), згодом 1895 р. з’явилася Машина часу Г. Ґ. Веллса. 
Кінематограф 20-их рр. нашого сторіччя інтенсивно досліджу
вав феномен чужого, наприклад, Ґолем П. Веґенера та К. Бьозе 
(1914) чи Кабінет доктора Каліґарі Р. Віне (1919) (76). Аль- 
фред Гічкок, створивши 1960 р. фільм Психопат , розпочав но
вий розділ в історії фільму жахів, який відтоді користується 
величезною популярністю в усьому світі (77).

До теми фантастичних світів, яка широко утвердилася в ма
лярстві XIX ст., зверталися в своїх творах ще Г. Бош, П. Брейгель 
Старший, Г. Фюсслі та К. Д. Фрідріх. Фантастичне у тій формі, в 
якій воно втілено в картинах Джона Мартіна, Ґюстава Моро, Жака 
Бресдена, Альфреда Кубена, Сальвадора Далі, Ернста Фукса, Рене 
Маґрітте тощо, справляє на глядача особливе враження саме че
рез те, що чужі виміри та світи подаються як реальні (78).

Лише новітня міжнародна техніка комунікацій, розвиток 
туризму та високий рівень освіти західного світу позбавили 
"чуже" найбільш властивої його ознаки, а саме: бути чужим. 
Якщо у період романтизму втікали у світ середньовіччя або ж 
казки, містифікуючи природу, новітня людина звертається до 
технологічних утопій, випереджаючи сучасний революційний 
розвиток за допомогою різних можливостей, і втікає, відтак, 
від одноманітної та нудної сучасности (синдром ескапізму) (79). 
З іншого боку, фільм-казка, хрещеним батьком якого, запо
зичивши мотив із літературного твору 1757 р. мадам Лєпрінс 
де Бьомон, був Жан Кокто і його Красуня і чудовисько (1946)
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(нова версія Волта Діснея 1991 р.), надає новітній людині 
можливість поринути в казковий світ романтизму (80). Цим 
можна пояснити й популярність таких романів, як Перстень 
(1968) Дж. Р. Р. Толкіна та II поте di rosa (1980) Умберто 
Еко, бо вони ведуть читача у фантастичний світ середньовіч
чя, звільняючи його з лещат новітнього життя (81).

8. Отож виглядає так, що чуже є своєрідним приводним 
механізмом до власних почуттів, все одно чи з ворожими, чи з 
дружніми намірами (82). На основі чужого виокремлювали себе 
як суспільство від інших чи винищували меншини або ж ви
користовували його, щоб втекти від власного світу (Робінзона
да, мотив казки, фільм-утопія). У пізньому середньовіччі і в 
період раннього нового часу вдавалися до поширення анти- 
єврейських настроїв, щоб позбутися економічних конкурентів, 
так само й у 80-ті роки нашого сторіччя говорили про СРСР як 
про "evil empire” (Р. Рейґан), щоб виправдати гігантську про
граму озброєнь у СІЛА. Розчаруванням у нашому світі зумов
лена переважна більшість актів насильства та злочинів щодо 
ґастарбайтерів та біженців, тобто "чужинців", і причину слід 
шукати в індивідуальній фрустрації. Ставлення до чужого як 
елемент культури, хоча суто зовнішньо й змінилося порівняно 
з XV-XVI ст. і часто стосується інших об’єктів чи інших лю
дей, однак функція чужого як така -  досі незмінна (84): воно 
є рівнем проекцій недозволених фантазій і ціллю спрямуван
ня аґресії, вилити яку в інакший спосіб неможливо.
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Влада
А н ти ч н ість

1. Влада як структурний принцип управління та органі
зації суспільства з її поділом на тих, хто підпорядковує, і на 
тих, хто підпорядковується, ще задовго до греко-римської ан- 
тичности закріпилася в давніх розвинених культурах Сходу. 
Для них уже була характерною "особливість влади в її кон
центрації в чиїхось руках" (1), харизматична одноосібна влада 
в її різноманітному вираженні в єгиптян, шумерів, ассірійців, ле- 
ґітимність і тривалість якої ґрунтувалася на особливих стосун
ках правителя з божеством. У межах грецької історії, яка, вла
стиво, починається з приходом та поселенням індогерманських 
племен (близько 1200-900 рр. до Р. X.), харизматична влада 
відігравала істотнішу роль, аніж встановлення так званої еллін
ської монархії Александром Великим (336-323 рр. до Р. X.) (2). 
Однак внесок греків до світової історії у сфері влади міститься 
в іншій площині. Вони, починаючи з VI ст., упродовж склад
ного історичного процесу намагалися раціонально обґрунтува
ти, організувати та обмежити владу. У місті-державі, полісі, 
влада і свобода перебували у напруженому антагонізмі, який 
аж до занепаду полісів у IV ст. до Р. X. виступав передумовою 
вартих подиву культурних творінь давньої Греції (3). До того 
ж греки під феномен влади підвели теоретичну основу, публіч
ну сферу відділили від приватної (4), оформили різні типи пуб
лічної влади у формі конституцій (politeia) та інтеґрували їх 
до процедурної моделі. Однак основна їхня заслуга в тому, що 
вони підвели владу під етичні норми та правила, які впливали 
на політичні теорії аж до епохи нового часу.

А особливий внесок римлян до феномену влади полягає в 
прагматичному збалансуванні внутрішньої соціяльної струк
тури влади та в створенні велетенської світової імперії, 
Imperium Romanum, яка, проіснувавши майже 500 років, після 
внутрішнього та зовнішнього занепаду у V ст. після Р. X. свої 
економічні, соціяльні, культурні та релігійні основи передала 
у спадок Европі, що саме почала розвиватися (5). Тому не див
но, що, наслідуючи знамените формулювання Верґілія в його
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Енеїді (6, 847-853) про політичну місію Риму, римлян харак
теризували як "народ, покликаний панувати " (6), внаслідок 
чого обдарованість цього народу, точніше кажучи, його керів
них верств, що не піддавалася жодному сумніву, перетворили 
на незаперечну історично-метафізичну аксіому, яку, ймовір
но, сучасники і не лише вони сприймали зовсім по-іншому.

2. Достатньо різноманітний досвід та оцінки "влади" у грець
кій мові виражено за допомогою диференційованих понять. 
Кугіоп еіпаі (бути паном, панувати) позначає владу пана, чи 
то пак чоловіка щодо дружини та дітей у рамках домашньої 
спільноти, яка відрізняється від влади над рабами, яка вияв
лялася в інакшому ставленні та необмеженому володінні ними 
(як пише Арістотель у Політиці, 1253b, с. 7: despotes-despoteia). 
Перехід до політичної сфери -  плавний. Втіленням деспотич
ної влади для греків є перський цар, а також тирани, які па
нують над підданими, розглядаючи їх як свою особисту 
власність і позбавляючи їх будь-якої свободи. Отже, якщо 
despotes-despoteia сприймається, зазвичай, неґативно, кугіоп 
еіпаі без якихось великих труднощів можна перенести з рівня 
сім'ї на рівень держави й вживати для нейтрального позначен
ня останнього вирішального слова та принципу влади в при
йнятті політичних ухвал (7).

Despoteia і kyrieia (останнє було лише в еллінські часи) ви
водять владу із суб'єкта, носія влади, й відрізняються радше 
своєю статичністю від позначень влади, утворених за допомо
гою дієслів, що означають рух, процес: archein -  archia -  пану
вати від початків (агche), з іншого боку, kratein -  kratia, по
значення, в якому переважає влада, побудована на вчинках, 
це -  більша влада, здобута в боротьбі чи то в іграх, у громад
ських спілках, у державних спільнотах (8). Так сприймаються 
різноманітні форми влади, а саме: монархія, аристократія, 
олігархія, демократія та охлократія (влада маси). Незважаю
чи на те, що понятійні конотації з часом змінюються, а част
ково й підміняються одна одною, слід зазначити, що в грецькій 
мові та мисленні до формування, уточнення та розширення 
значного інструментарію для позначення і розуміння влади 
долучилися не лише філософи, як Платон та Арістотель, а й 
письменники, як, приміром, Геродот, Тукідід чи Полівій, які 
аналізували й теоретично обґрунтовували історичний досвід
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та актуальні політичні події. Аттіцький історик Тукідід (близь
ко 460-400 рр. до Р. X.) в історії Пелопоннеської війни до
кладно описує, як у V ст. у рівноправному союзі (симмахії) 
греків у їхній боротьбі проти персів влада концентрується в 
руках атенян, набуваючи частково насильницьких рис (9). 
Аттіцька демократія за часів Перікла, в своїй основі влада на
роду, в нього фігурує як влада (arche) окремого чоловіка. Звідси 
не далеко й до сприйняття Перікла як тирана (1Q). Небажання 
греків на тривалий час концентрувати владу в одному пункті з 
мовного погляду свідчить про те, що вже з V ст. до Р. X. за 
допомогою archai, особливо в Атенах, стали позначати органи 
влади або установи, які, так би мовити, видають владу дрібною 
монетою (11), що і є запобіжним чинником щодо небезпечної 
концентрації влади в одних руках та в одній функції.

3. Утім цей обмежувальний принцип діяв у греків не всю
ди і не за всіх часів, хоча панувати та бути підданим (archein- 
archesthai) -  універсальні категорії співжиття людей, які випли
вають, згідно з Арістотелем, із комплексности людського су
спільства, а тому -  природні (Політика 1252b, с. ЗО; 1254а, 
с. 21). У рамках цього мислення є греки і негреки, варвари 
(barbaroi), є сім'я і її члени, місто-держава і громадяни, вели
ка країна з її почасти різними етносами. А відтак формуються 
різні системи влади, які орієнтуються відповідно на різних 
адресатів цієї влади (рабів, дітей, вільних громадян, негрома- 
дян, варварів) та виявляють різні структури, "конституції” 
(politeiai): монархія, аристократія, демократія. І тому вони 
відрізнялися одна від одної не лише за критеріями (хто управ
ляє: одна людина, декілька осіб, більшість?), а й мали свої 
характерні способи вираження та форми. Модель функціюван- 
ня конституції (anakyklosis politeion), яку розвинув у цьому 
зв’язку Полівій (VI 3-9), цікавить нас не стільки з погляду 
природних причин та функціювання монархії, аристократії і 
демократії разом з виявами їхнього виродження, скільки з 
погляду поведінки учасників цих систем, і правителів, і підда
них (12). За грецьким світоглядом, конституції ґрунтуються 
на згоді підданих, на добровільному підпорядкуванні, говорячи 
сучасною мовою, на акцептуванні влади (13). А там, де влади 
немає чи її втрачено, стара форма зникає і створюються умови 
для виникнення нової. Незалежно від актуальних та історич
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них передумов, вдаючись до яких Полівій аналізує процес полі
тичної влади, феномен акцептування -  неоціненна практична 
та теоретична категорія, за допомогою якої вимірюється рівень 
влади і яка виступає тією точкою відліку, через яку проходять 
лінії носія, інституцій, засобів, зовнішньої репрезентації влади, а 
відтак проста дихотомія "правитель -  підданий” доповнюється 
соціяльними, політичними, етичними та культурними аспекта
ми. Як можуть монархія, аристократія і демократія домогтися 
довготривалої підтримки? На це запитання кожна із систем від
повідає по-іншому й формує відповідно інше її сприйняття та 
інші форми поведінки.

Аристократія, за Арістотелем, ґрунтується на принципах 
походження, старанности, багатства та освічености. Її позицію 
акцептують тоді, коли aristoi, найкращим, вдається ці цінності 
реально втілити в життя, до того ж найповнішим обґрунту
ванням їхньої керівної ролі є готовність аристократів до фінан
сових видатків на користь суспільства (14). Обов'язок займа
тися доброчинністю (euergesia, philanthropia) визнає також і 
монархія (матеріяльне та ідеальне підґрунтя щодо врахування 
особливих потреб підданих), а військо, управління, блискуча 
зовнішня репрезентація та особливі стосунки правителя з бо
гами додатково сприяють "добровільному” підпорядкуван
ню (15). Ці традиційні зразки, які сформувалися на грецькій 
та орієнтальній основах, еллінська монархія передала у спа
док римській владі цезаря, а відтак опосередковано й христи
янським Сходові та Заходові (16). Але набагато значущіший 
спадок з погляду світової історії полягав у формуванні демо
кратичної форми влади.

4. Грецька демократія, яка формується у тривалому про
цесі, починаючи від VII ст. до Р. X., виступала феноменом 
прогнозованого міста-держави, її пов'язували з ним, вона була 
по праву формою влади грецьких громадян і в цьому сенсі 
винятковою, тобто до неї не належали негромадяни (раби, ме
теки, чужинці, а також жінки), і мала за мету збереження та 
розвиток власної ідентичности. Щоб мати змогу встановити 
цю ідентичність, що розглядалося як політичне та соціяльне 
завдання, потрібні були ідеальні напрями розвитку політич
них форм організації та ставлення людей (17). До основних 
політичних принципів, як відомо, належать свобода (eleutheria) 
та рівність, яка виявлялася в однаковій участі громадян у полі
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тичних правах та в правовій сфері (isonomia), а також як публічна 
свобода слова (isegoria). До них ще належали політичне само
визначення (autonomia) та можливість існувати з власних за
собів, autarkeia, яка мала економічні, політичні, а також етичні 
особливості. Не мати потреби в іншому чи в інших, тобто обхо
дитися власними силами -  це той ідеал полісу, а також кожно
го окремого індивіда, який випливає із надзвичайно сильної 
віри у власні можливості, із свідомости "я мо^ку". Цей ідеал 
спрямований передовсім на організацію громадського життя, 
для якого приватна сфера, bios idiotikos, хоча й мала надавати 
потрібні засоби для існування, проте між нею як сферою по
трібного та сферою свободи, власне, сферою публічного, роби
лася різниця з погляду їхніх цінностей (18).

На основі цього демос мав "блискуче почуття своєї вла
ди" (19), що мало й неґативний бік, а також і свою ціну, про 
що тут можна говорити лише побіжно. Інші народи, які ма
ють інший стиль життя та іншу культуру, кваліфікуються як 
варвари (20). Жінок вважають нижчою категорією людей, яким 
у суспільстві, грубо кажучи, немає чого шукати і немає про 
що говорити і яких, якщо кожну окремо в емоційному плані й 
могли ще якось високо оцінювати, загалом же зневажали, що 
не дозволило сформувати справжньої "соціялізації статей", як 
сказав Й. Буркгардт (21). Завищене почуття власної гідности 
особливо сильно виявилося в нездатності до мирного співісну
вання, що було ментальною основою складних внутрішніх су
перечностей та воєн між грецькими містами, на які так багаті 
V та IV ст. до Р. X. (22). Не ліквідація чи компроміс, а войов
ниче розпалювання політичної та соціальної напруги, не фор
мування тривалих структур вищого від полісів політичного 
порядку, а вперте тримання за свою міську ідентичність з не
тривкими асоціаціями (реґіональні союзи) -  це те, що, як відо
мо, формувало обличчя Греції у класичні та посткласичні часи.

5. У такому самому зв'язку перебуває й свідомість "я можу" 
з нездатністю, що мало не менші політичні наслідки. Особли
ва вразливість щодо влади, готовність її формувати та здійсню
вати виявляється в конкретних способах, які загалом спрямо
вані на конкретизацію участи (methexis) та обмеження влади. 
Поділ політичної влади на інституції: народне віче (ekklesia) -  
народний суд (heliaia) -  рада (boule) та на установи (archai), як 
це було в Атенах, означав мобілізацію громадян, варто лише
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замислитись над тим, що вже у V ст. до Р. X. лише для різних 
судів загалом потрібно було 6000 чоловіків, а проведення ваго
мого голосування на окремих народних вічах вимагало квору
му так само 6000 голосів (і це за приблизної кількости населен
ня в ЗО 000-35 000 осіб). Така перманентна участь у політичних 
справах тривалий час реалізовувалася не через заклики та пе
реконання, а за допомогою грошей. Денна оплата розміром три 
оболи за участь у народних вічах та судах у IV ст. давала змогу 
особливо середнім та нижчим верствам брати участь у владі. У 
своїх комедіях Арістофан висміює цю практику, бо для бага
тьох -  це основна причина, чому вони займаються політикою.

Так у демократичній формі держави матеріальні моменти 
переплітаються з ідейними задля акцептування влади. Саме в 
Атенах це розвинуло своєрідну власну логіку, якою не переста
вали захоплюватися і яку наслідували нащадки: участь кож
ного окремого індивіда, розподіл повноважень між різними 
інституціями, обмеження виконавчої влади через щорічну зміну 
виконавців, колеґіяльність в установах, обов'язкова звітність 
виконавців, формування поділу обов'язків та вироблення раціо
нальної процедури виконання і, зрештою, дотримання права 
та законів, які були понад усе (23). Ці основні принципи з'яви
лися не самі собою, їх створили у процесі щоденної кропіткої 
праці, у чому -  неоціненна й вагома заслуга греків. З іншого 
боку, у цій системі очевидні й недоліки та прогалини (24). З 
часом набули ваги професійні політики, так звані демагоги, 
діяльність яких у принципі обмежувала безпосередню та за
гальну участь звичайного громадянина. Прийняття важливих 
політичних та передусім економічних рішень вимагало розу
міння справи, стійкости та вміння давати оцінку, що часто було 
не під силу звичайному громадянинові або перебувало за ме
жами його інтересів. Недовіра демократії до значної концен
трації влади в руках окремих осіб зумовила створення низки 
запобіжних механізмів, які б унеможливлювали формування 
занадто сильної виконавчої влади. А тому на запитання, чи 
саме демократія була найкращою формою влади для тогочас
ного суспільства, не можна відповісти коротким "так” або "ні". 
Вона була нормою для міського жителя, який користувався 
всіма правами громадянина, конґломератом результатів його 
праці, його способів поведінки та його обмежень, що взяла собі 
на озброєння подальша історія.
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6. Для римлян розрізнення між приватним та публічним, 
між res privata та res publica, було набагато важливішим, аніж 
для греків. Для них це були різні сфери влади, соціяльного 
життя та права, за допомогою яких розрізняли домашню спільно
ту (domus), підлеглі їй організаційні форми сім'ї та клієнтів (25). 
Такі відмінності мають характер реґулятивних ідей великого 
предметного та науково-історичного значення, проте їх, звичай
но, не достатньо для сучасного соціально- та ментально-істо
ричного аналізу. Для нашої тематики важливо, що "стосунки 
"наказую -  виконую" (26) виглядали цілком природними у при
ватному і в державному секторі. Ціцерон у Державі (1, 43) об
ґрунтовує це твердження тим, що загальна рівність (aequalitas) 
-  несправедлива, позаяк вона не розрізняє жодних ступенів 
"гідности". Цю думку сформульовано в аристократичному та 
антидемократичному дусі й вона цілком відповідає соціальним 
реаліям часів Республіки. Накази та їх слухняне виконання в 
сім'ї, у стосунках з клієнтами, у державі вважали чеснотами, 
фундаментом впорядкованого співжиття (27). Класичні філоло
ги цю обдарованість до влади залюбки зараховують до націо
нальних особливостей римлян (28). Саме практика влади де
монструє змішування суворих та м'якших стратегій, які лише 
у своєму переплетінні допомагають зрозуміти варту подиву три
валу стійкість римської влади (29).

7. Це, подібно до греків, виявляється у різних значеннях: 
potestas -  інституційна зверхність, властива і посадовцеві, і 
батькові сім'ї; imperium -  військова влада, що означає цілко
виту свободу дій воєначальника під час військових операцій. 
Вона має під собою релігійну або ж магічну основу, що особли
во чітко видно на прикладі тріуюмфу, тобто міських святку
вань на честь переможного полководця (im perator) (ЗО). 
Dominatio як цілковита і неподільна влада власника (див. вище 
kyrios) може здійснюватися над особами і над речами, а за 
часів правління римських цезарів є ідеологічною противагою 
доброї, справедливої та помірної влади (principatus), яка не 
панує над підданими (subiecti), а існує для громадян (cives), 
піклується про них і надає їм свободу дій (libertas). Regnum -  
влада цезаря, яку тлумачили як "розширену схему патріярхаль- 
ної влади батька в сім'ї" (31) і яка з погляду республіканських 
принципів влади втрачає свій позитивний образ й перетворюєть
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ся на приховане, варте прокляття прагнення до одноосібного 
правління (32). Тіберія, старшого із Ґракхів, 132 р. до Р. X. сена
тори б’ють палицями, бо той начебто прагнув здобути гідність 
цезаря. Цезар закінчує своє життя під час березневих ід 44 р. до 
Р. X. від кинджалів змовників, які в особі успішного республі
канського полководця вбачали майбутнього цезаря і тирана Риму, 
а тому вважали, що його треба знищити (33).

8. У такому фундаментальному запереченні влади номенкла
тура майже не має ваги. Вона формулює зразки інтерпретації 
для довколишнього світу та наступних поколінь, виступаючи 
водночас індикатором політичної свідомости часу. Влада та її 
акцептування ґрунтуються на способах та практичному засто
суванні, за часів Республіки -  через нобілітет, прошарок знаті, 
за часів цезарів -  через princeps та його дім, через управління 
та військову сферу, які номінально були його інструментами. 
Структуру поділу влади між сенатом, народними зборами та 
маґістратурою, на якій ґрунтувалася Римська Республіка, ще 
Полівій (6, 11-18) вважав основою ефективности та тривалости 
римської влади й критикував аристократичний елемент, що був 
керівним в усіх трьох інституціях, теоретично пропонуючи за
мінити його на збалансованість. Проте збереження і дотриман
ня правил гри у здійсненні влади для аристократичних кіл було 
життєво важливим: обмеження імперії на якийсь час, колегі
альність, зміна влади (34), в окремих випадках передача своїх 
прав приймати ухвали іншим інституціям, таким як сенат чи 
приватні дорадники (consilium) (35). Такі механізми вреґульо- 
вували здійснення влади керівною політичною верствою, яка, 
зі свого боку, за допомогою патронату забезпечила собі соціаль
ну владу й донизу. Між знатним (patronus) та представниками 
простого народу -  клієнтами, існували прогнозовані та довір
ливі взаємні стосунки (fides), які характеризувалися поняття
ми "давати” й "брати” і, поза всяким сумнівом, були стабіліза
ційним чинником влади (36). Притча про шлунок та члени 
тіла , яку до вуст консула Мененія Аґріппи (консул 503 р. до Р. 
X.) вкладає історіограф Лівій, щоб змусити римський plebs по
важати та підкорятися сенатові, також була одним із вказівних 
exemplum для тогочасного суспільства, навіть для майбутніх 
поколінь, позаяк за допомогою аналогії суспільного життя з 
людським тілом можна однаковою мірою обґрунтувати наказ
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та слухняність, взаємну залежність та підтримку, тобто владу 
та суспільство (37). За часів правління цезарів роль керівного 
органу виконує, звичайно, princeps. Він глава corpus imperii, 
який усім членам ґарантує здоров'я та достаток (38).

9. Існування вищого політичного класу, відповідна на тодіш
ні часи "соціальна" структура та розумна експлікація взаєм
ної залежности підсилювали владу римської аристократії зісе- 
редини. Сюди додалися ще два важливі феномени. Перший -  
це поступова інтеґрація інституту народних трибунів до апа
рату влади, надання доступу антивладі, яка переймалася тур
ботами й бідами маленької людини і навіть там не могла по
збутися плебейського німбу, де насправді йшлося лише про 
інтереси влади аристократії чи чиїсь індивідуальні інтереси. 
Через те, що опір владі аристократів був формально організо
ваний у цій інституції, що було таким собі "контрапунктич
ним трюком", який однаково свідчить про сприйняття права і 
про політичну вдачу римлян, влада скинула із себе достатньо- 
таки серйозний тягар, завдяки чому вона мала змогу розв’язу
вати нові, нагальні проблеми (39). Ця функція, яка сприяла 
збереженню системи, лише після розхитування республікан
ської влади перетворилася на цілком протилежну. Той факт, 
що у боротьбі за владу за часів розвалу Республіки, коли йшлося 
про новий розподіл влади, принцип як такий не ставився сер
йозно під сумнів, пояснюється тим, що з матеріяльного достат
ку, який досягався коштом прибутків з провінцій, так чи інак
ше користали всі громадяни, від простого плебея до впливово
го сенатора (40). Грошові пожертви, а також подарунки у ви
гляді зерна, олії, вина і дорогих ігор істотно визначали по
літичні події у Римі, що виступало, так би мовити, скиданням 
матерія льного тягаря.

10. До "політичної граматики" (41) додавали зовнішню фор
му. Влада в Римі була "демонстративною". Маґістрат вважали 
persona civitatis, до якого додавали dignitas та decus. Зовнішній 
декор виявлявся в пурпурових одіяннях, у свиті посадовців, у 
лікторах із в’язками різок (fasces), у символах каральної вла
ди, в особливому кріслі посадовця (sella curulis), у праві їздити 
й сидіти, у тому, що звичайний громадянин мав перед ним 
вставати. Гідність маґістрата вимагає, щоб кожен виявляв щодо 
нього повагу. Кв. Фабій Максим, консул 213 р. до Р. X., при
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зустрічі зі своїм батьком вимагає, щоб той зліз з коня й віддав 
належну йому шану (42). Пієтет щодо res publica та її органів 
вищий, ніж щодо parentes. Стилізація влади, яка свідомо ото
чує посадовця якоюсь вищою аурою, у провінціях була ще 
більше виражена, оскільки маґістрата як представника римсь
кого народу вшановували ледве чи не в культових ритуалах, 
що можна порівняти із вшануванням Dea Roma, персоніфіко
ваної римської влади (43). Отже, Imperium Romanum презен
тує себе не лише через свої засоби влади, а, власне, й через 
свій зовнішній блиск та релігійне піднесення.

11. Римське цезарство позбувається контурів влади, яку воно 
одержало від Республіки. Репрезентативність та показність 
стають незрівнянно важливішими й перетворюються на склад
ники легітимації принципату, який намагається по-своєму впли
вати на fama, громадську думку (44). Цезаря вшановують, особ
ливо у східних частинах імперії, як благодійника та рятівника, 
як поцейбічного спасителя. Він ґарант миру та достатку і, як 
батько в сім’ї, піклується про країни, міста, солдатів і цивіль
них. Така ідеологія лише умовно відображає дійсність, зате 
активно поширюється через офіціозне озвучення, монети, ста
туї, надписи та панегірики. Princeps вона відводить місце серед 
божеств і перетворює його на об'єкт поклоніння людей (45). Що 
далі відходить він від звичного цивільного оточення, то помпез- 
нішим стає придворний церемоніял, пишнішим -  вбрання, з'яв
ляється більше реґалій, серед яких найважливішими є скіпетр, 
жезл Юпітера та глобус, символ влади над світом (46). Його 
місцеперебування стає резиденцією, імпозантним, кам'яним 
символом влади та поклоніння. Палацій у центрі Риму, Золо
тий будинок Нерона з його імпозантними залишками на схилі 
Есквіліна, палац Діоклетіяна в Спалато (Спліт) на морському 
узбережжі в Далмації ще й сьогодні вражають ґрандіозністю 
імперської архітектури. Її завдання полягало не лише в де
монстрації влади цезаря, вона мала справляти враження й на 
варварів, особливо на кордонах імперії (47), викликати по
кірливість, почуття підданства і водночас радости. В’їзд пра
вителя до міста, adventus Caesaris, святкували як пришестя 
богів, з процесіями, святковими службами, жертвоприношен
нями переповненого радістю народу. У поклонінні правите
леві -  й власний достаток: "te salvo salvi et securi sumus" (48).



Античність 511

Такі ексцентричні очікування були далекими від демократич
ного принципу участи у владі та аристократичного принципу її 
розподілу. І зовсім не дивно, що крах римської влади впродовж 
IV-V ст. після Р. X. не ліквідував на Заході такого її проекту. 
Він відповідав пізньоантичній ментальності з її специфічними 
виявами: відхід від раціонального розуміння та раціонального 
устрою світу, віра в надмогутню, далеку силу (dynamis), яка стоїть 
за і над усіма речами; звертання до містики, ігіагії, щоб через 
сповнені таїнств практики вступити в зв'язок з божественним та 
демонічним -  на них хотіли мати вплив (49). До цих глибинних 
змін спричинилися не лише філософські та релігійні течії часів 
правління цезарів, а й злидні, бідність та почуття безпомічности 
з огляду на тривалі війни та спустошення (50), які охопили імпе
рію, спричинивши, зрештою, її крах.

12. Наскільки цезар відходив від реального світу, настільки 
ж інші інституції перебирали на себе функції влади. Сімейна 
спільнота, як і раніше, номінально підлягала цілковитій пра
вовій владі батька дому, щодо якого дружина мала виявляти 
слухняність та повагу і з волі якого сини та дочки лише після 
складної правової процедури могли, так би мовити, "еманси- 
пуватися" (51). На практиці часто це могло виглядати й інак
ше. Власне, за часів правління цезарів влада стала більш хит
кою, до неї "підкрадалися" вже відкритіші форми (52). Не 
слід недооцінювати й загальнолюдської потреби у взаємній зла
годі, що також було і в Римі. На Палації містилася каплиця 
dea viriplaca, де можна було залагодити суперечки між чолові
ком та жінкою та відновити сімейний мир і злагоду (53). Ха
рактерно, що богиня називається "Та, що мирить чоловіків", а 
домашня спільнота й у період пізньої античности була влад
ною структурою (54). До того ж вона була ще розширена й 
поглиблена. Серед землевласників періоду пізньої античности 
окреслилася тенденція до утворення незалежних спілок, в які 
за почином крупного землевласника об'єднувалися члени його 
сім'ї, наймити, орендарі, а подекуди й свита, і які називалися 
patrocinium, спілка взаємного захисту та допомоги, в якій фор
мувалися початки самостійної організації влади (55). Той факт, 
що на основі постійної опіки та захисту з'являються стосунки 
зверхности та підлеглости, був реальним і очевидним, що три
вало й в епоху середньовіччя і спричинило, як відомо, високе 
напруження в суспільстві.
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С ередн ьовіччя

Хоч скільки дотепер вже написано про середньовічні струк
тури влади та політичні теорії» проте питання про колектив
не сприйняття влади та ставлення людей до влади висвітлю
валися лише побіжно. Навіть історія цих понять належно не 
розроблена (1). А тому ця спроба висвітлити поняття -  лише 
попередня та суб'єктивна. Конкретні вияви структур влади 
потрібно розглядати лише як конституційно-історичне тло, 
політичну теорію (2), лише як духовні рамки цієї проблемати
ки, у межах якої мають бути висвітлені поняття, способи спри
йняття, очікування та ставлення. Що розуміли люди під "вла
дою”? Які уявлення вони мали про структуру влади? Як спри
ймали себе носії влади? Що очікували від них піддані? Як 
вони сприймали владу? Підказки для відповідей на ці запи
тання можна знайти у висловлюваннях і у вчинках. Потрібно 
також враховувати часові, просторові та соціальні відмінності, 
хоча вони тут відіграють другорядну роль.

1. Основні ознаки середньовічної практики влади та серед
ньовічного мислення щодо влади:

А. "Держава" та "суспільство" середньовіччя ґрунтувалися 
на владі привілейованого, керівного прошарку знаті, через що 
ставили знак рівности між "державою", принаймні раннього 
середньовіччя, та "владою" (у глосах res publica подекуди пе
рекладено словом hertuom) (3), а ціле суспільство поділяли на 
правителів і підданих (4). "Влада" (як ідеал) опиралася на осо
бисті зв'язки, (5) які поряд із взаємною відданістю передбача
ли обов’язок правителя захищати підданого та обов'язок підда
ного виконувати його накази (6). Хоч би якими перебільшени
ми були ці формулювання, "влада" для середньовічної люди
ни була настільки звичним і зрозумілим явищем, що вона не 
те що загалом, а навіть почасти ніколи не допускала існуван
ня ще якогось стану поза владою, йшлося лише про досконале 
її здійснення. Вона не дискутувала щодо системи влади як 
такої, а лише щодо її ідеальної реалізації.

Б. На практиці "влада" виявлялася в найрізноманітніших 
формах на різних рівнях, які накладалися один на одного: у 
просторовому відношенні -  як влада короля, влада країни,
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влада міста та влада дому, в об'єктному відношенні -  як влада 
церкви, феодала, землевласника та суду. Тезу, що будь-яка вла
да проростає з одного кореня -  з влади батька в домі, й 
відрізняється одна від одної лише за своїм ступенем (7), спра
ведливо критикували (8). Відтак і щодо ставлення до "влади” 
слід очікувати диференційованих результатів.

В. Сучасне поняття влади -  це науковий конструкт (9). Того
часне слово "пан”* (herro) походить від heriro, (вищий ступінь 
порівняння прикметника her = високий, благородний, гідний) 
й відповідає латинському senior. Поняття herscap** як ознака 
гідности, благородства, могутности та сили з'являється лише у 
XIII ст. (10). З погляду історії поняття, у джерелах немає точ
ного еквівалента сучасного поняття влади, однак існує велика 
кількість різних, багатозначних понять, на які потрібно звер
нути увагу, наприклад, інституціональні regnum, imperium, ditio, 
potestas, dominium, dominatio, персональні dominus, rex, princeps 
тощо. У середньовіччі не було розуміння влади як чогось аб
страктного, її розуміли лише у поєднанні з конкретними права
ми влади та з її носіями. Хто здійснював владу, тому загалом не 
перечили, а поняття влади як таке, як і її межі, нечітке.

Г. Загалом для середньовічного суспільства характерною була 
не лише "влада” сама собою. Владні повноваження обмежува
лися правовими та релігійними нормами, а також суспільни
ми інституціями й об'єднаними групами, які прагнули брати 
участь у владі, а відтак політичною тенденцією була постійна 
боротьба за владу, що відображено й в уявленнях про неї.

2. Уявлення про правителя та владу. З одного боку, середньо
вічні уявлення про правителя зводяться до того, що його влада 
з ідеологічного погляду легітимна та незаперечна, щось зрозу
міло саме собою (наприклад, у грамотах та середньовічних 
конституціях (11) чи в Sacrum imperium -  поняття штауферів- 
ської канцелярії (12)), а, з іншого, існує багато свідчень про 
нормативні вимоги до правителів, які їм ставили ззовні, на
самперед з боку церковних кіл. Ще Отці церкви, приміром, 
Авґустин, розвинули (ще з апологетичними намірами) образ 
доброго, християнського правителя (13). У синодальних та 
інших актах раннього і високого середньовіччя (14) поряд з

* Нім. -  der H err. Звідси і нім. die H errschaft — влада. -  Прим, перекл.
**Середньоверхньонім. -  влада. -  Прим, перекл.
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королівською етикою поширювалися й погляди на владу пра
вителя (ministerium) як на таку, що здійснюється від імени 
Бога, правитель повинен зберігати мир та справедливість (рах 
et iustitia), а також думки про його чесноти, серед яких "само
владання" займало одне з найважливіших місць. За Гінкма- 
ром Реймським (806-882), завдання правителя -  вміти опану
вати собе, керувати добрими, виправляти поганих (se regere -  
bonos dirigere -  malos corrigere) (15). Карл Великий навчав 
свого сина Людовіка "добре жити й добре керувати, управляти 
імперією та підтримувати порядок" (16). "Влада"як така (над 
subiecti) була звичним і беззаперечним явищем.

Уявлення про владу формувалися й на основі багатосторіч- 
ної ідеологічної боротьби за керівну роль у християнському 
суспільстві між regnum та sacerdotium (королівською та пап
ською владою) (17). Від часів інвеститурної суперечки остан
ньої чверти XI ст. це привело до поступової "десакралізації" 
ідеології влади (18). Для середньовічної політичної теорії "вла
да", з одного боку, була даною Богом, а тому доброю й по- 
трібною для підтримування земного та Божого ладу, з іншого, 
її вважали явищем гріховного стану, в межах якого цей лад та 
Божі заповіді перебували під загрозою (19). У преамбулі до 
Золотої булли , Королівського закону 1356 р., нагадують про 
падіння Сатани й Люципера. Держави, за вченням Авґустина, 
були великими бандами грабіжників, проте вони були потрібни
ми, допоки прагнули зберігати мир та підтримувати справед
ливість (20). Тому постійно наголошувалося на заповіді підко
рятися правителеві. Повстання проти короля (наприклад, Віду- 
кінда з Корваю (X ст.)) прирівнювали до повстання проти 
Бога (21). Лише несправедливого правителя вважали тираном, 
проти якого подекуди закликали й до повстання (22): хроні
сти Бруно та Ламперт Герсфельдські обґрунтовували повстан
ня саксонського князя проти Генріха IV 1073 р. турботами 
про країну (23). Але критика правителів розгорілася (спочат
ку з боку теологів) лише щодо деяких королів (24).

У творах образотворчого мистецтва (25) та в літературних 
описах (26) правитель -  це радше характерний для свого ста
новища тип, виконавець відповідної функції, а не індивід. Пра
вителя змальовують в образі величаво благородної, піднесеної 
над іншими, оточеної (але з належною дистанцією) іншими, 
репрезентативної, ідеалізованої особи з ознаками влади (реґалі-
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ями). Влада відображена в репрезентативності (27) та жестику
ляції (28), які свідчать про відповідне становище (приміром, підви
щене місце для сидіння володаря та обов'язок підданого падати 
на коліна). Передусім ранні християнські правителі, такі як 
Карл Великий (29) чи навіть язичницький король Александр (ЗО) 
чи леґендарний персонаж Артус (31), стилізовані в літературі та 
хроніках як взірцеві ідеалізовані фігури. Відбувалися зміни в 
ідеалі, від короля-воїна (англосаксонський король Альфред Ве
ликий (871-899) відзначався, за свідченнями його біографа Ассера, 
тим, що був великим воїном) до благочестивого короля (32), який 
водночас був ще й лицарем.

Від правителів очікували взірцевого способу життя, щедро- 
сти та особливих рис, які б возвеличували їх над юрбою. Жадіб
ний правитель був бездарним, бідному правителеві бракувало 
"блиску” (splendor) (33). Хвороби також не дуже добре пасува
ли до образу правителя, їх краще було замовчувати (34). Допо
могу в розумінні ментальности щодо влади можуть надати й 
уявлення про "фальшивих князів", які видавали себе за 
справжніх. Вирішальними для їхнього успіху були й відповід
на поведінка можновладця та князівська свита (35). Відтак відпо
відний спосіб життя правителя та його репрезентативність на
лежали до важливих елементів середньовічних уявлень про вла
ду. Очікуваний кодекс поведінки зумовив створення на основі 
цих уявлень "міту короля" (36).

3. Уявлення про структуру влади. Для стосунків панівних 
верств важливими є уявлення про участь у владі. Поширеним 
було уявлення, що право займати провідні позиції мала ви
нятково знать, а тому до претендентів з нижчих прошарків 
завжди ставилися з недовірою (37). Однак влада була справою 
не лише правителя, а цілої його свити (38), що зумовлювало 
появу нових рис держави. На понятійному рівні її розуміли 
хіба що опосередковано (скажімо, поняття regnum, яке позна
чало водночас королівство і королівську владу, державу і вла
ду, територію, на яку поширювалася влада, і її права (39)), бо 
тривалий час вирішальними були особисті зв'язки, які лише 
поступово інституціювалися. Визначальними для таких уяв
лень є поширені метафори про владу і державу, як, приміром, 
про пастуха та отару, про державу-вулик, про державу-тіло, 
про державу-будинок чи про державу-корабель (40), в яких 
наголошено на функційному характерові окремих станів у за
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гальній структурі. Залучення "станів, що служать", до струк
тури держави та суспільства мало на меті гармонізувати соці
альні суперечності (41).

А влада над вільними зумовлювала їхню участь у цій владі 
(зміни ж у порядку ранґів спричиняли конфлікти) (42). Участь 
у владі, знову ж таки на переконання всіх носіїв влади, перед
бачала відповідні здібності та відповідну поведінку. "Splendor 
imperii” тьмяніє, закидав Генріх IV князям, через їхні шкідливі 
вчинки та поведінку (43). Влада, згідно з Реґіно Прюмським 
(близько 840-915), вимагала благородности (nobilitas), муж- 
ности (fortitudo) і мудрости (sapientia), а сам правитель мав 
переважати інших у знатності свого походження (generositas), 
гідності (dignitas) та могутності (potentia), щоб зберігалася 
злагода, а решта підкорялася його владі (eius dominio) (44). 
Ця покірливість виявлялася в жорстких, навіть принизливих 
формах, проте ґарантувала підданому право на милість (45). 
Отже, середньовічна влада була грою з перемінним успіхом 
між правителями та підданими і завжди залежала від визнан
ня останніми. У період високого середньовіччя з'явилися (в Англії 
у формі Magna carta libertatum 1215 р., в імперії -  у Statutum  
in favorem principum 1232 p.) спроби конституційно-правового 
обмеження прав влади.

Стосунки між правителями та підданими попри конфлікти 
щодо участи та формування влади характеризувалися, зазвичай, 
принциповим визнанням становища навколо влади. Влада як така 
була так само звичною, як і (узаконений Біблією) поділ на "панів" 
(domini) та "слуг" (servi). Характерно, що ієрархія ангелів су
проводжувалася відповідними назвами, такими як "пани”, "мож
новладці", "сили", "князі", "трони", і що уявлення про вічність 
були зорієнтовані за принципами влади на землі (46).

4. Ставлення до влади. Складне питання про те, як у середньо
віччі сприймали владу піддані і як вони ставилися до прави
телів, тут центральне. Загалом ставлення до влади характери
зується біполярністю. З одного боку, не було якоїсь значної упе- 
реджености щодо влади як такої, з іншого боку, вона обмежува
лася глибинними прагненнями зберегти або завоювати особисту 
свободу. Відтак "свободу" (у середньовічному сенсі) потрібно роз
глядати як невіддільний протилежний полюс "влади" (47). Сво
бода була великою цінністю, якої не була позбавлена жодна сфе
ра життя європейського середньовіччя, хоча вона й ніде по-справ
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жньому не була реалізована (48). У період раннього середньовіч
чя наголошували на правовій свободі станів (також і в праві на 
землеволодіння) і на свободі землевласника, яку, з огляду на 
особливо небезпечні часи, треба було захищати. У кріпацькій 
залежності "свобода” була питанням виду та розміру виконува
них робіт, а також питанням вимог з боку землевласника. Ще в 
одному з указів короля O tto  I I I  (983-1002) було зауважено тен
денцію, що кріпаки прагнуть одержати волю, "бо їхні господарі, 
зайняті різноманітними справами, тривалий час не приділяли їм 
належної уваги, не змушували їх виконувати роботу й не обмо
вилися жодним словом, щоб вказати та нагадати їм про виконан
ня своїх обов’язків”. А тому "королівська влада" (imperium 
nostrum) ввела кріпацький ценз (49). (Отож, сторона влади не 
змогла визнати цього прагнення до свободи.)

Суперечності періоду високого середньовіччя позначені бо
ротьбою за libertas ecclesiae, проти тиску та втручання держа
ви. За деякий час з'явилися прагнення міського населення здо
бути свободу від своїх міських панів. У пізньому середньовіччі 
зросла кількість селянських заворушень, які в період раннього 
нового часу переросли у великі "селянські війни". Прагнення 
до свободи було важливим елементом реформ періоду пізнього 
середньовіччя та селянських вимог. Отже, між свободою та вла
дою існували напружені стосунки (50). Але "свобода” постійно 
була особистою перевагою (привілеєм), зміст якої виявлявся в 
ліквідації деяких ознак залежности, таких як податок на смерть 
(Kurmede) та на одруження (Buteil) міських платників податків 
(Zensuale) (51). Теорії загальної свободи, що опиралися на по
стулат про однакове створення всіх людей за подобою Божою, 
як про це з посиланням на природне право оголосили німець- 
кий Заксеншпіґель (близько 1225 р.) (52) чи Флорентійський 
Закон 1289 р. (53), хоча в пізньому середньовіччі й частішають, 
все ж таки не домоглися, як в деяких італійських комунах 
XIII ст., офіційної ліквідації несвободи.

Порушене питання про повстання проти панівної верстви -  
важлива ознака ставлення до влади. Скарги панівних верств 
про погано виконану роботу чи завдання (54) трапляються так 
само часто, як і прагнення селян до свободи (55). У вірші Гуґо 
фон Трімберґа Втікач (1290-1300) автор вважає, що багато се
лян будуть схилятися до заворушень, якщо їхні власники не 
триматимуть їх під тиском, тоді як один селянин запитує: "Як
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так, власне, стається, що вам, панам, набагато краще ведеться, 
як нам, бідним селянам? Чи справедливо, що одні вільні, а 
другі ні?” (56). Під час повстання англійських селян 1381 р., 
які вимагали платні за свою роботу, вони посилалися на те, що 
після сотворення світу не було ще жодних слуг (хроніст Фруас- 
сар називає це "невідповідністю") (57). Попри сентенцію Джона 
Вола, що з'явилася під час повстання, "Коли Адам орав, а Єва 
пряла, де тоді був ти, дворянине?”, навіть вони не подумували 
про ліквідацію влади, а лише про відновлення старих порядків. 
Також і швайцарські конфедерати до 3 статті з своєї союзниць
кої угоди 1291 р. записали: "Однак кожен відповідно до свого 
стану повинен належно підкорятися своєму господареві і слу
жити йому" (58). Потрібно чітко відділяти правову свободу від 
соціяльної і політичної. До початку XIV ст. не було жодного 
загального повстання сільського населення проти своїх госпо
дарів (59), а у вимогах пізнього середньовіччя йшлося переваж
но про ті чи інші права та обов'язки окремих груп. У 12 стат
тях 1525 р., в яких було поставлено вимоги дати селянам волю, 
хоча й заявлено, "що ми є вільні і хочемо бути вільними”, про
те із застереженням, що "не те, що ми взагалі хотіли б бути 
вільними, нас Бог не вчить того, щоб не хотіти мати жодної вла
ди" (60). Боротьба за "свободи" (libertates) була боротьбою за кон
кретні права на свободу, проти несправедливої влади та необґрун- 
тованих вимог (61). З політичного погляду також простежують
ся диференційовані підходи, коли, приміром, народ Мілану тяж
че переносив нову міську владу громадян, аніж колишню владу 
графів (62), або коли селяни під час повстань проти своїх госпо
дарів виражали безмежну довіру королеві й підтримували 
його (63). Попри помисли про особисту свободу, прагнення до 
політичної участи та все більший опір недолікам системи, вла
да як така була глибоко вкоріненим і безсумнівним компонен
том середньовічної ментальности.
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Н ови й  ч ас

1. Істотні зміни, яких упродовж 500 років після епохи 
середньовіччя, власне, з часів Французької революції, зазнала 
система "влади", є загальновідомими і не потребують доклад
нішого висвітлення. Зміна структур влади однієї особи на об
ґрунтовану правом владу, що простежується принаймні з пе
ріоду високого середньовіччя, попри збереження деяких давніших 
залишкових форм, повністю утвердила себе. Поняття "владна 
верхівка", яке з’являється лише в XV ст., і якому протиставлено 
поняття "піддані", виражає концентрацію політичних прав, ти
пових для держави епохи нового часу, яка виступає централь
ною монополією щодо права на здійснення влади та права на 
стягнення податків. Релігійний елемент у межах комплексу 
влади постійно зменшується, особливо після міжконфесійних 
воєн, а в мисленні загалу -  лише від часів Просвітництва. Якщо 
Мак'явеллі відводив правителям місце поза добром і злом та 
визначав їхню потрібність лише заради держави як такої, тепер 
з'явився ідеал влади, якого середньовіччя ще не знало: влада як 
така стає найвищою цінністю. У період раннього нового часу 
королівська влада фактично посилюється, досягає свого найбіль
шого вияву в необмеженості, скажімо, Людовіка XIV, поширюєть
ся на релігійну сферу підданих ("cuius regio, eius religio”) та на 
їхню поведінку в інтимній сфері (комісія моралі, створена за 
часів правління Марії Терезії). Отже, влада стає щораз центра- 
лізованішою, управління державами XVII-XVIII ст. -  абсолю
тистським, а те, що раніше контролювала церква, тепер контро
лює світська верхівка.

Коли, зрештою, критикували форми влади, які виглядали особ
ливо гнітючими як традиційно леґітимні форми (за кровною чи 
становою належністю тощо), що від кінця XVIII ст. призвело до 
низки революцій, то йшлося, як і під час повстань періоду пізнього 
середньовіччя, а потім селянських війн (1525), все ще про вста
новлення справедливої форми влади. Лише в XX ст. владу стали 
сприймати по-новому, особливо в межах дуже вразливої менталь- 
ности. Феномен влади як такий критикують і що важливо, в усіх 
сферах життя (навіть у вихованні дітей).

Ера революцій зумовила зміну влади аристократії на демокра
тичні системи та обмежила владу монархів, яка хоча й далі
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існувала, проте, щонайбільше, у формі конституційних монархій. 
Викладена у праці Про соціальний контракт (1754) концепція 
Руссо, яка передбачала створення держави у формі суспільної 
угоди рівноправних членів, стала справжнім лозунґом Фран
цузької революції та ідеалом, який сповідують ще й досі.

Хоча законність влади й не піддають сумніву там, де існують 
королівства та князівства, і до Першої світової війни її вважа
ли, як і раніше, у традиційно-харизматичному Плані милістю 
Божою, проте з часів Просвітництва набувають чинности й раці
ональні елементи (монарх як перший слуга держави). А інші 
форми влади сприймаються не як такі, що спираються на тра
диційний авторитет, а як такі, що ґрунтуються на раціональ
ності, яку в будь-який час можуть переглянути, а відтак владу 
можна розподілити й по-новому (вибори). Аналогії в епоху но
вого часу простежуються й у сімейній сфері (стосунки між ста
тями). Тут теологічне обґрунтування влади чоловіка над жінкою 
змінюється на наукове: арґументом тепер вже є не гріхопадіння 
Єви, а нібито "фізіологічна слабкість жінки". Авторитарно (че
рез Боже одкровення) насаджене обґрунтування вищости однієї 
статі над іншою замінюється на начебто раціонально достовірне 
біологічне пояснення, а тому до другої половини XIX ст. сімейні 
стосунки практично не змінюються.

2. До особливо значущих феноменів новітніх часів належить 
критичне переосмислення підвалин влади. Сьогодні доступ до 
влади (1) можна одержати, лише заручившись підтримкою на
роду. У щораз нових виявах та варіянтах ставиться вимога 
виконувати волю народу задля його блага. Вирішальною у фор
муванні демократичної ментальности, яка ґрунтується на са
мовизначенні окремої людини, є рішуча боротьба з будь-яки
ми виявами патерналістських, опікунських стратегій. У тій 
стрімкості, з якою формується думка про звільнення від усі
ляких історично-традиційних умовностей, виявляється еман
сипаційне прагнення новітньої homo politicus.

Ще на зорі ліберальної епохи виникло невдоволення вла
дою, яка здійснювалася в дусі патерналізму. Хто намагався 
здійснювати політику в дусі абсолютистської доктрини, той 
вчиняв великий гріх щодо глибоко вкоріненої потреби людини 
в свободі. Той факт, що Фрідріх Великий вважав себе "бать
ком свого народу" (2), інтерпретовано як нелеґітимне зухваль
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ство. У Франції різко виступають проти поглядів теолога Жака- 
Беніня Босюе (1627-1704), згідно з якими абсолютистський 
правитель здійснює "puissance paternelle" (3) над своїми підда
ними. В Англії насамперед Роберт Філмер з його книжкою 
Patriarcha (опублікована посмертно 1680 р.) (4) потрапляє під 
критику ліберальних умів, серед яких не останню роль відігра
вав Джон Мілтон. "Король і батько цілком відмінні між со
бою. Батько нас породив, а король -  ні" (5). Джон Локк звер
тає увагу Філмера на те, що і діти держави колись відчувають 
потребу у тому, щоб стати дорослими. Характерно, що люди 
категорично заперечували, щоб з ними до кінця їхнього життя 
поводилися як з неповнолітніми дітьми (6). У Німеччині па- 
терналістське розуміння держави критикував Іммануїл Кант. 
На його думку, "imperium paternale" (7) -  це "найбільший де
спотизм, який тільки може бути" (8).

Оголошення війни ліберальних авторів застарілим принци
пам леґітимації влади зовсім не означає, що в їхніх ідейних 
колах взяв гору анархізм (9). У цьому плані представники по
мірної демократії були єдині з проповідниками радикальної 
демократії. Гайдельберзький правознавець Йоганн Каспар 
Блунчлі (1808-1881) недвозначно вказував на те, наскільки саме 
ліберальна держава повинна зважати на "владу закону" (10). 
На думку північнонімецького якобінця Гайнріха Вюрцера, все
народна держава змушує "тих, які не хочуть їй підкорятися, до 
слухняности" (11).

У докладному аналізі політичних структур ментальности 
ліберальних кіл слід все ж таки зважати на феномен одночас- 
ности неодночасного. Наскільки для них ще на початку ха
рактерною була різноманітність концепцій влади, свідчать полі
тичні суперечки часів Французької революції. Це добре відоб
ражено насамперед у тодішній пресі.

Революційні події вивели на арену, зрештою, і тих, хто вірив 
старій владі й робив усе, щоб знову відновити передреволюцій
ний стан. Монархічна газета Наші du гоі опублікувала про
спект, в якому скаржилася на безсилля короля. "Це вже не 
монархія. Зруйновано всі її підвалини. Це якась королівська 
демократія, глава якої лише слухається, а не наказує. Король 
проголошує закони, але не він їх встановлює” (12).

До того ж жирондисти, які виражали інтереси великої бур
жуазії, діяли як захисники республіки. їхня газета Le Patriote
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Frangais (13) була впертим противником монархії. "Треба 
ліквідувати владу короля, бо її збереження стане джерелом 
утисків та поневолення” (14). Жирондисти виступали не лише 
проти монархії, а й проти політичних та соціальних вимог 
дрібної буржуазії і пролетаріату. Вони закидали передовсім 
якобінцям, що ті виступають за еґалітарну республіку, а відтак 
проти інтересів власности. Цей закид аж ніяк не був необґрун- 
тованим. Захисником тих, хто оголосив війн^ владі власности 
і прагнув її рівномірного розподілу, виступив Марат. У своє
му друкованому органі L'ami du Peuple він писав: "Привілейо
вані верстви розглядали народ як такий, що існує для експлу
атації ... наймитування та прислужництва; тоді як народ праг
не лише розподілу багатств привілейованих верств” (15). Ма
рат закликав нижчі прошарки покласти край владі великої 
буржуазії. На його думку, революційне піднесення "має 
здійснюватися від нижчих суспільних класів, від робітників, 
ремісників, дрібних торговців, селян, одним словом, від ниж
чих шарів”. Тобто йдеться про "тих, що не мають майна і 
багатих називають каналіями” (16).

Подібні революційні голоси можна було почути і в Німеч
чині 1848 р. Багато публікацій цього часу силу для своєї пере- 
конливости черпали із думок про те, що, крім влади аристо
кратії, треба повалити й владу буржуазії. Критикуючи владу, 
їхні автори пропаґують майбутній устрій, який ґарантуватиме 
робітництву політичні та соціальні права. Газета Der Volks
freund у публікації 8 квітня 1848 р. дала чітко зрозуміти, що 
її автори не збираються миритися з владою буржуазного капі
талу. Вони писали: "Чи ви не бачите того насильства багатих, 
тих мерзотних вчинків, за допомогою яких влада грошей, капі
талу принижує людність?" (17). Цій несправедливості народні 
маси рано чи пізно мали б покласти край. "Народ, випроста
ний, нескорений, з погрозливо піднятою рукою та в справедли
вому гніві наблизить кінець вашого панування" (18). В іншій 
газеті, так само 1848 р., писали: "Якщо всюди в народі жевріє та 
тліє, то колись спалахне іскра: тоді виходьте, ви, сердиті ковалі, 
ви, спокійні ливарники, ви, зблідлі ткачі! Тоді випростайте гру
ди і руки, ви, замучені робітники фабрик. Тоді ви, робітники 
друкарень, виливайте з літер кулі" (19).

Пролетарсько-соціялістичні уявлення не досягли успіху ні 
у Франції, ні в Німеччині. Історичну перемогу здобули лібе
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рально-буржуазні політичні сили. Вони викинули на смітник 
історії консервативно-ностальґійні та пролетарсько-революційні 
доктрини. Перемогла та історична ментальність, яку американ
ський історик Вінсент Е. Старзінґер назвав "middlingness" (20). 
Буржуазному "juste milieu" залишалося святкувати перемогу 
Французької революції над "ancien regime" та чванитися зав
даною поразкою пролетаріятові (21).

Французька революція, на думку Карла фон Роттека (1775- 
1840), була подією, яка однозначно спричинила "звільнення 
від історичної несправедливости" (22). Відтак бажання "по
вернутися ... до стану 1789 р. -  "повністю нелеґітимне (23). 
Історик, який захищав клас власників, був далекий від дум
ки, що в буржуазному суспільстві так само можуть бути мо
менти несправедливости.

Відмова від моделі соціалістичної революції у деяких лібе
ральних мислителів не заперечувала думки про те, щоб пере
нести демократичний принцип влади не лише на державу, а й 
на суспільство. Джон Стюарт Мілл (1806-1873) виступав за те, 
щоб урівняти також і стосунки між статями. Патерналістські 
структури влади слід розглядати як однозначно нелеґітимні не 
лише на рівні держави, а й на сімейному рівні. Прірва між патер- 
налістською структурою сім'ї та бажанням жінок позбутися гніту 
стала для нього приводом вимагати встановлення стосунків 
між статями на партнерській основі. Його працю Підкорення 
жінки (24), що побачила світ 1869 р., ще й сьогодні вважають 
найвпливовішим програмним документом жіночого руху.

Так само немало захисників буржуазного суспільного ладу 
висунули вимогу встановити більш рівноправні, аніж дотепер, 
стосунки між працею та капіталом. Берлінський фабрикант 
Гайнріх Фреезе (1853-1944) висунув ідею "конституційної 
фабрики" (25). На його думку, перехід "від абсолютного до 
конституційного управління фабрикою" (26) -  найнагальніша 
соціяльно-політична вимога часу.

3. Історія ХІХ-ХХ ст. свідчить про те, що проґресивно-лібе
ральні структури ментальности не здобули цілковитої перемоги. 
Немало консервативно налаштованих європейців висловилися за 
оголошення війни революційним настроям у політиці. На відміну 
від ліберально-консервативної думки (27), їм йшлося про нещад
ну боротьбу з республіканізмом. Карл Людвіґ фон Галлер (1768- 
1854) та його однодумці зайшли навіть настільки далеко, що
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Французьку революцію вважали справою рук диявола (28). На
скільки ідеї республіканського устрою держави відрізнялися від 
цього ностальгійно-консервативного напряму, видно на прикладі 
монархічно налаштованої листівки, яка вийшла в Берліні рево
люційного 1848 р. У ній написано: "Республіканець -  це така 
людина, яка займається лише тим, щоб там, де панують порядок 
та закон, викликати безладдя та беззаконня" (29). Радикалізм 
цього антиреволюційного напряму призводив ’часом до того, що 
його представники ставили під сумнів законність монархій XIX ст. 
Казали, що від них віяло занадто демократичним духом і занад
то мало було абсолютизму. Німецький сходознавець Пауль де 
Ляґард (1827-1891) з усією серйозністю заявляє, що якщо при 
світлі придивитися до німецької кайзерівської влади, то виявиться 
вона республіканською. "У правовому плані кайзер ... президент 
республіки, якого лише домовилися називати кайзером" (ЗО). З 
цієї причини це просто-таки історичний скандал, що "такий до 
глибини душі монархічний народ, як німецький, має республі
канську конституцію" (31).

Дух антиреспубліканської реакції витав і на батьківщині 
Французької революції. Як і їхні німецькі однодумці, пропо
відники французького анти лібералізму скаржилися, що полі
тичне вільнодумство знищує в зародку будь-який авторитет дер
жави. Основним мотивом їхньої публіцистичної діяльности було 
звинувачення ліберальної політичної системи в загрозливій для 
держави дефіцитності влади. Леон Доде (1867-1942) закидав 
лібералам, що ті погрузли в анархістському ідеалі акефалії та 
пропаґують недовіру до легітимних авторитетів на догоду своїм 
особистим правам (32). Шарль Моррас (1868-1952) найбільшу 
деструктивність Французької революції та її прибічників вба
чав у тому, що вони істотно ослабили державну владу: "La 
R evolution a ffa ib lit le pouvoir cen tra l, bien loin de le 
fortifier" (33). І тому й не дивно, що він за часів Третьої рес
публіки пропаґував повернення монархії, а 1909 р. навіть не
двозначно висловився за "Monarchie traditionnelle, her6ditaire, 
antiparlementaire" (34).

Ліберальну політичну систему відхилила й так звана "кон
сервативна революція" Ваймарської Республіки. Бо така вла
да занадто демократична й замало орієнтується на імперативи 
держави. Едґар Юліус Юнґ (1894-1934) дотримується думки, 
що слід здолати "владу неповноцінних у масовій демократії" (35).
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До того ж під обстріл його критики потрапляє насамперед "вла
да партій" (36). Завдання всіх антиліберально налаштованих 
сил полягає в ліквідації "неорганічної влади" (37) демократії, 
а на її місці потрібно встановити "владу кращих” (38). Подібні 
уявлення про владу в Німеччині поділяли не лише представ
ники "консервативної революції". Коло однодумців Штефана 
Ґеорґа також виявилось надзвичайно антидемократичним та 
анти ліберальним. На думку Фрідріха Волтерса, сутність елі
тарної держави майбутнього визначатиме діялектика "влади і 
служіння” (39). До того ж він не має жодного сумніву в тому, 
що центральною силою майбутньої імперії буде одноосібний 
правитель. "Так сформується держава за зразком влади; а вла
ду встановить і здійснюватиме правитель" (40).

4. У цих радикальних, антиліберальних політичних концеп
ціях багато ліберально налаштованих авторів помітили ґене- 
ральний наступ на традиційні європейські цінності. Француз 
Жюльєн Бенда прямо говорив про "зраду інтеліґенції" (41). Цю 
зраду він відчував у всіх європейських країнах. "З вартою по
диву точністю близько 1890 р. ... помітили автори, що поклонін
ня авторитетові, сповідування дисципліни й традиції чудово 
надаються до формування жорстких, зарозумілих позицій, які 
більш здатні впливати на прості емоції, ніж сентиментальність 
лібералізму та гуманізму” (42). Що стосується Франції, то такі 
політичні, зорієнтовані на силу уявлення, істотно вплинули на 
мислення правоекстремістських військових організацій. Йоган 
Гейзінґа (1872-1945) вважає, що насамперед "Ліґа" була ви
разником політичного мислення, що "колись-таки настане дер
жава вождя" (43). У Німеччині консервативний анти лібералізм 
був вирішальним в ослабленні Ваймарської Республіки. Утім 
проповідники "консервативної революції" не вважали, що вар
то подружитися з режимом Гітлера. Він видавався їм занадто 
вульґарним і занадто інтенсивним щодо влади. Коричневий то
талітаризм мас суперечив консервативним уявленням про еліт
ну владу. Ще 1933 р. Едґар Юліус Юнґ висловив побоювання, 
"що націонал-соціялізм намагається встановити владу політич
ної меншости" (44). Юнґ відкидав однопартійну владу націо
нал-соціалізму так само, як і ліберальну багатопартійність. 
Немає жодного сумніву, що націонал-соціялізм встановив таку 
інтенсивну владу, якої Німеччина ще ніколи не знала. Мораль



Новий час 533

ний осуд цьому режимові особливо влучно висловив Томас Манн: 
"Більшого лиха за нацистську владу не буває" (45).

Досвід право- та ліворадикальних режимів сучасности зу
мовив повернення до ліберальних суспільних та політичних 
уявлень. Насамперед концепція "неолібералізму" ґрунтувала
ся на усвідомленні того, що новітній тоталітаризм -  це закля
тий ворог будь-яких ліберальних концепцій влади. Філософ 
культури та соціолог Олександр Рюстов 1950 р. писав: "Наша 
сучасність перебуває у центрі вирішальної всесвітньої бороть
би свободи з найжахливішими формами варварської та насиль
ницької влади" (46).

І ліберали, і представники "демократичного соціалізму" 
виступали проти необмежених претензій на владу тоталітар
них режимів. Ґодесберзька програма СДПН від 1959 р. спря
мована проти будь-яких форм анти лібералізму. Демократич
ний соціалізм та репресивна політика взаємозаперечні. "Ми 
виступаємо проти будь-якої диктатури, будь-якої тоталітарної 
та авторитарної влади, бо вони зневажають гідність людини, 
відбирають у неї свободу та руйнують право” (47).

Для "Нової лівиці" боротьба проти нелеґітимних структур 
влади також належить до першочергових завдань сучасности. 
До того ж вони засуджують бюрократію капіталізму і бюро
кратію соціалістичних систем. На думку Юрґена Габермаса, 
слід ліквідувати всі "форми бюрократичної влади" (48). Гер- 
берт Маркус дотримується погляду, що Захід і Схід виявляють 
мало інтересу до ліквідації нелеґітимних структур влади. В 
обох системах нещадно знищується будь-який рух, що нама
гається підірвати "основи влади” (49). Під критику нових лівих 
потрапив і баланс влади у новітніх ліберальних державах. На 
їхню думку, великий капітал має нелеґітимно велику частку в 
політичній владі. До найзапекліших критиків цієї тенденції 
належить французький соціолог Андре Ґорз. Цей впливовий 
представник французької "Нової лівиці" стверджує, що при
чини обговорюваної "концентрації політичної влади" (50) по
лягають у "концентрації капіталу" (51). Зрештою, у Франції у 
"П'ятій республіці" "фактичну владу" (52) здобула монополь
на буржуазія. Завданням революційного народного руху було 
покласти край домінуванню капіталістів (53). Проте рево
люційні заклики інтелектуалів-соціялістів у робітників зали
шаються без відповіді. Вони не довіряють їхнім гаслам і став
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лять на поступові реформи капіталізму. Ці погляди поділяє й 
більшість керівників профспілок. На відміну від критичних 
щодо влади позицій "Нової лівиці”, представники неоконсер- 
ватизму критикують новітню владофобію. Однією з основних 
ознак функційно здатної держави, на їхню думку, є вміння 
будь-якої політичної сили в будь-який час застосувати засоби 
своєї влади. А державна влада Федеративної Республіки начебто 
не хоче реаґувати сильно та з усвідомленням своїх владних пов
новажень. На думку Вінфріда Мартіні, в цій державі сприймають 
"владу як соціяльного ворога" (54). Подібних поглядів дотри
мується й Ернст Форстгофф, заявляючи, що у Федеративній Рес
публіці аж ніяк "немає місця для дій справжньої влади" (55). 
Кожному позапартійному спостерігачеві начебто доводиться 
констатувати "зникнення справжньої влади" (56). Роздуми над 
тим, чому владу у цій державі сприймають так вороже, приве
ли Вернера Вебера до нищівної критики діяльности партій та 
інших об'єднань. Вони начебто постійно тільки того й хочуть, 
що ослабити державу. Він їх називає "олігархічними групами 
влади” (57). Сумніви щодо політичних порядків цієї Республі
ки неминучі, заявляє він, якщо придивитися пильніше до 
постійних зловживань влади. До того ж зовсім не просто постій
но стикатися з цими недоліками, а ще набагато важче "змуси
ти сучасних олігархічних можновладців, щоб вони свою роль 
правителів поміняли на роль служителів" (58). Проте все ж 
таки одне з найважливіших політичних завдань майбутнього 
полягає в тому, щоб ефективно поєднати між собою "автори
тет влади та демократичну довіру" (59). Таке уявлення про 
політичну владу привело представників неоконсерватизму до 
заперечення критичної щодо влади доктрини "Нової лівиці", 
їхня мета, яка полягає в прагненні до якомога вільнішого від 
влади суспільства, однозначно утопічна, заявляють вони. Ґерд- 
Клаус Кальтенбруннер закидає Юрґенові Габермасу, що той, 
зрештою, заручник цього нереального уявлення. Його політична 
мрія домогтися "зміни влади” (60) характеризує його як над
звичайно далекого від реальности мислителя. Кальтенбруннер 
оголошує війну також і тій інтенсивності влади, яка характе
ризує тоталітарні режими. На його думку, така інтенсивність 
суперечить консервативним уявленням і "екстремально тоталі
тарна влада ... не може спиратися на консерватизм" (61).
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Право
А н ти ч н ість

1. На перший погляд, ця тематика виглядає достатньо склад
ною для грецької історії. Розвиток у найрізноманітніших дер
жавах і на територіях упродовж багатовікової історії може 
видатися занадто комплексним для аналізу. Цієї апорії можна 
уникнути, сконцентрувавшись на висвітленні основних тен
денцій цього розвитку. Під час великого переселення народів, 
коли грекомовні племена декількома великими групами засе
лили до приблизно 1000 р. до Р. X. південні частини Бал- 
канського півострова, Пелопоннес, острови в Йонійському та 
Егейському морях і, зрештою, малоазійське узбережжя, роз
винулися ті основні цінності людського співжиття, які впер
ше в європейській літературі дійшли до нас у таких наочних 
описах з гомерівським епосом. Загалом це основні соціяльні 
стосунки між людьми: організоване на патріархальній сім’ї 
суспільство, яким керував правитель, спираючись на суто 
військову демократію.

Важлива ознака цього ’’гомерівського” суспільства -  бага
томанітна присутність божого. І в Іліяді, і в Одіссеї, яка виник
ла, ймовірно, пізніше, активна присутність богів серед смерт
них -  звична річ. Завданням правителя і жерців є постійне 
підтримування стосунків між людьми та богами й пов'язане з 
цим оголошення людям їхньої волі. Ця функція в особі пра
вителя зливається з функціями законодавця та інтерпретато
ра права. До того ж потрібно зважити на те, що в окремих 
випадках правитель "виносив” правову ухвалу. Однак це було 
не що інше, як оголошення непорушної волі богів, які виступа
ли основою правових стосунків між людьми. Правитель не вста
новлює якогось нового права, він у жодному разі не ухвалює 
свавільних рішень, а виходить із головних етичних цінностей. 
Якщо греки з часів гомерівського епосу й наділяли богів ’’люд
ськими" слабкостями, проте здебільшого для того, щоб транс
понувати на вищий рівень правові та неправові дії, не відходя
чи від моральних оцінок. Тут слід зважати й на те, що у грець
кому світі богів, крім відомої нам сім’ї олімпійських богів,
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існувала низка абстрактних, а тому набагато суворіших бо
жеств, як приміром, богині долі (Мойри, Тіха), а також персоні
фіковані право та справедливість (Діке, Феміда).

Про особливе прагнення до справедливого устрою світу свідчать 
інші достатньо ранні твори грецької літератури, а саме Теогонія 
та Труди і дні Гесіода. На передньому плані у цих творах -  свавілля 
сильних у ставленні до слабших та зневажання закону. Не мож
на забувати, що Гесіод, який провів своє життя як селянин, умів 
розрізняти принципи справедливости і несправедливости, бачив 
відмінності між принципами справедливости та щоденною пра
вовою практикою. Важливим джерелом розуміння права ранні
ми греками є міти, які донесла до нас така багата на них класич
на література V-IV ст. Як приклад, слід навести міт про Ореста, 
сина Агамемнона, переможця над Троєю. Агамемнона, коли він 
повернувся на батьківщину, до Мікен, убив коханець його дру
жини Клітемнестри, Егісф. Орест, за наполяганням своєї сестри 
Електри, вчиняє кровну помсту і вбиває суперника свого батька 
і матір. Есхіл, найстарший з великих атенських трагіків, продов
ження цієї історії описує в Евменідах. Орест після довгих пере
слідувань Еріній, богинь помсти, через Дельфи потрапляє до Атен. 
Там на суді Ареопага відбувся процес: найстарша з Еріній вису
вала звинувачення, а захист взяв на себе сам бог Аполлон. Після 
того, як голоси розділилися порівну, богиня Атена винесла ви
рок на користь підсудного. Цей міт свідчить, звичайно, про ви
никнення вреґульованої процедури суду за один з найтяжчих 
злочинів, який тільки можна вчинити проти людини, її вбив
ство. Не може бути жодного сумніву в тому, що греки ще за 
найраніших часів у випадку вбивства людини вчиняли нічим необ
межену кровну помсту над близькими вбивці. Якраз виникнення 
судової процедури у цій делікатній сфері було істотним кроком 
до державности, до підриву неправових дій сім'ї. Мабуть, упер
ше в історії подібний судовий примус запровадив Дракон (близь
ко 620 р. до Р. X.), у межах законів якого, очевидно, робили 
різницю між навмисним позбавленням життя (вбивством) та його 
іншими формами. Однак навіть за часів Дракона звинувачення у 
вбивстві, яке пред'явив Ареопаг, означало оголошення підсудно
го поза законом, тоді як за вбивство з необережности присуджу
вали вигнання.

Розвиток державности у стародавній Греції відбувався насам
перед під час виникнення великої кількости міст-держав
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(poleis). Хай навіть у них і виникли різні форми правління, 
загалом можна говорити про заміну колишнього одноосібного 
правління на структури правління аристократії. Це стосуєть
ся й таких держав, як Спарта, управління якими навіть за кла
сичних часів за своєю формою було одноосібним. Про єдине 
"грецьке" державне право чи про якусь єдину конституцію 
навряд чи можна говорити (Арістотель, щоб написати свою 
Політику, проаналізував понад 150 конституцій грецьких дер
жав). Про розвиток одного з таких полісів маємо, на щастя, 
достатньо інформації. Йдеться про те місто, економічна та полі
тична вага якого багато років переважала над значенням усіх 
решти полісів і яке вперше коштом багатьох менших держав 
встановило "імперію". Це Атени. Здобутки Атен у мистецтві 
та філософії, в економіці та транспорті, у побудові держави та 
її управлінні і, зрештою, у сфері права здійснювали більш чи 
менш безпосередній вплив на майже всі інші держави. Історія 
духовного розвитку Греції, а відтак й історія грецького права (і 
не лише через те, що тут збереглося більше свідчень) у багатьох 
аспектах ідентифікується з історією Атен. Це в жодному разі не 
стосується лише історичної епохи, коли Атени займали панівне 
становище в Греції, яке щонайпізніше закінчується тяжкою 
поразкою у Пелопоннеській війні (431-404 рр. до Р. X.) проти 
Спарти та остаточним встановленням македонської гегемонії за 
Філіппа II та його сина Александра (340-330 рр. до Р. X.), а й 
пізніших часів, коли грецькі території увійшли до світової 
імперії римлян. Найважливішим елементом у стосунках між 
громадянином та державою є ідентифікація кожного індивіда 
зі своєю державою. Участь громадянина у політичних подіях 
свого міста, а відтак і своєї держави, була просто-таки неймовір
ною, з іншого боку, право громадянства оберігали як коштов
ний скарб і дуже неохоче надавали його несвоїм навіть за часів 
втрати політичної ваги, за римського панування. В Атенах з 
часів реформ Клісфена (близько 510р. до Р. X.) були створені 
політичні структури, які сприяли активній участі окремого 
громадянина в політичних подіях. Тоді як ті посадовці, які 
під іменем архонтів (як представники аристократії) визначали 
долю держави, а також коли утворена з колишніх архонтів 
рада Ареопага постійно втрачала своє політичне значення, все 
більшої ваги набувала рада (boule) п’ятисот, утворена з пред
ставників усього народу, а особливо -  народне віче (ekklesia).
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Запроваджена модель складу ради, яка й вела державні справи, 
зумовлювала те, що досить-таки істотна частина громадян, при
наймні раз за своє життя, брала участь в управлінні державою 
як член ради чи навіть її голова (prytane). До кола завдань цих 
органів належало не тільки керівництво державою та розв'я
зання конкретних питань управління, а й законодавчі функції.

2. Здається, що законодавство у вигляді нормативних актів 
було поширене у стародавній Греції VII-VI ст., до того ж дер
жава кожного громадянина залучала до законодавчого проце
су. Робота законодавців, окрім уже згаданого Дракона, Солона 
в Атенах, Лікурга в Спарті, Залевка в Локріді в наступні часи 
описана просто-таки як програмна номотезія. Було б неправильно 
передавати поняття nomos словом "закон”, бо тут йдеться про 
більш визначені основні принципи правопорядку. Здається, що 
фіксації цих норм вимагав стрімкий економічний, соціяльний 
та політичний розвиток. Характерно, що закони Солона стали 
частиною широкої реформаторської програми, одним із поло
жень якої було звільнення від накладання штрафів за борги у 
вигляді підневільної праці. Nomoi -  це, звичайно ж, не кодифі
кація у сучасному розумінні, їхнім завданням було з'ясовувати 
нез'ясоване, а також на основі традиційного, природно створе
ного права, thesmoi, додавати потрібні нововедення. Відтак нам 
слід виходити з того, що, скажімо, в Атенах з початку VI ст. 
існували поряд писане право (engraphos nomos) і неписане пра
во (agraphos nomos), які не протиставлялися, а доповнювали 
одне одного.

У свідомості громадянина ці nomoi творили достатньо висо
кий, щоб не сказати недоторканий, рівень права, вони не підля
гали буденній політичній дискусії і могли бути змінені лише 
за особливих обставин. Платонові Nomoi є свідченням цієї не
змінюваносте. Nomos для освіченого громадянина V ст. висту
пав вираженням загального світового ладу. Пов'язаність інди
віда з цим устроєм не підлягала дискусії. Потрібність поряд
ку знайшла своє вираження ще в гомерівському епосі, коли в 
Одіссеї (9. 112-115) суспільство циклопів, яке не має такої 
пов'язаносте, подано як неґативний приклад. Особливе вражен
ня справляють слова, які Геродот у своїх Історіях (7, 104, 4) 
говорить устами спартанського царя Демерата, що перебуває у 
перському засланні, коли той відповідає на питання великого 
царя Ксеркса, як поставилися б греки до всеосяжної влади:
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"Хоча вони насправді вільні, однак не у всьому. Над ними 
панує закон, його вони бояться більше, аніж твої піддані тебе...”. 
Подібні думки Тукідід приписує Періклові, говорячи про на
лежну повагу до закону (1). Перікл згадує і agraphos nomos, 
який також поважають, хай його порушення і не обов'язково 
тягне за собою матеріяльне покарання, а лише загальну ганьбу 
(aischyne homologoumene). З цього видно, наскільки сильно до
тримання nomos потрапляло під етичні оцінки.' Достатньо відо
мою є, зрештою, смерть Сократа, якому, згідно з Платоновим 
діялогом Крітійу у в'язниці з'являються закони, щоб він міг 
пишатися тим, що він їх дотримується (2).

Атеняни ніколи не підходили необдумано до зміни якогось 
nomos. Кожна законодавча пропозиція громадянина могла зу
мовити внесення змін до закону через особливу процедуру, 
graphe paranomon, під час якої перевіряли відповідність пропо
зиції до nomoi. Звинувачувальний вирок тягнув за собою втра
ту політичних прав. Існувала принципова можливість вносити 
зміни до nomos, проте для цього треба було витримати особли
ву процедуру. На першому народному вічі щороку радилися 
про допустимість внесення змін до якогось закону і проводили 
голосування щодо старого та нового закону. Комісія, яка скла
далася із суддів геліеї, найвищого суду, мала прийняти оста
точну ухвалу. Ці суди були ще однією ознакою ставлення ате- 
нян до права. Йшлося про справжні народні суди. Склад суду 
-  201, 401, 501, 1001, 1501 або 2001 суддю обирали жеребку
ванням із групи 6000 геліястів, яких призначали знову ж таки 
під час щорічного жеребкування. Величезна кількість суддів, 
які з часів Перікла отримували платню 2-3 оболи, свідчить про 
активну участь громадян у сфері права. Перед цим народним 
трибуналом відбувалися цивільні та кримінальні процеси, ухва
ли щодо яких приймали демократичною більшістю голосів. 
Саме через недостатню кількість писаних законів ці суди бра
ли активну участь у правовій творчості. Вони приймали ухва
ли у тій чи іншій справі, і допоки мали nomoi engraphoi, інтер
претували їх, а коли ж щодо якогось випадку писане право 
було відсутнє, ухвалу приймали на підставі правового переко
нання суддів. Особливістю цієї інституції було те, що суд не 
приймав ухвал на підставі прецедентів. В Атенах не було яко
гось впорядкованого цивільного права і прошарку юристів, які 
б через свої письмові праці впливали чи навіть визначали пра-
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вову сферу життя та право як таке. Якраз навпаки! Право жило 
лише в процесі діяльности всього народу, його опрацьовували 
та вивчали оратори на самих процесах. У здобутті та підви
щенні кваліфікації оратора право мало неабияке значення. Щодо 
теоретичних праць нам, звичайно, нічого невідомо. Освіта ора
тора була спрямована на те, щоб за допомогою всіх можливих 
засобів здобути в процесі перемогу. Однак це аж ніяк не озна
чає, що Демостен, Ісократ, Ісей чи Есхін не мали нічого іншого 
на думці, окрім як відстоювати винесення невиправданих чи 
свавільних ухвал. Так вважати було б цілком неправильно. Вони 
мусили дотримуватися основних принципів правопорядку, влас
не, nomoi. Ці основні принципи були поштовхом до загального 
розв'язання проблеми "право -  справедливість”. Якраз через 
участь багатьох у правовому житті ця проблематика й була близь
кою загалові. Драматичні наслідки прагнення до справедливо- 
сти є постійною тематикою трагедій, позитивне та непозитивне 
право сприймаються як величини, які необов'язково мають пе
ретинатися (3).

3. Ця тематика цікавила, звичайно, й філософію, яка плідно її 
опрацьовувала не лише для стародавньої Греції, а й для наступ
них поколінь і передовсім для римлян. Питання щодо значу- 
щости позитивного права порівняно з непозитивним у грецькій 
філософії було сформульовано як парадигматичне, на яке вона 
дала таку ж саму парадигматичну відповідь. Зрештою, це те 
питання, яке й досі хвилює юристів і філософів, а саме: значен
ня природного права (to physei dikaion) та його першорядно- 
сти чи другорядности щодо позитивного права. Тоді як софісти 
висловлювалися за виняткову чинність позитивного права, не
зважаючи на те, що воно не узгоджується з природним правом 
Платона, а ще більше Арістотеля хвилювала проблема справед
ливосте як підвалини для позитивного права. У п'ятій книзі 
Нікомахової етики Арістотель звертається до теми загальної 
справедливосте, яку він називає найдосконалішою з усіх чеснот. 
Вона розділяє, коли надає добробут та честь, урівнює, коли через 
право дає кожному по заслузі. З погляду природи та природного 
права він зауважує: "Державне право визначає частково приро
да, а частково закон. Природа визначає те, ще всюди має одна і 
та ж влада і якраз не тому, визнаєте її чи ні...” (4).

Філософія стоїків, особливо через обробку у II ст. до Р. X. 
Карнеада з Кірени та Антипатра з Тарсу, чиї ідеї безпосеред
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ньо впливали на римлян, насамперед на Ціцерона, постійно 
наголошувала на physis, підсумовуючи, що жоден nomos не 
може бути чинним, якщо він не відповідає природі.

4. Щодо римської держави та її права слід розрізняти різні 
епохи. Якщо виходити з історії конституцій, то за фазою в своїй 
основі латинської, а згодом етруської монархії приблизно з 500 р. 
до Р. X. настала фаза так званої Республіки. На її зміну при
йшов обґрунтований Авґустом (31 р. до -  14 р. після Р. X.) 
принципат, який закінчився у III ст. військовою диктатурою 
цезаря. Від часів Діоклетіяна (284-305 рр. після Р. X.), а особ
ливо Костянтина Великого (307-337 рр. після Р. X.), зазвичай, 
говорять про домінат, щоб у такий спосіб на передній план по
ставити фігуру монарха. Для історії ментальности ліпшим був 
би інший, плавний поділ. Перша фаза характеризується роз
витком суто архаїчного мислення та уявлень про тісний зв'язок 
із стійкими традиціями, стародавніми віруваннями та культо
вими церемоніями. Ця традиційність, як спадок переселення та 
завоювання земель латинами, зникала ще в ці ранні часи на
самперед через контакти із сусідніми етрусками, які були то 
мирними, то характеризувалися війнами та загарбаннями. Вод
ночас цей симбіоз є основою усвідомлення себе як римлян, він з 
багатьох поглядів є типовим римським елементом у межах, з 
одного боку, італьського, з іншого, етруського світу. Етруски 
не лише вели перед (державна символіка) саме у розбудові дер
жави (реформа війська, пов'язана, мабуть, ще з політичними 
реформами Сервія Туллія, другого "етруського” царя), а й ви
значали напрями розвитку. Друга фаза починається після пова
лення етруської монархії (близько 500 р. до Р. X.) з формуван
ня республіканської конституції, яка остаточно була санкціо
нована під час знаменитого компромісу (367-66 до Р. X.) між 
патриціями (переважно главами старих латинських gentes, родів) 
та плебеями, рештою народу. Ззовні ця фаза характеризується 
спочатку повільною, часто спричиненою через потребу обороня
тися, а згодом все стрімкішою експансією держави на південь і 
на північ. Ця експансія, під час якої поширились звичаї та тра
диції римлян, починаючи з III ст. до Р. X., привела, зрештою, 
до інтенсивних контактів з грецькою культурою на півдні Італії. 
Після Другої Пунічної війни (218-201 рр. до Р. X.) Рим став 
незаперечною державною потугою в центральному та західному 
Середземномор'ї. Третя фаза, під час якої відбуваються військові
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зіткнення з грецькими державами, привела до підкорення всієї 
східної частини Середземномор’я. На відміну від усіх інших до
тепер поневолених римлянами народів, до яких належать кель
ти, що жили на рівнині вздовж річки По, ця військова конфрон
тація супроводжувалася ще однією, більшою конфронтацією. Від 
середини П ст. до Р. X. панівні кола Риму виявляли щораз більший 
інтерес до грецької культури. За часів Ціцерона, тобто навіть не 
на цілих три покоління пізніше, духовна перемога Греції була 
остаточною. Грецька культура, зодягнена в одяг еллінізму, 
здійснювала тривалий вплив на освіту, мислення та поведінку 
римської верхівки. Ця еллінсько-римська фаза була визначаль
ною і за часів правління цезарів. Лише з великою військовою та 
економічною кризою (III ст. після Р. X.), апогеєм якої була справ
жня криза держави, почалася четверта і остання фаза римської 
історії, яка, поза сумнівом, і надалі опиралася на еллінсько-рим
ський спадок. На зміну спочатку світського характеру цієї фази 
прийшло щораз більше значення релігії і ця духовна основа за 
часів Костянтина Великого зрештою спричинилася до перемоги 
християнської віри. Римська імперія стає римсько-християнською 
державою і свого останнього розквіту досягає за правління цеза
ря Юстиніяна (525-565).

5. Усі чотири фази римської культури, зміна яких була більш 
плавною, ніж зміна державно-правових періодів, характери
зуються і змінними, і стійкими, незмінними уявленнями про 
право. У першій фазі слід звернути увагу на той важливий 
факт, що стосунки між людьми, а також стосунки із світом 
богів характеризуються традиційністю та сталістю звичаїв. 
Правитель як верховний суддя лише в деяких випадках був 
творцем права, а здебільшого -  інтерпретатором основних норм. 
Цей тяжкий і водночас чинний для всіх і в усьому норматив
ний "пакет” римляни називали mos, mores, часто з посилан
ням на пращурів -  maiores. Під час другої фази роль правите
ля як верховного судді та евентуального законодавця перейма
ють конституційні органи, які в межах суворих повноважень 
входили до системи законотворчости та здійснення правосуд
дя. Розвиток права належав до повноважень закону, lex, який 
спочатку обнародували центуріятні коміції, а згодом у формі 
плебісциту приймали на зборах плебсу. Громадянин за вирі
шенням правових питань міг загалом звертатися в один з ви
щих політичних органів, щонайпізніше з 367-66 рр. це був



Античність 547

претор. Він, залежно від того чи іншого випадку, розпочинав 
процедуру або ж відхиляв скаргу як необґрунтовану. Якщо 
справа доходила до процесу, сторони були рівноправними у 
виборі судді. Суддею була повністю незалежна від держави 
приватна особа, а процес мав відбуватися у формі усного обго
ворення справи у присутності сторін. Суддя приймав ухвалу 
на підставі вільної оцінки свідчень. Уже в цьому можна про
стежити риси дуже ранньої, проте послідовної правової дер
жави. Це прагнення вирішувати питання під час передбачува
ного процесу законотворчости та мати "законного” суддю є 
важливим елементом у ставленні римлян до права.

На другу фазу припадає прийняття єдиної аж до часів Юсти- 
ніяна збірки римських законодавчих актів, 12-ти таблиць, 
цілком у дусі забезпечення прав громадян, а відтак і правової 
держави. Процесуальні норми, як і матеріяльні, формулювали
ся у тому випадку, коли mores були неоднозначними або ж 
недвозначно встановлювалися у загальному розвиткові нового 
права. Відтоді 12 таблиць (близько 450 р. до Р. X.) виступа
ють поряд із mores фундаментом застосування права. Мож
ливість застосування чи незастосування права була одним із 
важливих питань для римлян. Застосування права вимагає 
інтерпретувати норми, що було і є одним із основних завдань 
для юристів. Інтерпретуючи правові норми, юрист бере участь 
у творенні законів. Хоча під час цієї фази інтерпретування 
правових норм через власні формулювання поряд із застосу
ванням ранніх законів і належало до повноважень колеґії пон- 
тифіків, прийняття політичним органом ухвали про те, чи якусь 
процедуру взагалі можна розпочинати, є однозначним свідчен
ням того, що застосування права належало до компетенцій дер
жавної, тобто світської влади. Інститут претора, наділений 
правом юрисдикції, завдяки саме цій особливій функції безпо
середнього контролю за застосуванням права став рушійною 
силою у процесі розвитку правової сфери, тим паче, що на
прикінці другої фази (241 р. до Р. X.) було запроваджено поса
ду другого претора, до завдань якого в майбутньому належало 
судочинство між громадянами і негромадянами, а також між 
негромадянами (praetor peregrinus). Цей претор переґринів з 
допомогою своїх едиктів без будь-якого правового формалізму 
міг гнучко інтерпретувати чинне право, а також на основі но
вих економічних реалій фактично творити нове право. Посада
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претора була передостаннім щаблем у політичній кар’єрі рим
лянина, зайняти яку прагнув чи не кожен, і вже під час цієї 
фази в Римі розвинулося особливе ставлення керівної верстви 
до свого права, яке поряд з мистецтвом ведення війни, поза 
сумнівом, належало до основних компонентів освіти. Представ
ники цієї керівної верстви, nobilitas, обіймаючи посади прето
ра, понтифіка, судді чи просто як приватні правознавці, керу
вали правом, приймали ухвали щодо його чинности, розвива
ли його. До того ж право не зазнавало якихось свавільних 
змін чи свавільного застосування. Якраз навпаки, нововведен
ня запроваджували дуже обережно, з урахуванням старих норм. 
Усвідомлення відповідальности уповноважених магістратів чи 
суддів, їхня відданість цінностям (таким, як fides), принци
пам правопорядку та справедливости є основами пізнішого кла
сичного римського права.

Особливо влучним у цьому зв'язку виглядає поняття ари
стократичної юриспруденції, запроваджене Максом Вебером (5). 
Під час третьої фази під впливом еллінської культури вона 
розвинулася до справжньої науки, а римські юристи, попри 
витончені методи діялектики, звичайно ж, ніколи не випуска
ли з погляду субстанції права. Діалектика як форма була для 
них лише полегшенням у розв’язанні правової проблеми і відпо
відно в ухваленні рішень. Для римських юристів вона ніколи 
не була формальною логікою. Право, а відтак і принципове 
прагнення до справедливости, постійно перебуває в центрі ува
ги. Це не змінилося й за цілком інших політичних умов з 
часів Авґуста. Влада цезаря прагнула побудувати систему су
часного правління у метрополії -  у Римі і провінціях. У цій 
системі правління були задіяні також і юристи, що привело до 
правового оформлення бюрократії. Систему управління визна
чало не свавілля цезаря, а вишколені бюрократи. Цезарі у ще 
більших обсягах розбудовували і систему правосуддя. їхнім 
найзначнішим благословенням став доти ще незнаний поря
док проходження справи інстанціями. Збереглися численні 
ухвали та юридичні висновки, які є яскравими доказами того, 
наскільки саме це цезарське правління та судочинство оперу
вало поняттями правової держави, наскільки обережно і вод
ночас чітко в дусі республіканської аристократичної юриспру
денції шанувало та розвивало правову сферу.



Античність 5 4 9

Римське право принципово було правом лише для римських 
громадян (cives), хай навіть у багатьох речах, особливо у приват
ному праві, з ними й урівнювалися не громадяни. Виходячи із 
системи правління Республіки, участь в якій брала знать, та з 
того, що юристи часів правління цезарів походили зі знаті і особ
ливо в II—III ст. знову обіймають державні посади, можна поду
мати, що римське право -  це право, створене верхівкою для вер
хівки. Таке припущення не можна нічим підтвердити на прак
тиці. Якраз відповідальність державних мужів часів Республіки 
поширювалася на весь народ. Ніде не говориться про вилучення 
нижчих прошарків, а навпаки, новітні дослідження (6) доводять, 
що широкі маси римлян брали участь у правовому житті, і ті, 
що зверталися до правових інстанцій, ніколи не залишалися роз
чарованими їхнього роботою. Соціяльно зумовлений підхід про
стежується (насамперед) у сфері кримінального права, хоча 
відмінне провадження справ humiliores та honestiores характер
не для дещо пізнішого періоду. Простий громадянин, як і сьо
годні, звичайно ж, не був експертом, тим паче правознавцем. 
Проте йому були відомі основні принципи права та справедливо
сте як такі. Особливо такі основні цінності, як fides чи honor 
(вірність та віра або ж честь, авторитет) були глибоко вкорінені в 
мисленні людей. Для них як для божеств існували власні храми, 
їх карбували на монетах як програмні цінності. Саме за республі
канських часів участь у законодавчих зборах для всіх громадян 
була прямим та інтенсивним доступом до законодавства. На 
concilia plebis, тих народних зборах, на яких у ІІ-І ст. до Р. X. 
зазвичай приймали і законодавчі рішення, пропозиції народних 
трибунів обговорювали прямо та безпосередньо.

6. Серед тих етичних понять, які найпослідовніше характе
ризували ставлення римлян до права, найважливішим висту
пає fides. Віакер назвав fides "прадавньою основною цінністю 
життєвого устрою римлян" (7). У преторському праві, особли
во у надзвичайно важливих bonae fidei iudicia, які, крім угод 
про купівлю, винаймання, оренду, виконання робіт, охоплю
вали і все суспільство, fides відводилася вирішальна роль. Віа
кер у цьому зв'язку говорив про такі принципи, як прямота та 
надійність, Казер -  про конкретизацію спочатку позаправових 
норм поведінки у низці правових вимог (8). Саме на прикладі 
fides видно, наскільки звичним для римлянина часів пізньої 
Республіки був тісний зв'язок між етичними цінностями, пра
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вопорядком та правовою дійсністю. Цю дійсність юристи розгля
дали як незаперечну, взаємозалежність fides та справедливости 
вважалася такою, що не потребує доказів, а лише є основою до 
прийняття ухвал особливо в тих сферах, на які поширювалася 
законотворча функція претора. У сфері так званих преторських 
угод (pacta) чітко встановлюється однозначна взаємозалежність 
fides і природної справедливости (9). Відтак закладаються й підва
лини взаємозв'язку між етичними нормами поведінки та непози- 
тивним, тобто природним правом. Варто зрештою навести пози
цію Ціцерона, філософа права. Він характеризує fides як основу 
справедливости (fundamentum iustitiae) й докладно пояснює, що 
слід розуміти під constantia та veritas у сфері укладання угод та 
домовленостей (10). Constantia та veritas, як і fides -  це не голі 
поняття. Елементами змісту fides виступають передбачуваність, 
однозначність, порядність. Як основа справедливости, преторської 
законотворчости, fides відтак є головною цінністю, основним еле
ментом римської правової культури.

Поза всяким сумнівом, право не можна розглядати відірвано 
від ідеї справедливости. Пошуки справедливости в кожному окре
мому випадку, а також у визначенні права як такого загалом 
для юристів були не просто їхнім завданням, а звичною річчю. 
Цю звичність можна, зрештою, охарактеризувати як виражен
ня поширеного усвідомлення. Такі поняття, як "справедливо -  
несправедливо” характерні й для ставлення до вчинків та ду
мок. Яскравим свідченням цього є визначення права на почат
ку першої книги Юстиніянових Діґестів одного з найвизначн
іших римських юристів взагалі, Ульпіяна (t 228 р. після Р. X.): 
"est [ius] autem a iustitia appellatum" (право назване від спра
ведливости) (11). Зауважмо, що Ульпіянові зовсім не йшлося 
про етимологію, а радше про визначення права на основі спра
ведливости. Це особливо наголошено у висловлюванні, взятому 
з попередніх вчень, яке Ульпіян цілком свідомо подає після сво
го визначення, "бо, як це влучно назвав Цельс, 'ius est ars boni et 
aequi', право -  це сприяння доброму і справедливому” (12). По
шуки та поширення справедливости (iustitiam colere) та пов'я
зане з цим загальне роз'яснення змісту права та несправедливо- 
сти називає Ульпіян звичною і найважливішою діяльністю 
юристів. Якщо юрист послуговується дієсловом profiteri, то під 
ним з багатьох поглядів розуміють розпізнавання, правознавець 
має розпізнати колір, він тлумачить пізнання доброго, істинного
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та справедливого. Викладено також і те, як відбувається процес 
цього тлумачення: розрізнення права і несправедливости та по
в'язана з цим потреба проводити різницю між дозволеними і 
забороненими вчинками. Із пізнання ''бути*' для Ульпіяна випли
ває "бути повинним". Водночас це означає, що "бути" постійно 
виступає передумовою "бути повинним", а відтак норма ґрун
тується на "бути". Цим, звичайно, поставлено питання щодо мож- 
ливости розпізнавання справедливого. На це питання Ульпіян 
дає ствердну відповідь і як метод до цього розпізнавання називає 
vera philosophia. Суттєвою передумовою для права та для його 
конкретного застосування є основний набір обов'язкових прин
ципів, визначити які можна на філософському рівні. Хоча ці 
теоретично-правові основні принципи дійшли до нас з часів роз
винутого римського права періоду правління цезарів, проте не 
може бути сумніву в тому, що римляни ставилися до права не 
як до набору норм, які можна розуміти будь-як, а як до конкрет
ного вираження глибоко продуманого порядку. Цей порядок 
багато сторіч поспіль народові роз'яснювала колеґія жерців (пон- 
тифіків). Жрець та право -  поняття, які в Римі не лише від 
початків, а й згодом були тісно пов'язані. Той самий Ульпіян 
звертає увагу на те, що дехто цілком справедливо пов'язує про
фесію юриста з посадою жерця. Архаїчна прив'язаність до тра
дицій римських колеґій жерців зумовила правову нерозривність 
і послідовність, до того ж так часто цитовані кардинальні зміни 
Аппія Клавдія (перед 300 р. де Р. X.) насправді не мали для 
права якогось особливого значення. Соратник Аппія, еділ Ґ. Фла- 
вій опублікував такі важливі для правової практики процесу
альні норми, чим позбавив понтифіків істотних привілеїв (13). 
Звичайно, тим було покладено край більш чи менш винятковій 
участі понтифіків у розвиткові права, однак тривалий час від 
запровадження 12-ти таблиць сформувався прошарок верхів
ки, до першочергових ідеалів якого поряд із загальним управ
лінням державними справами в часи війни і миру належало й 
підтримання права. Це припущення підтверджує низку вжи
ваних на межі IV—*111 ст. до Р. X. заходів, серед яких головну 
роль відіграв lex Ogulnia 300 р. і які надали плебеям доступ до 
понтифікату. Якщо колеґії можна було закидати тлумачення 
права, принаймні в теорії, у патриціянському сенсі, то реалії 
нової патриціянсько-плебейської верхівки, nobilitas, вплину
ли і на склад понтифікату. Подальший розвиток права понти
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фікатом з огляду на загальну доступність не мав жодних збоїв, 
а так часто цитоване перетворення права на справу рук непро- 
фесіоналів є просто фантазією. Такий погляд викликає сумнів 
уже лише тому, що колеґія понтифіків постійно виконувала 
власне державну функцію, яка полягала у поєднанні поцейбіч- 
ного з потойбічним. Для розвитку сфери права це мало на
стільки вирішальне значення, що принципи традиційної ети
ки постійно виступали обов'язковими рамками для створення 
нового. А це нове ніколи не було відірваним від світу, а зав
жди відповідало конкретним реаліям та вимогам.

Коли Ульпіян про "vera philosophia" говорить як про дже
рело пізнання, то він істинну філософію протиставляє удаваній 
філософії ("philosophia simulata"). Як показують найновіші 
дослідження, Ульпіян мав, мабуть, на увазі софістику, а мож
ливо, й усі ті вчення, які не позбулися голого формалізму (14). 
Насправді можна простежити дивовижні паралелі з Арістоте- 
лем, який вважав: "Діалектики та софісти лише вдають із себе 
філософів" (15). Поряд з достатньо критикованими удаваними 
філософами Арістотель критикує й формальну філософію (16). 
Мабуть, найбільший та найвагоміший вплив на римське дер
жавницьке та правове мислення мали стоїки. До нас дійшли 
свідчення про перший безпосередній вплив цієї школи на пра
во, здійснений Панаїтієм (близько 185-110 рр. до Р. X.) у колі 
однодумців Сціпіона Емільяна (185-129 рр. до Р. X.). При
хильником стоїків був також П. Рутілій Руф (консул у 105 р. 
до Р. X.). На посаді претора він видав едикт, який мав би 
зменшити надмірні вимоги патронів до їхніх рабів, що отри
мали волю (17). Характерно, що П. Рутілій хоча й використо
вував філософію як передумову правової реформи в сенсі пізнан
ня справедливого, з іншого боку, він здобув, мабуть, найкра
щу за всю історію римського права освіту, бо ж був учнем 
знаменитого юриста-понтифіка П. Мукія (18).

Поширення вчень грецької філософії, особливо у викладі 
стоїків, часково зумовило практичні зміни у праві в сенсі його 
гуманізації. Однак це не означало цілковитої відмови і від кон
кретних форм права, і від його традиційної етичної основи. Це 
знову ж таки означає, що vera philosophia стала теоретично- 
пізнавальним підґрунтям, інструментом пізнання справедливо- 
сти. Діялектика, як метод, суттєво сприяла науковості права, а 
філософія Платона, Арістотеля та стоїків уможливлювала пізнай-
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ня основ етики, а відтак у центр уваги юриспруденції вона по
ставила справедливість як незаперечну цінність. Прикінцеві 
слова промови великого Северівського юриста (на жаль, зберег
лися лише її фраґменти) свідчать про основне завдання юрис
пруденції, яке вбачали у пізнанні справедливости. Про це знову 
ж таки досить влучно висловився той самий Ульпіян: "Iustitia 
est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi" (Спра
ведливість -  це непорушне й постійно незмінне прагнення на
дати кожному належне йому право) (19). Це вагоме висловлю
вання в жодному разі не слід розглядати як просту банальність, 
як пусте формулювання. Це не що інше, як вираження сутно- 
сти справедливости. Такі поняття, як "constans" та "perpetua" є 
відправними точками визначення в сенсі незмінности, передба
чу ваности, а відтак й однозначного заперечення сваволі. Ціце- 
рон "constans et perpetua ratio vitae" (постійний і тривалий raison 
d’etre) також називає virtus -  чеснотою (20). Це мало б свідчити 
про те, що є принципи, які якраз і непідвладні часові. Поєднан
ня їх із справедливістю означає не більше й не менше, як відве
сти цій справедливості місце вищого ранґу, звідки можна виве
сти конкретне право (ius suum) у кожному окремому випадку. 
Також і suum не слід розуміти як належне кожному в різному 
обсязі та в різний спосіб право, а як право, що залежить від 
того чи іншого конкретного випадку, тих чи інших особливих 
правових відносин, тобто від позиції у межах всеосяжної право
вої системи.

За сумірністю цієї системи визначається місце кожного, ска
жімо, солдата чи платника податків, проте і позивача чи відпо
відача, злочинця чи невинного. Система -  і тут коло зами
кається -  це ніщо інше, як якнайдосконалішим вираженням 
справедливости. Основне завдання юриста полягає в перевірці 
системи на справедливість. Він мусить, з одного боку, аналізу
вати систему, а з іншого, на теоретично-пізнавальному шляху 
віднаходити та виявляти справедливість. Відтак зрозуміло, що 
найкращі римські юристи, до яких цілком свідомо долучився 
Юстиніян, систему позитивного права перевіряли на надпози- 
тивну справедливість. Хоча практика, правопорядок, застосу
вання та творення права досить-таки по-різному задовольняли 
вимоги часу, все ж таки влучно сформульована думка Маєра- 
Мали є основною тезою: "Ніде не стикаємося з уявленням, що 
право може наповнюватися будь-яким змістом, якщо воно
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тільки створене належно" (21). Навпаки, ще Ціцерон різко 
засуджував правовий позитивізм і взагалі вважав найдурні- 
шим припущення, що все те справедливе (iusta esse), що запи
сане в законах і взагалі у праві (instituta) народів (22). Уся 
юридична культура римлян опирається на цей фундамент, вона 
постійно сприяла пристосуванням у межах традиції. Попри 
всю відданість римських юристів політичному режимові ця 
культура знову й знову спонукала іменитих критиків відкри
то вступати в боротьбу за ідеали справедливости. Одним із крас
номовних прикладів є доля Папініяна, який був убитий за на
казом Каракалли, бо не хотів виправдати вбивства Ґети братом. 
Водночас саме реалії перших 250 років правління цезарів 
свідчать про те, як правова держава та офіційне законодавство 
можуть виступати бастіонами у боротьбі зі свавіллям. Без си
стематизованого, загальнопоширеного та всім доступного пра
ва, без передбачуваного загального судочинства ідея справед
ливости -  лише пустий звук та голе поняття. Створена римсь
кими юристами система правової держави, нагляд за якою за
безпечував прошарок юристів, які розуміли, що якщо вони 
візьмуть на себе політичну відповідальність, то їх не зможуть 
зіштовхнути вбік, означала подальший, постійно орієнтований 
на пошуки справедливости розвиток права, що випливає із знач
ної кількости збережених фраґментів Юстиніянових законів, 
хоча з відомих нам джерел їх збереглося лише 5%.

Коли економічна криза III ст., спричинена великими військо
вими конфліктами, похитнула підвалини держави, на узбіччі опи
нилися також правова держава та справедливість, проте вже з 
Діоклетіяном юриспруденція знову розправляє плечі і, як за по
махом чарівної палички, римське право з часів Костянтина стає 
суттєвою частиною тепер вже християнської держави. Розроб
лені римлянами принципи без особливих зусиль увійшли до 
цілком зміненої держави, навіть були для неї визначальними.

7. На яких основах могли римські юристи наблизитися до 
суті права, справедливости? Чи існують точніші визначення ius 
suum? Звичайно, справедливість як "aequum et bonum" вже має 
своє визначення у цитуванні Ульпініяном вчення, і ми переко
налися, що основні принципи з теоретично-пізнавального по
гляду виводили із vera philosophia. Ці принципи римляни, поза 
сумнівом, вбачали в природі не лише людини, а й усіх речей
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взагалі. Цей основний природний порядок принциповий, оче
видний і пізнаний у межах можливостей. Цей порядок, назвімо 
його природним правом, можна охарактеризувати як вимір пра
ва, як власне справедливість. А тому я б сказав, що в ідеалі ius 
suum можна дати визначення за цими основними принципами. 
Вальдштайн справедливо зауважує, що навіть, якщо ius suum 
зазнає позитивного реґулювання, все одно ці норми "далекі від 
того, щоб бути якимись незмінними настановами". Римляни 
самі однозначно зрозуміли зв'язок між природним правом та 
справедливістю й виступали за це: "ius pluribus modis dicitur: 
uno modo, cum id quod semper aequum ас bonum est ius dicitur, 
ut est ius naturale" (право визначається різними способами: один 
із них, коли все, що постійно милостиве і добре, називається 
правом, як природне право). Як зазначає Вальдштайн, "існують 
ще численні інші [норми], які стали загальним надбанням на
шої правової культури". Деякі з них юристи називають у зв'яз
ку з пізнанням справедливости. Ульпіян говорить про "honeste 
vivere" і про "alterum non laedere". Honeste vivere -  це зразкове 
життя, життя-взірець для всіх, воно тісно пов'язане з принци
пом: не заподій шкоди ближньому. Саме ці принципи ще 
конкретніше відображено в інституціях Флорентина (23). Тут 
акцентується увага на запереченні будь-якого виду насильниць
ких дій, а особливо на тій максимі, що людина не має права 
вчиняти насильство щодо іншої людини. Виправданням цьому 
виступає та нитка, якою природа пов'язала всіх людей між со
бою. На відміну від встановленого людьми права, природним 
правом, справедливістю не можна розпоряджатися на свій роз
суд, що зрозумів ще Ґай (II ст. після Р. X.) (24).

Римські юристи у різні способи опиралися на справедливість 
як на мірило оцінювання чинного права. Для преторів ідея 
справедливости була взірцем у їхній правотворчості. Знову й 
знову зустрічаємося з aequitas, яка виступає обґрунтуванням 
для преторської правотворчости і в багатьох випадках супро
воджується naturalis (25). Послідовність, з якою постійно вста
новлюється цей зв'язок, дає підстави зробити висновок про пе
реконаність римлян у тому, що писане право можна виводити 
із основних принципів природного права, а відтак і про їхнє 
розуміння того, що останнє є передумовою першого. Юристи 
класичних часів, власне інтерпретатори права, які виступають 
посередниками між нормою та громадянином, що звертається
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до закону, з цілковитим розумінням можливостей їхнього ме
тоду посилалися на принципи справедливости як на основу при
йняття ухвали. Формулювання у сфері aequum -  iniquum з часів 
великого юриста Лабеона не були рідкістю (26). У науці поси
лання на aequitas та natura часто характеризували як посткла- 
сичне, а тому "неримське". Однак не враховували ані надбання 
римського права, ані правової свідомости римлян. Побудова 
римської правової системи, в якій юриспруденція була домі
нантною і саме не в межах політичної влади, зумовила пра
вильний аналіз взаємозв'язку між справедливістю та правом. 
Іншою важливою основою для прийняття ухвал поряд з naturalis 
aequitas була humanitas. У цьому полягає врахування власти
вих людині за її природою рис. Саме посилання на цю цінність 
й означає екстремальне заперечення позитивного права, що ке
рується лише власною логікою. У вимозі приймати ухвали на 
підставі humanitas міститься заперечення суворого трактуван
ня права, яке обґрунтоване лише в писаному праві.

Не може бути жодного сумніву, що грецька філософія від 
початку II ст. після Р. X. мала надзвичайно великий вплив на 
Рим саме щодо цього пункту. Ці духовні надбання засвоїли, про 
що існують свідчення, найвизначніші цезарі цього сторіччя, Адрі- 
ян, Антоній Пій та філософ Марк Аврелій (27). Саме в консти
туціях цезарів містяться посилання на humanitas. Провідні юри
сти перейняли цю категорію, послідовно застосовуючи її у чис
ленних, особливо делікатних галузях, насамперед у спадковому, 
майновому та сімейному праві. Сам цезар Адріян (117-138) у 
листі до префекта Єгипту, Рамнія Мартіяла, зазначив, що він з 
радістю сприймає можливість викласти конституції своїх попе
редників "humanius'', тобто більш гуманно (28). На відміну від 
поданого Авлом Ґеллієм (II ст. після Р. X.) пояснення ваги 
humanitas як раіеіа, тобто освіченість, яка дає змогу стати вище 
над голотою (29), Адріян якраз послуговувався і, ймовірно, цілком 
свідомо, значенням цього слова в сенсі philanthropia, що запере
чував Ґеллій. Це поняття, яке Ґеллій намагається передати як 
"dexteritas" та "benevolentia erga omnes homines", означає не 
що інше, як виявлення глибокого розуміння сутности людини, 
особливо природних потягів, вад та потреб чи просто людської 
природи як такої. Прийняття ухвали, яке ґрунтується на 
philanthropia, звичайно ж, означає прийняття ухвали в сенсі 
обґрунтованої природою справедливости, яка має бути вищою
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від тексту закону. З часів Юліяна, відомого юриста II ст., який 
ще за правління Адріяна займав важливі державні посади, у 
юриспруденції трапляються ухвали, які так чи так стосуються 
humanitas.

Цей тісний зв’язок етики та права набуває все чіткіших юри
дично-політичних рис. Держава все більше переймається своїми 
найслабшими членами -  рабами, намагаючись поліпшити їхню 
долю та застосовувати до них загальні правові норми. Духовні 
підвалини для цього заклала філософія, що особливо помітно у 
Сенеки, який наголошує на однаковості душ рабів і вільних (ЗО). 
Юристи також добре усвідомлювали проблему рабства: "utpote 
cum iure naturali omnes homines liberi nascerentur" (31). Ульпіян 
чітко дотримується того, що відповідно до природи всі люди на
роджуються вільними. Тут людське право створило щось таке, 
що неможливо узгодити з природним правом. Парадигматичним 
для правової політики цезарів II ст. є рескрипт Антонія Пія до 
Алфія Юлія, в якому однозначно говориться про пом’якшення у 
ставленні до рабів, а також у навантаженні їх роботою (32). Не 
слід забувати, звичайно, і про юридичні процедури щодо тих рабів, 
які мешкали разом зі своїми господарями під одним дахом. Якщо 
при вбивстві їхнього власника чи його сина вони не надали допо
моги, то вони мали бути страчені на підставі двох ухвал сенату, 
незалежно від того, винні вони чи ні (33). Таціт повідомляє про 
практичне виконання такої ухвали, коли 61 р. після Р. X. було 
вбито міського префекта Л. Педанія Секундуса. Тоді було страче
но 400 його рабів. Юрист К. Кассій Лонґін, як повідомляє Таціт, 
щоб запобігти прийняттю ухвали в сенаті щодо такої практики, 
на якій наполягали всі сторони, закінчив свою промову такими 
словами: ’’Дія супроти справедливости також має свою цінність 
як зразок, якщо вона спрямована проти окремої особи задля 
загальної користи” (34). Рішення Антонія Пія дає підстави 
зробити висновок про те, що питання вини згодом вийшло на 
передній план (35).

І нарешті треба згадати про розвиток favor libertatis, прин
ципового надання переваги свободі. Поліпшення соціяльного 
становища рабів, що одержали волю, за часів правління це
зарів особливо переконливо продемонстрував Вальдштайн. На 
основі продуманої системи орегае, обіцяного з нагоди одер
жання волі виконання робіт для патрона у формі поденної 
праці, він зараховував до права рабів та звільнених рабів: ”Гу



5 5 8 Право

манний характер думок, який простежується у численних тек
стах істотно розвинувся з І ст. після Р. X.” (36).
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С ередн ьовіччя (1 )

1. Історія етики і права -  це водночас історія їхнього фор
мування стосовно відмінних величин, а для декого у наш час 
навіть і розбіжних. Сьогодні протиставляють етику та право, 
точніше, власне мораль та право або ж етику та правознавство. 
Посилаючись на сформульовані Іммануїлом Кантом поняття 
"моральности" та ’’леґальности” (як основи для визначення 
обов’язкових дій з причини шанобливого ставлення до законів 
моралі або через страх перед санкціями), їх і надалі характери
зують, з одного боку, як сферу індивідуального прийняття 
рішень за своїм сумлінням, а з іншого, як нормативну сферу, 
що реґулює стосунки між дійовими особами, тобто соціяльні 
стосунки. Мораль/ етика стосуються внутрішнього боку інди
відуального самовизначення, прийняття рішень, у яких суб’єкт 
вбачає і реалізує свої моральні засади. Він орієнтується не лише 
на ті ’’правильні”, "потрібні” максими, які, на його думку, він 
може (чи навіть мусить) вимагати від усіх інших суб’єктів, 
але й водночас на ті максими, які він, зрештою, вважає обо
в’язковими для себе самого (його особисте сумління), через що 
в його особистому сумлінні кожен окремо є вільним і кожному 
належиться право бути визнаним вільною людиною. Зрозумі
ло, що на самому лише сумлінні держави не збудуєш, а тому 
потрібно визнати та покласти в її основу право, яке складаєть
ся із законодавчих норм, за допомогою яких встановлюються 
важливі для співжиття різних суб’єктів межі, дотримання яких 
забезпечує державна влада, тобто з тих норм, що стосуються 
лише зовнішньої сфери (тобто, власне, вчинків) суб’єктів і че
рез можливості примусу мають обмежуватися мінімальним 
рівнем реґулювання. Ці правові норми встановлює державна 
влада, яка водночас і сама повинна їх дотримуватися, а відтак 
примус може здійснюватися лише в межах закону. Ці правові 
норми обов'язкові лише щодо зовнішнього боку, тобто не щодо 
сумління кожного окремо, однак їх все одно слід дотримува
тися, тому що або ж якщо вони випливають із зовнішніх по
треб людського співжиття. Утім вони ставлять також і вимоги 
до сумління кожного окремо, бо ґрунтуються на визнанні сво
боди совісти для всіх, звичайно ж, лише коли право та держа
ва справді керуються такими принципами, тобто коли вона є
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"правовою", "справедливою", "моральною". Такими, мабуть, 
є зв'язки між мораллю та правом, тому краще виходити із 
відмінностей між ними, аніж з їхнього розділення, яке обри
ває будь-який зв'язок між ними, що стверджує, скажімо, пра
вовий позитивізм.

До того ж зв'язок між мораллю та правом виявляється у 
тому, що і мораль, і право стосуються прийняття особистого 
рішення щодо тієї чи іншої дії. Тому проблема сенсу свого 
життя (передовсім щодо особистої межі в смерті), яка вихо
дить поза межі власне дії, не розглядається у рамках ані мо
рального, ані правового осмислення. А тому треба взяти до ува
ги та покласти в основу інше протиставлення (власне, радше у 
сенсі розрізнення, а не відокремлення): основне релігійне рішен
ня щодо морального сумління та віри.

Ці відмінності впливають на реалії нашого сучасного життя 
і відтак є тим диференційованим підходом до нашого вільно
го буття, який кожен окремо як вільний суб’єкт має для себе 
щораз по-новому визначати. Однак аналіз історичних фено
менів ставить нас перед складною проблемою розуміння, поза- 
як люди у ті часи, очевидно, не жили за такими диференційова
ними підходами до свободи самовизначення. А тому нам склад
но безпосередньо зрозуміти тогочасне життя. Ми мусимо спро
бувати виявити критерії їхнього життя і, так би мовити, пере
класти їх для нашого диференційованого світогляду. Ми не 
уникнемо (що ранніші часи, то більше) спекуляцій. У подаль
шому викладі таких спекуляцій буде достатньо і, звичайно ж, 
багато проблем доведеться залишити поза увагою (2).

2. Перша теза, з якої тут слід виходити, твердить, що люди, 
які жили раніше, насамперед германці, не знали і не визнавали 
основних засад нашого сучасного життя, а саме можливости, 
навіть потрібности, для кожного окремого індивіда його вільно
го вибору. Германці (3), очевидно, вважали, що безпосередньо 
залежать від порядку розташування сил, який відповідно ди
намічно змінювався, а також -  від сил нижчого порядку, у 
рампах яких індивід як член спільноти діяв і які ґарантували 
йому захист і те чи інше становище. Відповідно важливу роль 
відігравав рід (4) кровних родичів. Пращур, тобто засновник 
цієї родової спільноти, надавав кожному його життєву силу, 
його становище у порядку розташування сил як цілому, його
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"спасіння”. Центральним поняттям устрою світу в германців 
була "святість" чоловіка, здатного воювати, яка ґрунтувалася 
на відданості своєму родові й водночас визначала мирні сто
сунки між окремими племенами (5). А тому стосунки між пле
менами опиралися на померлих (6), святі сили яких мали що
раз по-новому реалізовуватися в живих впродовж постійного 
протистояння племен між собою. Якщо цю святість порушува
ло якесь плем'я, його завданням (яке часто вважали обов'яз
ком перед померлим пращуром) була компенсація, а може, 
навіть і збільшення втрачених життєвих сил, соціяльного ста
новища, авторитету (і соціальної чести). Окремого індивіда до 
уваги не брали. Вбивали найкращого чоловіка іншого племе- 
ни, співали насмішкуватих пісень про це плем’я, викрадали 
їхніх жінок чи відганяли далеко їхню худобу тощо. Часто така 
"війна між племенами” переростала у тривале протистояння, 
під час якого цілковито винищували один одного, допоки не 
наставав час примирення. Тоді святкували Urfehde (укладен
ня миру), присягали не мститися, обмінювалися членами пле- 
мени (через кровне братання, одруження тощо) та частували 
всіх. У такий спосіб відновлювався порядок мирного співжит
тя, через що ці "війни між племенами" (7), "Fehden” (тобто 
ворогування), цілком можна характеризувати як правові про
цеси у сенсі права, під яке ще не можна підводити основу 
свободи, а тому й релігійної та моральної диференціяції. По
рядок як такий стосувався взаємин між людьми та орієнту
вався на святість самого племени. Порядок реалізовували не 
лише чоловіки, які керувалися усвідомленням себе як "ми" 
(власне, як спільнота племени), він сам був тілесним зв'язком 
найсильніших у племені, що зумовлює потребу виходити із 
"соціяльних тіл", тобто не лише із свідомости "ми", а й з тіла 
"ми". Це уявлення викликає у нас сьогодні істотні труднощі 
щодо розуміння, а тому потребує глибокого осмислення та 
аналізу, який тут здійснити неможливо (8). Можемо лише кон
статувати, що такий порядок співжиття (а відтак і конкретні 
правові стосунки племен між собою) нерозривно пов'язаний із 
силою (9). Сильний мав рацію, тобто він міг реалізувати свій 
правовий статус у стосунках з іншими.

Найяскравіше це уявлення виявлялося у поєдинках (10) про
тивників, які прийшли на зміну війнам між племенами, але 
набули свого значення насамперед тоді, коли безпосередні
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кровні зв’язки племени почали розпадатися і на їх місце при
йшли нові формування, передусім братства воїнів по зброї при 
дворах знаті, які часто засновувалися на присягах та кровно
му братанні, а також на пам’яті про померлих, яких згадува
ли в урочистих ритуалах. Життєві сили цих воїнів, які щораз 
по-новому виявлялися в їхніх військових походах (та Fehden), 
виступали вже як тілесні властивості, закладені у них са
мих (11), а тому спонукання до своїх вчинків вони більше не 
вбачали у священній силі племени (зрештою, пращура), а роз
глядали вже себе тілесними центрами дій. У їхньому тілі місти
лася та енергія пориву, яка спонукала їх до вразливого спри
йняття дійсности. Якими запальними були ці люди, як легко 
вибухали вони чи то у гніві, чи в печалі, чи у прихильності 
(чи й сексуальності)! Свобода також була (ще) не усвідомлена, 
окремий індивід піддавався поривам, причини своїх вчинків 
він убачав у призначеній ззовні, а тому керованій кимось долі.

Це неусвідомлення свободи стосувалося також і людини, 
яку можна вважати першим "злочинцем", у сенсі "порушни
ка" (12). З погляду священного порядку племени, жодному ро
зумінню не піддавався саме той вчинок, який применшував 
святість власного племени, тобто вбивство кровного родича чи 
порушення табу інцесту. На такий вчинок не можна було реа- 
ґувати війною з іншим племенем, бо ж це сталося у межах 
власного. Жах та огиду, які мусило викликати це нерозумін
ня, могло полегшити, чи навіть й усунути лише одне: той, хто 
це вчинив, взагалі не є чи не був справжнім членом племени. 
Він був по-диявольському шкідливою та небезпечною істотою, 
яка вдерлася чи проникла до племени, а тому його треба було 
або вигнати, або знищити, вдавшись до магічних ритуалів. У 
ньому вбачали вовка у людській подобі (вовкулаку) (13), чудо
висько -  у кожному разі істоту, яка не належить до світу лю
дей, а відтак нелюдину. Що більшою вважали локалізацію та 
концентрацію цієї небезпечної сили у тілі індивіда, то жорсто
кішими мали бути заходи щодо цього його тіла. Порушника 
треба було закопати під грудами каміння, втопити у болоті та 
прибити кілком до дна; його треба було вкрити, щоб відляку
вати демонів, терном, можливо, навіть і спалити чи пустити 
вниз по воді. Просто його вбити було недостатньо. Небезпека 
могла виходити і з мертвого (14), бо вважали, що тілесна жит
тєва сила зникає лише під час повільного процесу. Тривалий
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час убитий міг існувати як привид, як вампір. А тому тіло 
цього не-мерця подрібнювали, вішали його гнити на шибениці 
або ж віддавали до царства мертвих (у розпорядження його 
правителя, бога мертвих, який вітром, гайворонням, стерв’ят
ником кружляв над пагорбами з шибеницями й забирав те, що 
належало йому, насамперед злодіїв (15), богом яких (власне, 
Одін [Вотан]) його й уважали.

У цьому випадку досить складно говорити про ’’злочинця" та 
його "покарання". Це заходи, за допомогою яких намагалися 
позбутися джерела небезпеки для світу, захиститися від нього, 
знищити його. Вони підживлювалися страхом, огидою, гнівом, 
ненавистю до цієї не-людини, спалахами насильства, яке ми сьо
годні можемо уявити лише як "суд Лінча”. Таким "судом Лінча" 
було, звичайно ж, і вбивство спійманого на гарячому порушни
ка (16). При всій тій дратівливості цих запальних людей зрозуміло, 
з яким гнівом та якою ненавистю реаґували вони на очевидний 
злочин. Позаяк він, власне, через свою очевидність, завдавав шко
ди статусові цієї особи в межах порядку як цілого, його "честі” у 
найглибшому розумінні цього слова (взагалі щодо правового ста
тусу): спійманого вбивали. Відтак вчинок вбивав людину, бо на 
якусь індивідуальну провину у цій системі несвободи не зважа
ли. Вбитого потім виставляли всім напоказ для демонстрації його 
нечесности, нелюдськости, і щоб викликати обурення, яке мало 
охопити всіх, хто знав суть справи. Звичайно, таке покарання 
означало й приниження для того колективу, до якого належав 
убитий, тобто для його племени. Часто це призводило до незгоди 
з таким судом, до нового протистояння, яке, переживши свою 
кульмінацію, закінчувалося поєдинком.

Розв’язання суперечки в поєдинку набувало все більшої ваги. 
З поступовою ліквідацією племени та усвідомленням власної 
фізичної сили перемога в бою, який відбувався за своїми пра
вилами у присутності та при контролі глядачів, стала придат
ним засобом до з'ясування та визначення правових стосунків 
між противниками. У такий спосіб уникали великої війни між 
племенами, у чому мали бути зацікавлені всі, бо ж встановлю
вався лад, потрібний для всіх мирний порядок. Насамперед 
король, статус якого тривалий час ґрунтувався на святості його 
королівського племени, був зацікавлений у тому, щоб не було 
войовничих протистоянь, а суперечки щоб розв'язував він чи 
суддя, якого теж призначатиме він, у рамках встановленого
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процесу. Одним із таких правових процесів і був цей поєди
нок, на який замість себе можна було виставити й своїх побра
тимів. Переможець мав рацію, позаяк він у присутності зна
чущих у правовому плані боєздатних чоловіків, тобто на тінґу 
(на зборах під керівництвом королівського судді), ствердив себе 
та підтвердив свій (правовий) статус. Його правові стосунки з 
переможеним доведено фізично у присутності всіх, а тому вони 
не підлягали запереченню. '

Того ж самого результату досягала в процесі й сторона, що 
підтвердила свої свідчення під присягою (17) та успішно викона
ла завдання знайти достатню кількість чоловіків, які б повірили 
у це висловлене під присягою твердження та були готові привсе
людно виступити за неї (аж до участи у поєдинку). Присяга та 
підтримка цих "помічників у присязі" (знову ж таки соціяльне 
тіло, що присягало за допомогою багатьох рук) доводили істинність 
твердження й означали відтак правову перемогу.

3. Королі надавали однозначну перевагу цьому процесові 
під присягою. Його застосування, звичайно, передбачало, що 
інстинктивний фізичний порив мав бути приглушеним, "ди
сциплінованим" і "цивілізованим". Спочатку, однак, увага зо
середжувалася на інстинктивному, а згодом усе більше усві
домлювали, що ця життєва сила, яку окремий індивід реалізо
вував у своїх вчинках, була сконцентрована в його тілі, тобто 
залежала від тих чи інших органів тіла, до того ж великої 
ваги надавали серцеві. У ранньому та ще більше у високому 
середньовіччі з'явилося саме таке розуміння цієї тілесности (18). 
Тіло було центром, власне та його частина, яка керувала й 
контролювала решту частин цього тіла. Цей центр пов'язував, 
управляв, упорядковував та формував ту силу, яку кожен 
індивід відчував у собі, тобто вже не було потреби у безпосе
редньому запальному реаґуванні та роздратованій вибуховості. 
Навпаки, інстинктивні вчинки вважали вже поганим спосо
бом поведінки, бо вони свідчили про те, що людина не може 
опановувати своїх емоцій. Людина мала намагатися зорганізу
вати та сформувати свої фізичні пориви. Самої грубої сили 
було вже замало, а лише справжня сила характеризувала впо
рядковану, гармонізовану, опановану тілесність, яка реалізу
валася у відповідній поставі й жестикуляції (та й одязі), тобто 
в якихось тілесних манерах, яких навчали, які тренували та 
мали щораз виявляти. Зброєносець своїм тілом мав демон
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струвати своє лицарство, але також і танець, служіння та за
лицяння вимагали відповідних тілесних навичок (19). Індиві
да сприймали через його тіло (від його рухів до постави) та як 
частину тілесного порядку світу, який був відповідно тілесно 
зорганізований та центрований. "Тіло короля" (20) набувало 
все більшої ваги як центр устрою, що стояв над дворами знаті 
як тілесними пунктами влади, після яких ішов поділ на ста
ни, які самі були різними тілесно. Усе це пов'язувалося у гар
монійному порядкові, який сприяв формуванню тілесних ма
нер. Виразниками цього порядку щораз більше ставали цен
три влади, яку реалізовував "стан хоробрих", що вже не реа- 
ґував інстинктивно та роздратовано, а з усвідомленням свого 
завдання щодо встановлення чи відновлення порядку.

Для військових протистоянь між племенами чи групами (ри
царськими братствами, свитами) більше не залишилося місця. 
Конфлікти розв'язували під час процесу, зорганізованого тілес
но, встановленого та керованого тілесним центром влади. Суд
дя (21) сидів на підвищеному кріслі, керував процесом і ставив 
запитання до свого оточення у прямому розумінні цього слова, 
тобто до людей, що стояли навколо нього, а згодом до вибраних 
судових засідателів. Він виголошував вирок та контролював його 
виконання. Його миротворча аура не дозволяла вибухів емоцій, 
а відтак взагалі уможливлювала проведення процесу як такого. 
Судді не лише визначали докладний порядок надання доказів 
(як раніше під час збирання доказів на тінґу (22)), а й скоро 
самі приймали ухвали у справах, що стало можливим через те, 
що влада (насамперед король) визначила правила розв’язання 
конфліктів, об'єднавши основні випробувані принципи розв'я
зання конфліктів колишніми посередниками. У народному праві 
це були збірки покаянь (23), у яких чітко було встановлено, 
скільки і за що має заплатити порушник, щоб знову відновився 
його правовий статус (до того ж без насильницького протисто
яння у формі Fehde). Скоро влада встановила правові норми, 
порушення яких, також і проти неї самої, треба було спокуту
вати, позаяк заподіяне завдавало безпосередньої шкоди її влад
ному статусові як центру порядку та як миротворця.

Отож злочинець був порушником порядку, порушником спо
кою, з чого випливало, що він не належить до тутешнього світу. 
Він був примітивним, грубим, неотесаним, невихованим, зд
еформованим, він був варваром, хоча також і тут, у "стані зло



Середньовіччя 56 9

чинців’’, здійснювалася тілесна диференціація. Рицар, який не 
вмів керувати своїми інстинктами й у своїй запальності ніяк не 
міг припинити Fehde (приміром, рицар-грабіжник), був інак
шим, інакшим також і тілесно, а тому до нього треба було ста
витися по-іншому, інакше поводитися з його тілом (також і для 
покарання) (24), аніж зі здичавілим, шкідливим чоловіком (25), 
який взагалі не заслуговує на те, щоб жити. Щодо нього й на
далі існували уявлення, що він нелюдина, що’він тварина, бе
стія. Загалом він і сам собі таким здавався, про що свідчить 
інстинктивне, варварське поводження з жертвами.

Позиція у процесі та у виконанні вироку була також дифе
ренційованою. Поважного рицаря чи громадянина визнавали 
у процесі як сторону, його присяга була чинною (також і як 
присяга очищення для захисту від звинувачення) (26). А пору
шення шкідливих людей були настільки очевидними (це ви
пливало з їхньої поведінки, зовнішнього вигляду, мови, жести
куляції), що їх досить швидко можна було визнати винними, 
їхня страта також відбувалася досить швидко, переважно че
рез повішання або колесування (27), після цього їхні тіла за
лишали розкладатися на шибениці чи на колесі, тобто у при
мітивних, варварських формах, що відповідало їхній сутності, 
а також їхньому характерові нелюдів, що піддаються некеро- 
ваним інстинктам. Інших порушників страчували у тілесно 
зорганізованій та опанованій формі відрубування голови (28), 
для виконання чого сформувався окремий стан катів (29).

4. Християнізація тривалий час нічого не змінювала у цьому 
сприйнятті та розумінні світу, тілесности та вчинків. Лише по
рядок та устрій виводили вже зі Старого Завіту та розглядали як 
Боже творіння. Це, звичайно, лягло в основу подальших змін.

Християнство спочатку перейняло багато звичних уявлень 
і лише інтерпретувало їх у новому дусі. Поєдинок та присяга 
(з особами, що підтверджують правильність даних однією зі 
сторін свідчень під присягою) стали судами Божими (ЗО), на 
яких Бог як Бог-творець, а відтак і Бог правового устрою світу, 
виявляв істину. Поряд із цим з’явилася низка інших судів 
Божих, які застосовували насамперед щодо тих, кого не допу
стили до розв’язання конфліктів у поєдинках чи під прися
гою, тобто щодо жінок, підневільних та чужинців. Для них 
християнський Бог був також Богом права, а відтак й істини,
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яку треба було виявити, і в такий спосіб привселюдно розв'яза
ти конфлікт. Віра у справедливого Бога взагалі уможливила 
виникнення цих нових процесів or dale (суду Божого), а також 
їхнє пояснення, тому що вони самі були насильницькими дія
ми. Підсудного кидали до води, щоб побачити, чи він потоне, 
чи залишиться на поверхні, його змушували діставати той чи 
інший предмет із киплячої рідини, і він обпікав собі руку, або 
заставляли носити розпечене залізо, або, як приміром відомо з 
леґенди про св. Куніґунду (f 1033), ходити босими ногами по 
розпечених лемешах. Однак найважливішим у цих процесах 
було не саме насильство, а те, що це насильство мало б спрово
кувати зло і з Божою поміччю змусити людину зізнатися (31). 
А тому винний чи брехун визнавав насильство суду Божого, 
яке реалізовувалося на його тілі. Його обпечена рука чи ступня 
не могли загоїтися, рани гноїлися, чиста вода, освячена хре
щенням Христа у Йордані, його не приймала, а викидала на 
поверхню. А невинність та істину насильство здолати не могло. 
З Божою поміччю опіки гоїлися, а вода приймала підсудного. 
Так це насильство, яке на початку було вироком Божим, стало 
видимістю, не несправедливістю, а засобом та методом права, 
способом розвінчування винного та виявлення істини. У на
сильстві суду Божого, супроводжуваного релігійною вірою, вба
чали мету, що Бог допоможе праву, яке розуміли як істинний 
(справжній) порядок відносин не лише між сторонами у про
цесі, а й між усіма людьми взагалі (як це собі уявляли у зв’язку 
із творінням, а тому й у стосунках з природою), знайти істину. 
Бог був справедливим, він любив право, бо він сам був правом, 
як близько 1225 р. писав Заксеншпіґель (32), він же ж бо був 
суддею на Страшному Суді. Праведному та невинному Бог мав 
би дати сили тихо й спокійно лежати на воді та легко піти на 
дно чи вилікувати йому рани. А брехуна, який стоїть на боці 
неправди, а відтак злого, чиста вода виштовхне, його рани роз'я
тряться і виявиться істина. Так Бог виносив свій вирок і знову 
ж таки й ні, бо він лише відокремлював правду (і справедливість) 
від неправди (і несправедливости) та виявляв правову істину. 
Відтак вирок був самовироком правових стосунків, які були 
предметом суперечки на процесі. Цей правовий процес був лише 
шляхом, на якому предмет суперечки сам собою ставав чітким 
і виявлялася істина. Цим процесом керував та за ним наглядав 
християнський суддя, який саме через це і не виносив вироку.
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Але навіть і вироки лише вказували на шлях, де можна знайти 
істину.

Саме тому поєдинок та присяга (з особами, що підтверджують 
правильність даних однією із сторін свідчень, які та дала під 
присягою) були у цьому сенсі судом Божим. На початку цих 
процесів була неправомірна дія: закид позивача, яким він посяг
нув на честь та особу відповідача. В основі лежала віра у те, що 
виявиться істина права (правових стосунків), що істина і право 
пов'язані між собою силою. Істина перемагала у збройному по
єдинку або в боротьбі присяг з потрібними особами, що підтвер
джують правильність свідчень (а також із залученням святого, 
на реліквіях якого треба було присягатися). Якщо таких осіб 
знайдено, то це вже свідчило про виявлення істини також і для 
тих, які визначали хід цього процесу. Для них він був незапереч
ною правовою дійсністю, тобто мав "законну силу" у повному 
розумінні цього слова, позаяк за цим процесом та його результа
том стояли могутні чоловіки, серед яких король, від імени якого 
суддя й провадив процес. Отже, суддя був лише керівником про
цесу як шляху, йдучи яким треба було винести вирок, який мав 
виявити істину. Стосовно цієї істини він був пасивним. Він лише 
відкривав та охороняв цей шлях від руйнівних впливів ззовні. 
Його оповивала аура, в якій вбачали силу, що відкривала шлях 
до істини, бо ця аура передавалася через священного правителя 
від самого Бога, який вручив йому меча правової влади (33). 
Судді це давало змогу не допускати зайвих спалахів емоцій з 
боку учасників, тримати на прив'язі дикий запал і безлад та 
забезпечувати правову поведінку під час процесу.

5. Християнське уявлення про світ як про створений поря
док (та про справедливість Бога-творця), звичайно, змінило 
розуміння процесу загалом. Через цей стосунок до творця по
рядок втратив ту динаміку, що на початку була основою того 
чи іншого окремого випадку як нескінченна гра з перемінним 
успіхом між різними силами (племенами, проте також, при
міром, і демонами). Кожний окремий випадок, який по-різно
му стосувався порядку, завжди розглядали у межах усебічно
го порядку. Його нерозв'язаність шкодила загальному поряд
кові, а його розв'язання знову відновлювало його. Відтак цей 
окремий випадок більше не був, так би мовити, окремим, а 
був випадком, що підривав основи порядку. А тому його розв'я
зання (у сенсі саморозв'язання через з'ясування стосунків у
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порядку також) уже було прикладом, взірцем і для інших ви
падків. Він мусив виявляти критерії, які стосувалися й інших. 
А тому він сам та його розв’язання мусили бути нормою, яку 
можна було підвести до всіх подібних випадків. Відтак зав
дання полягало у тому, щоб віднайти цю найважливішу для 
цього випадку норму.

Так уявлення про правовий процес як шлях здійснення 
правосуддя відповідало християнському розумінню порядку 
та права (34). Суддя ще тривалий час був лише керівником 
процесу, однак його питання до тих, що виносили вирок, става
ли щораз важливішими. Особи, які виносили вирок (спочатку 
це було оточення, присутнє на процесі, згодом -  власні судові 
засідателі), були покликані знайти розв'язання у цій справі, 
але вже не як окремому випадкові, а через виявлення його 
стосунку до порядку (до права) взагалі, а відтак і через вияв
лення нормативних критеріїв, які були передбачені у Божому 
акті творення. Уже самі питання судді мали виявити цей сто
сунок до норми (до нормативного порядку творення), внаслі
док чого роль судді як просто керівника процесу поступово 
злилася з роллю того, хто виносить вирок. Звичайно, він зали
шався керівником процесу, проте вже щораз більше як пред
ставник власне правової влади, християнського короля, пов
новаження якому надав сам справедливий Бог. Король був 
vicarius Dei на землі. Цей стосунок до Христа, який був водно
час суддею на Страшному Суді, прийшов на місце священної 
сили племени короля. Однак, як уже згадувалося, тривалий 
час існувало тілесне розуміння порядку та світу. ’’Тіло коро
л я” охоплювало країну, як тіло Христа (corpus Christi) -  цер
кву, та втілювало священний, тобто задуманий творцем устрій 
світу, який король своїми поїздками, об’їжджаннями тощо мав 
знову й знову брати у свою власність та розширювати. Також 
і уявлення про диференційоване у собі тіло, тобто тіло, цен
троване в собі, про що йшлося вище, досить успішно пасувало 
до християнського образу короля. Однак і суддя як тілесний 
представник центру влади мав представляти тілесний образ 
правового порядку, зорієнтований, зрештою, на самого Бога, 
суддю на Страшному Суді (35). У цьому сенсі глоса до Саксонсь
кого права, створеного між 1330 та 1386 рр., приписувала: ”Де 
виносить суддя вироки, на тому ж місці й тієї ж години сидить 
Бог на своєму Божому суді над суддею та над судовими засідате
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лями, а тому суддя повинен наказати, щоб зобразили у ратуші 
суворий суд Господа нашого." Це розпорядження ретельно вико
нували, про що свідчать численні зображення Суду Божого у 
будинках судів, а також і в самих правових текстах (36). До того 
ж за взірець брали й старозавітного Соломона (37). Загалом від 
судді вимагали, щоб він був особою незацікавлєною, сидів спо
кійно та велично, часто зі схрещеними ногами, як похмурий 
лев (38). Як керівник процесу він не мав права сам висловлюва
тися щодо справи, мусив бути щодо неї нейтральним, незацікав- 
леним, тобто бути тим, хто міг вислуховувати, бути відкритим 
до арґументів з усіх сторін, самовладним, вартим довіри, прин
ципово суворим, проте не непоступливим, а м'яким та справед
ливо милостивим, він не має поспішати, а все ретельно обдуму
вати тощо. Як керівник процесу він був водночас і образом цього 
процесу (його тілесною персоніфікацією). У руках він спокійно 
тримав жезл (39), направлений угору до Бога, чия істина та 
справедливість мала восторжествувати як вираження загально
го устрою світу, створеного та втіленого Богом. У розв'язанні 
випадку розв'язували не лише проблему, а й святкували пере
можний тріюмф цього устрою. Відтак процес слугував не лише 
розв'язанню питання, а й відновленню порядку загалом. Добрий 
порядок перемагав над злим. А суддя був образом цього порядку 
як стану світу. Він був статусом, тобто державою, яка ще довго 
залежала від таких індивідів, аж поки не перетворилася на струк
туру влади взагалі.

А тому злочинець був не лише порушником мирного ладу, 
тим, хто порушив нормативний порядок центру влади, тобто 
короля (згодом держави), а й тим, хто порушив створений Богом 
лад, а відтак образив справедливого Бога. А тому цей Бог реаґу- 
вав на це порушення та образу, як Бог у Старому Завіті, що як 
кару насилає природні катастрофи, хвороби та війни. І як у Ста
рому Завіті, від цього постраждають усі: злочинець і його жерт
ви, правителі та їхні слуги, вірні й невірні. Бог, що карав, не 
дивився на якусь там вину чи невину, він був розгніваний вчин
ком, а тому мстив за нього. Ще свобода християнина не була 
усвідомленою, ще основу вчинку вбачали у тілі, в інстинктах і 
збудливості, ще Бог насилав свою кару на тіло людини.

Проте вже серйозно сприймали централізацію влади, що 
було сформульовано як завдання. Не лише тілесний порядок 
світу треба було забезпечувати та оберігати. Треба було робити
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все для того, щоб уберегти від кари Божої тих, що живуть за 
цим порядком і поступово перетворилися на підданих. Щоб 
уникнути цієї кари, спочатку вдавалися до покарання всіма 
християнами, а згодом все більше владою. Зле тіло злочинця, 
порушника створеного Богом ладу, мало бути знищене, його 
треба було забрати з-перед очей та стерти зі своєї пам’яті й 
пам'яті ображеного Бога, в якого так можна було завоювати 
милість. А тому злочинця треба було покарати на смерть, бо 
зло, яке він тілесно реалізував у своєму злочині, мало бути 
знищене.

Це нове розуміння смертної кари (та кримінального права вза
галі), починаючи з X ст., знайшло своє яскраве вираження у русі 
"за мир Божий" (40). У зв'язку з цим говорять про "народження 
сучасного кримінального права". Було усвідомлено завдання, щоб 
у ході правового процесу погані вчинки порушників спокою роз
глядати не лише за позовом потерпілого, а й при підозрі само
стійно розслідувати злочин та санкціонувати спільні акції. У 
визначені священні дні мав панувати загальний мир, щоб дати 
християнам спокійно жити своїм християнським життям (на
приклад, відправити Службу Божу), до того ж окремі групи 
(жінки, міщани, клірики, євреї) підлягали особливому захистові. 
Порушників цього спокою, як, зрештою, було вирішено та закрі
плено під присягою, переслідували спільними зусиллями та ка
рали на смерть. У такий спосіб відбувалася концентрація влади, 
у чому вигравала знать, що прагнула до панування над країною. 
Незабаром на зміну союзів миру Божого прийшли угоди про мир, 
які, зрештою, перетворилися навіть на статути миру сильних 
світу цього (41). Вічний мир (1495) у державі (der Ewige 
Reichslandfriede) заборонив будь-які вияви ворогування, а для 
розв'язання суперечок запровадив вищий державний суд.

6. Утім повернімося до цього "народження сучасного кримі
нального права". Поганий вчинок треба було ліквідувати, для 
цього навіть не було потреби у позові з боку потерпілого. Бо 
власне дійсність (42) можна було визнати лише за діями, основа 
яких була у творінні Божому, тобто за добрими вчинками, які 
реалізовували порядок і водночас вихваляли та прославляли 
Бога, насамперед діяння святих, у яких безпосередньо втілю
вався Божий лад. Зло допускалося лише задля спокушання вірно
го, воно було лише видимістю, яка не могла встояти перед доб
рим та святим, як навчала теологія під впливом Томи. Поганий
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вчинок був нічим, не-вчинком, а знищення злочинця -  лише 
онтологічним наслідком самого зла. Отже, в дійсності злочин 
взагалі не був учинком. Він був реальною видимістю, голою 
реальністю, яка хоча й сприймається на рівні відчуттів, але за 
своєю суттєвою якістю це не-вчинок (тобто не-дія), через що 
сприйняття могло вловити лише видимість. Сприйнята ре
альність мусила відійти на задній план і поступитися місцем 
суттєвому, що виступало власне дійсністю. Реальність та відчуття 
розділилися між собою і між ними встановився інший зв'язок.

Те саме простежується і на рівні принципового розуміння. 
Реальному тілу протиставляється душа як сутність людини, 
спочатку, звичайно, у пов'язаній з тілом та залежній від нього 
формі (43). Душа потребувала тіла, щоб втілитися та мати змогу 
діяти. Тіло захищало та оберігало її у своїй оболонці, яка зно
ву ж таки була сформована душею, через що тіло було її тілом. 
Тіло було м'яким матеріялом, який захопила собі душа та сфор
мувала, і так і мало статися, бо цей матеріял безформний, 
неорганізований, а тому поганий. А тіло могло захищатися від 
спроб душі його формувати, чинити опір її формівній силі, 
стати впертим, затверділим, зберігати свою самостійність, яка 
вже мала б бути перероблена. Ця суто тілесна інстинктивна 
реакція на зовнішні подразники і була властивим для ранніх 
часів сприйняттям. Отож душа побачила в цьому несвободу 
(зло) тіла і водночас свою свободу як завдання вирватися з 
цього тілесного полону та ліквідувати тіло, а самій утвердити
ся як тіло, тобто і діяти.

Злочинець виявився, у кожному разі на початку періоду 
пізнього середньовіччя, людиною, душа якої була (ще) заслаб
кою виконувати це завдання. Тілесність ще дуже його скову
вала, ще спрямовувала його свободу на пориви та подразники 
зовнішнього сприйняття. Проте й він був призначений для 
свободи та для панування душі над тілом, через що його вчи
нок був помилкою у цьому його призначенні і водночас осно
вою його провини. Але йому можна було допомогти і йому 
треба було допомогти, а саме послабити силу його тіла. Відтак 
треба було діяти (44). Покликанням добрих людей, які змогли 
досягнути свого призначення у сенсі Божого творіння (звичай
но ж, лише з допомогою Бога та святих таїнств), було допомага
ти слабким грішникам. Вже не можна було покладатися на 
самого лише Бога. Бо ж Бог допустив зло (диявола), а тому
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призначив реальним людям навіть у свободі вміти розрізняти 
видимість та реальну дійсність, розпізнавати та розділяти доб
ро і зло. Вірити в Бога означало слідувати за ним у пошуках 
добра, вчитися та діяти, розвінчуючи та знищуючи зло в апо
каліпсичній боротьбі між добром (Богом) та злом (дияволом): 
хто не за Бога, той проти нього.

Для присуду Божого вже не залишилося місця. Він ґрунту
вався на вірі у те, що справедливий Бог виявить своє право, що 
справедливість можна буде знайти, бо її можна знайти і втілити 
за допомогою милості Божої. Людині не залишалося нічого іншо
го, як молитися та пасивно просити про цю милість. А тепер на 
порядку денному стояли вже активні дії. Але ж чи треба звер
татися до Бога з проханням про присуд? Чи не було б це бого
хульством -  магічно вимагати у Бога діяти? Четвертий Лате- 
ранський собор 1215 р. однозначно заборонив участь священиків 
у винесенні вироків Божих. Залишилися лише присяга та по
єдинок для рицарів. Так виникла складна проблема надання 
доказів на процесах, в яких мусили виступати, наприклад, ті, 
хто не мав права присягати, і насамперед на процесах проти 
порушників спокою (45) (грабіжників, шахраїв, шантажистів, 
забіяк), яких, як уже раніше суджених чи таврованих, не до
пускали до складання присяги. Хоча коли оголошували їхні 
злочини, можна було знову вдаватися до практики застосовува
ного раніше процесу проти спійманих на гарячому (46). Однак 
вже більше не допускали негайної страти злочинця, його лише 
заковували та передавали до надзвичайного суду. На цьому суді 
спійманий у жодному разі не міг наводити доказів на свій за
хист, а можна було лише довести його вину через присягу по
терпілого, якого підтримували особи, що засвідчували цю при
сягу. Часто це були свідки, яких він привів і які свідчили про 
те, що злочинець був спійманий на гарячому ("Schreimanen"). 
Його вину доводили й через очевидність вчиненого злочину 
("blinkender Schein") (47), відразу після чого його могли страти
ти. Це так зване "Übersiebnen" (доведення вини сімома присяга
ми) (48) було більш, аніж сумнівним, коли його застосовували 
до "нормальних" громадян, злочин яких не був таким очевид
ним. Ще швидший процес, в якому вирок виносився лише на 
основі поганої слави підсудного ("Leumundsverfahren") (49), 
також не міг застосовуватися до всіх (50).



Середньовіччя 5 7 7

Так виникла прогалина в доказах, яка ставала нестерпні
шою, що більше завдання правової влади вбачали у покаранні 
за вчинки задля відвернення гніву Божого. Від XIII ст. розв'я
зання знаходили у тортурах (51), які були лише наслідком 
нового розуміння тіла і душі. Бо порушника характеризувала 
слабкість його душі, яка ще дуже міцно трималася інстинктів, 
жадібности та хтивости тіла. Потрібно було скинути цю тілес
ну владу, завдаючи болю та мук, які мали’б ослабити тіло, а 
душі дати змогу виявити істину. Спочатку (на церковних про
цесах проти єретиків, де були "винайдені” тортури, звичайно, 
під впливом римського права, яке знову набуло значення) ду
мали про піст, позбавлення сну, побиття (без кривавих ран). 
Згодом стане ясно, що це помірне застосування (старих) тор
тур, а також їхні наслідки для подальших процесів ще не були 
останнім словом. Бо покаянного єретика карали м'якше і зно
ву приймали у лоно церкви. Лише у повторному випадку та/ 
або при впертості вдавалися до жорсткіших санкцій. Якщо ж 
тіло виявилося міцним, його, задля спасіння душі, треба було 
знищити, наприклад, в очисній стихії вогню (52). Цей захід не 
був спрямований проти людини (тобто проти її душі), а лише 
проти тіла, яке по-нелюдському впиралося і тому було злим та 
небезпечним, що знову оживило старі демонологічні уявлення. 
Водночас це знищення злого тіла було зміцненням для тих 
людей, які були присутніми під час цих мук, бачили позбав
лення чести й самі тілесно співпереживали, через що і їхнє 
тіло слабшало, опираючись владі душі, його відлякували, як і 
через зображення пекельних мук проклятих на картинах 
Страшного Суду, які ставали все важливішими (53). Згодом і 
тут стане ясно, що характер смертної кари зміниться.
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Н ови й ч ас  (1 )

1. Поступове усвідомлення індивідуальної свободи -  про
цес, що розпочався в період високого середньовіччя, був пов’яза
ний із загальним поширенням концепції про те, що душу і 
тіло треба суворо відділяти одне від одного- Спочатку душу ще 
сприймали як залежну від тіла, а тому завданням кожного 
було через аскетизм, самодисципліну та самовладання скину
ти владу тіла і встановити на місці інстинктивної несвободи 
свободу панування душі (2). Коли душа перемагала, тоді 
тілесність ставала вторинною й відходила на задній план. Міри
лом була душа, а також свідомість, своє я, мислення, дух, як 
нетілесна сила, що визначала, керувала та формувала дії (у 
їхній тілесності також), через що релевантною була не сама ця 
тілесна реакція, а лише сила душі. Індивід діяв у священному 
Божому або у злому диявольському дусі. Тіло стало, так би 
мовити, голою формою. Його можна порівняти з посудиною, в 
яку вливалася ця сила душі як воля або духовна позиція, че
рез що тіло стало інструментом душі. Тіло як таке було відкри
тим і для доброго, і для злого духа, а відтак воно було лише 
голим тулубом, тобто без будь-якого внутрішнього призначен
ня та внутрішньої якости (3).

Усвідомлення свободи виявилося у пізнанні та визнанні мож- 
ливости вибору, тобто відкритися для доброго або злого 
духу. До того ж знову повернулися до уявлень про силу. Ан
гел вливав Дух Святий (’*sacra mens") у тіло вірного або ж 
диявол, застосовуючи ковальський міх, вдував через вухо до 
голови злочинця бажання вбити (4). Часто цю ситуацію свобо
ди вибору висвітлювали докладніше. У навчальній літературі 
про сповідь людину зображували між ангелом і дияволом. Пер
ший їй радив іти до сповіді, тоді як другий відраджував. Лю
дина мусила приєднатися до когось із них. Так само між анге
лом та дияволом зображували й того, що мав присягатися пе
ред судом (5). Знову звернулися до уявлення про пакт (6) (уго
ду), щоб унаочнити приєднання до Бога чи до диявола. Як 
вірний Христос у хрещенні (в інших таїнствах також) при
єднався до Бога, так само і диявол, підписавши пакт, відписав 
свою душу пеклові. На передній план все більше виходила діяль
на активність людини. Вона тепер сама шукала диявола, щоб
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змусити його підписати угоду, яка мала б дати їй владу і багат
ство на землі. Ті, що уклали угоду з дияволом (7), як знамени
тий доктор Фауст, і насамперед єретики (8), які хотіли заснува
ти нову церкву зла, від самого початку були злими у самих собі 
через те, що відступилися від Бога й хотіли з'єднатися зі злим. 
Екстремальним виявом цього була відьма (9), яка не лише по- 
єретичному відкидала Бога та паплюжила святі таїнства (це все 
смертельно-грішні злочини проти Божої величности), а й стаю
чи коханкою диявола, навіть з'єднувалася з ним у тілесно-ста
тевих стосунках. Зрештою, можна було навіть і відмовитися від 
уявлення про пакт з дияволом. Мірилом було внутрішнє відступ
ництво, а відтак і гріх у волі та в переконаннях, тобто у самій 
(нетілесній, духовній) душі, яка через те й була проклята.

"Тіло короля" та уявлення про тілесний порядок також 
відійшли на задній план та поступилися місцем диференціяції 
тіла і душі. Усе більшої ваги набував дух, у якому король 
здійснював свою владу, тобто його правові вірування, що так чи 
інакше призводило до конфліктів із церквою. Відтак правитель 
потребував екстенсивного розширення свого тіла, яким би він 
розпоряджався та міг впливати на події, тобто апарат влади, 
який би функціював за його волею. Останній діяв за правила
ми, які правитель змушений був щораз по-новому встановлюва
ти, за законами, а насамперед за Corpus Iuris Civilis (533- 
34 pp.) (10), за римським правом часів правління цезарів, яке 
стали переймати, починаючи з XII ст. Ця, на тодішні часи про- 
ґресивно-сучасна, нормативна система могла функціювати, зви
чайно, лише за наявности освічених юристів. А тому в період 
високого та пізнього середньовіччя справа дійшла до відкриття 
правничих факультетів при університетах, на яких здобували 
освіту методично вишколені та компетентні у застосуванні римсь
кого (і канонічного) права юристи (11), які потім застосовували 
свої знання насамперед у містах та при дворах. Скоро стало 
звичним особливо складні та значні правові випадки представ
ляти на розгляд експертів при університетах (12). Тому виник
ла потреба в укладанні та доведенні до загалу актів, через що 
все більшу роль у сфері права відігравала писемність. У такий 
спосіб новий стан правників перейняв на себе оцінювання пра
вових випадків, через що розрізнення між суддею та тими, хто 
виносив вирок, втратило будь-яке значення, аж поки освічені 
юристи зрештою взагалі не перебрали ролі керівників процесів.
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З новою нормативною системою та новим правовим жезлом (13) 
правитель мав у своєму розпорядженні штучне та одухотворене 
(тобто придумане), але достатньо дієве тіло.

"Ліквідація тілесности” відбувалася послідовно. Мірилом 
вже не виступала фізична сила та особиста присутність, а сила 
юридичного арґументу. Вирішальним уже не було тілесно на
сильницьке порушення спокою, а порушення встановленого 
порядку, як це було викладено $ юридичних текстах. Порядок 
мав зберігатися та охоронятися в душі, він мусив бути в голо
вах людей. Право мусило і могло бути викладене в законодав
чих формулюваннях і бути встановленим для всіх мислячих. 
Відтак право втратило свою ознаку як частина створеного та 
встановленого наперед порядку. Тепер його мав осягнути, осмис
лити, духовно сформувати, а відтак і встановити (позитивізу- 
вати) (14) дух людський. Право як закон встановлювали та 
використовували юристи, що вивчали суворі методи застосу
вання законів. Розв'язання жодної проблеми не виходило за 
рамки цієї юридично-правової логіки.

Зразком такого розвитку, звичайно, було місто (15). У ньо
му від початку не було місця для якогось природно створеного, 
безпосереднього порядку. Громадяни були чужі один одному, 
походили з різних життєвих та правових сфер, місто стало для 
них початком нового життя, вони втрачали будь-який інтерес 
до свого минулого ("міське повітря дає свободу”). Відтак сто
сунки між ними могли встановлюватися лише на загальній 
домовленості, а саме на підставі угоди між громадянами, запро
вадженої верхівкою, чинність якої підтверджувалася щоріч
ною присягою (16). Присягатися треба було і насамперед у 
відмові від насильства та у визнанні компетентности міського 
суду та міських установ влади (передовсім маґістрату), спільні 
справи треба було вреґульовувати згідно з розпорядження
ми (17), які впроваджувалися також і насильно, що привело 
до виникнення нових, швидших сучасних процесів.

2. Ці сучасні процеси сформувалися у зв'язку з новим ро
зумінням дій, а саме того, що злочин -  це образа Бога, а тому за 
нього слід карати. До того ж порушника потрібно було викри
ти, а вчинення злочину -  оприлюднити. Так справа дійшла до 
виникнення спочатку у церковній, а згодом й у світській сфері, 
процесу інквізиції (18), який при підозрі, висловленій також і
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у формі чуток, починався з розслідування та мав на меті вия
вити підозрюваного. У позивачеві, скажімо, потерпілому, не було 
вже потреби. Порушення розслідували від імени влади, бо ж 
воно було в інтересах усіх. Якщо було два добрих свідки, які 
однозначно вкажуть на порушника, можна було без проблем 
виносити вирок: "Двох очевидців вистачить, щоб істину зна
йти!"* (19). Якщо ж не було такої змоги отримати докази, по
трібно було домогтися зізнання -  "королеви доказів" (20). Для 
цього не мали нічого іншого, крім як тортур, хіба що було 
достатньо побічних, підтверджених експертами-правниками 
доказів. Знищення зла було встановленням (відновленням) 
добра. Треба було розпізнати зло, а саме помітити злий намір. 
Тілесних знаків часто бракувало, навіть коли шукали відьом
ських плям чи застосовували старі практики щодо тіла ("ку
пання відьми") (21). Індивід лише сам міг зізнатися у злому 
намірі, який був його суттю, чи то на сповіді, чи привселюд
но, наслідком чого були заходи покарання, які передбачали 
насамперед збезчещення винного, який мусив принизити себе 
у присутності всіх, аж поки він не спокутує вини і не буде 
прощений. Однак індивід часто й надалі перебував у владі зло
го, а тому не зізнавався й опирався, брехав, намагався удавати 
із себе порядного. Як же можна було викрити цю злу людину 
та змусити її зізнатися, а відтак і навернути назад, тобто 
відвернути від угоди з дияволом, щоб у такий спосіб вона по- 
справжньому розкаялася? Обмежувалися злими діями, злими 
порушеннями, вчиненими злою волею. Бо щодо них існували 
докази, свідчення очевидців, зрештою, причини, які були до
статніми щоб когось підозрювати. У підозрі треба було переко
натися, її треба було підтвердити, що, зрештою, можна було 
зробити лише за допомогою зізнання. А якраз його й не мож
на було домогтися: воля була вільною (22). Однак можна було 
ліквідувати принаймні причини заперечення вини, тобто брехні, 
яка вже сама собою була злом, піддаючи підозрюваного торту
рам. Бо ж людина поєдналася з дияволом, щоб досягнути тілес
них цілей -  задоволення хтивих бажань. А тому біль на торту
рах мав би отверезити союзника диявола. Отже, диявол не зміг 
виконати умов угоди, він виявився брехуном і лукавим, яким 
він, зрештою, і був. Відтак болі звільнили людину від її зв'язків 
з дияволом, витягнули її з багнюки зла, в якому вона зав'яз

* Вислів із “Ф ауста” Й. Ґьоте, що став крилатим. -  Прим, перекл.
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ла, та звільнили їй шлях до зізнання та навернення. А тому 
зізнання мало відбуватися не лише під час тортур, а й привсе
людно.

Отже, тортури стали засобом методичного продукування істи
ни (23). Мучити слід було не інстинктивно, не роздратовано, не 
по-садистському, а тверезо. Це мав робити фахівець (кат), який 
через свій досвід достатньо добре мав знати, коли підвести вин
ного до зізнання і чи зізнався він лише, щоб уникнути болю. 
Тортури були концепцією правомірного, правового процесу. Пе
редумови для їхнього застосування, встановлені у Constitutio 
Criminalis Carolina від 1532 р. -  у законі короля Карла V, яскраво 
свідчать про зусилля щодо методичного продукування істини. 
Лише справжнього злочинця можна було змусити зізнатися у 
своєму злочині. Бо лише страта справжнього злочинця могла 
пом'якшити праведний гнів ображеного Бога. Звичайно, не 
треба забувати, що тортури, насамперед у процесах над відьма
ми та у політичних кримінальних процесах, виходили за будь- 
які правові рамки. Дехто навіть сумнівався у правильності 
застосування тортур, бо якраз досвід сповідальників відьом, 
передусім Фрідріха фон Шпее з його зворушливим твором Cautio 
Criminalis 1631 р. (24), розвінчував будь-які спроби продуку
вання істини. Однак через виникнення уже згадуваної прога
лини в одержанні доказів (через ліквідацію практики вироку 
Божого) докази, якщо не було двох свідків, треба було одер
жувати через зізнання. А тому ще довго трималися тортур, 
принаймні щодо принципових питань, у законах було перед
бачено все докладніші та щораз більш обмежувальні правила 
щодо їх надійности та застосування. У Constitutio Criminalis 
Theresiana -  австрійському кримінальному кодексі 1768 р. 
містилися навіть зображення процесу тортур (25). Взагалі їх 
намагалися уникати, допускаючи, наприклад, прості покарання 
підозрюваного. Він міг зазнати (легшого) покарання, навіть і 
не зізнавшись, якщо підозру не було знято. Остаточно (і фор
мально) застосовувати тортури припинили лише із запрова
дженням вільної оцінки доказів судами та непрямих доказів, 
через що вибивання зізнання через тортури стало зайвим. Істот
ний вплив на ліквідацію практики одержання доказів через 
тортури здійснили Просвітництво та Французька революція. 
Фрідріх Великий 1740 р. звузив застосування тортур у Пруссії 
лише щодо злочинів проти влади кайзера, зради батьківщини та
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навмисного вбивства, а 1754 р. ліквідував їх узагалі. Інші 
німецькі держави поступово робили те ж саме, наприклад, Бава
рія 1806 р. Останніми у Німеччині їх було ліквідовано у Бадені. 
Звичайно, їх застосовували і ще застосовують, але вже нелеґаль- 
но і не в межах закону. Ліквідація процедури, яку сторіччями 
визнавали у правовому й суспільному плані, та витіснення її до 
позаправової сфери є одним із чітких симптомів для ментально- 
історичного розмежування епох.

3. Усвідомлення свободи принесло із собою і нове розумін
ня порушника та ставлення до нього. Якщо порушення ґрун
тувалося на відкритті себе злу, то змінивши таке рішення на 
цілком протилежне, щобільше, розкаявшись, злочинець міг 
спробувати виправитись. Скажімо, він міг, публічно зізнатися 
у скоєному, публічно висловити свій жаль, визнати свою по
милку та з усією відповідальністю прийняти покарання. Своєю 
зразковою поведінкою на процесі та передовсім під час страти 
він виявляв вдоволення та покаяння.

Відтак смертна кара зазнала змін. Якщо раніше вона мала 
знищити злу людину, принаймні зле тіло, то тепер це була лише 
санкція, яку запроваджували (принаймні могли запроваджува
ти) в інтересах покаянного злочинця, який прагнув спокутува
ти заподіяне. Його болі ще під час тортур і потім на страті вже 
були внеском до примирення з Богом, якого він образив своїм 
вчинком, а тому також і він може заслуговувати на вічне жит
тя у царстві Божому (26). Хоч би якою складною для нашого 
сприйняття була ця смертна кара, в якомусь сенсі була вона 
"карою соціялізації" для вічного співжиття після Страшного 
Суду. А тому і цьому "гарно" померлому надавали останнє місце 
спочинку на цвинтарі (тобто в освяченій землі), читали молитви 
за спасіння його душі, встановлювали хрести на його пам'ять і з 
усіх сил намагалися опікуватися ним у його останні години та 
готувати до гідної смерти (27). Перед засудженим до страти свя
щеник тримав хреста і молився з ним до останньої хвилини, аж 
поки приреченому не відрубували голови. Присутні на страті 
часто співали повчальних і втішних пісень, закликали його бути 
мужнім. Можливо, що й звичай останньої трапези з катом (28) 
бере свій початок у цих мотивах.

Поступово все більше усвідомлювали відмінність між цер
ковною та світською сферою. З погляду створеного Богом по
рядку, що як правовий порядок був обов'язковим для співжит
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тя, раніше було неможливо розділяти "церкву" та "державу”. 
І та, й та були структурою, у межах якої християнин організо
вував своє життя. В одній і у другій існували правові стосун
ки, правові процеси, санкції та їх виконання. Адже структура 
з єпископами, священиками, зі своїми судами, соборами, з 
папою на чолі була тривалий час цілком ефективною "держа
вою" (29). Багато тогочасних "винаходів” (скажімо, службовці, 
процес інквізиції, тортури) виникли у церковній сфері, до якої 
з давніх часів завжди належали освічені люди. Церковне право
знавство підготувало ґрунт для рецепції римського права. Кри
мінальне право перейняло з канонічного такі положення, як 
замах, принцип відповідальности за наявности вини, співучасть 
та участь у злочині, одержання доказів через тортури тощо. А 
також і відьомство, принаймні, у тій формі, яка була важли
вою для суду, було продуктом учених теоретиків.

4. З часів інвеститурної суперечки все чіткіше стали форму
лювати відмінності між церквою та державою (ЗО). Не без при
чини і ця тенденція розпочалася з міст із їх, радше, раціональ
ною організацією співжиття чужих між собою людей. Багато 
християн замислювалося (і завдяки шкільній освіті) над Єван- 
гелієм та над ідеалами засновників церкви і прагнуло їх насліду
вати. Варто лише згадати жебрущі ордени, які сформувалися на 
основах, досить близьких до єретичних, і, якби там не було, спри
яли своєю діяльністю розколові церкви. Зовнішній пишності 
офіційної церкви вони протиставляли тихе, внутрішньо багате 
життя бідного. Цей процес внутрішнього переосмислення цінно
стей у церкві супроводжувався змінами у ставленні держави до 
своїх громадян, яка свою функцію щораз більше обмежувала 
втручанням лише у зовнішню сферу їхнього життя.

У ставленні до засудженого до страти простежуються зміни. 
Засудженого супроводжує священик, він відпускає йому гріхи 
й обіцяє вічне життя також і якраз із тими, що зараз його 
стратять. Навіть відьом не завжди відлучали від церкви. Вчен
ня про чистилище, що у XIII ст. стало догмою (31), допускало 
спасіння навіть померлого у гріхові. Частково ще визнавали 
шанс навіть уже після смерти одержати прощення Боже, який 
з допомогою архангела Михаїла міг вирвати у диявола душу, 
яку той вже вхопив у свої лапи (32). Література Ars Moriendi 
підживлювала прагнення, сповнене віри в небесне блаженство, 
у всякому разі, після перебування якийсь час у чистилищі. А
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тому навіть найгірший злочинець був братом у Христі, його тре
ба любити. Минули ті часи, коли Дайте міг перелічити всіх, хто 
сидів у пеклі. Чому не можна було врятувати також (і навіть) 
Юду (33)? Держава позбавляла життя засудженого, посилаючись 
на встановлене і встановлюване нею право, вже не з дикою, одер
жимою ненавистю, вже не так по-звірячому аґресивно, а з твере
зою, суворою, і водночас безжальною (безсердечною) справедливі
стю. Посилання на римське право, яке перейняли та поклали в 
основу життя людей у державі, стало підтримкою такої нової 
позиції. Хоча правителя ще розглядали як благословенного Бо
гом, проте це благословення тепер поширювалося лише на його 
індивідуальність та гідність як людини. А його держава утвер
джувала свою леґітимність все більше юридично: через забезпе
чення та встановлення правового порядку між підданими, через 
закони та їх застосування в судах та установах, в яких працюва
ли освічені юристи. Втомившись від релігійних воєн, насамперед 
в Англії, проте і в решті частин Европи, люди прагнули спокою 
і порядку, правового миру. Був потрібний сильний суверен, який 
би за допомогою свого міцного державного апарату міг встанови
ти та зберегти цей порядок. Порівняно з ним решта людей була і 
могла бути лише підданими (34).

Символом цієї державної практики права стала Юстиція (35) 
-  молода жінка із серйозним обличчям, безстороння (а тому із 
зав'язаними очима), непоблажлива та глуха до будь-яких про
хань про пощаду, з в'язкою різок, що символізують владу, або 
навіть і зі смертоносним мечем у руках. Часто вона обіймала 
цнотливу Рах (мир), що уособлювало встановлений цією прак
тикою покарань мирний порядок (36). Ріг достатку символізу
вав добробут, який є наслідком цієї взаємодії права та миру, що 
були продуктами суверенної влади (37). Для якоїсь подібної 
Юстиції у межах церкви місця не було. Раніше її зображували 
як ангела Божого у єдності з іншими "virtutes" (тобто небесни
ми силами) (38), а також разом зі зважуванням душ. Проте під 
час цього зважування можна було ще розраховувати на милість 
та пощаду, так само, як і на Страшному Суді розіп’ятого за 
наші гріхи Ісуса Христа (39). "Справедливість” -  це завжди 
великодушність, поблажливість, добросердечність. Чи не з лю
бові до наших гріхів віддав своє життя Христос? За його взірцем 
і християнський король на своєму королівському суді сповіду
вав aequitas (справедливість) (40). До того ж було й багато різно
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манітних актів можливого помилування під час процесу (41). 
Новій державі потрібен був апарат, який би функціював за за
конами та з допомогою юристів з їх методичною арґумента- 
цією. Для милости більше не залишилося місця, його зайняв 
тверезий розум (і розрахунок).

Це нове розуміння права так чи інакше вплинуло і на уявлен
ня про суддю на Страшному Суді, результатом чрго стала та жах
лива річ, що через все більше усвідомлення гріховности людей, 
яке з'явилося з усвідомленням свободи, Христос все більше пере
творювався на Бога, що карає й проклинає (42), через що на
прикінці епохи середньовіччя на передній план вийшло поклонін
ня милостивій матері Марії, яку часто навіть уявляли як проти
вагу її суворому синові, принаймні в ролі заступниці, яка пред'яв
ляючи свої груди, що вигодували його, могла пом'якшити ви
рок (43). Але як можна було прирівнювати померлого з любови 
на хресті Бога до старозавітного Бога-судді? Бог розколовся на 
дві частини -  на ту, що карає, і на ту, що милує. Христос-муче- 
ник, пред'являючи свої рани Христові-судді, якого часто зобра
жували як батька, домагався разом з Марією та іншими святими 
заступниками пом'якшеного вироку (44).

Причиною цього стало насамперед уявлення про "супереч
ку доньок Божих" (45). Почалося все із Пс. 85, 11, в якому 
написано: "Зустрілися милість та вірність; справедливість та 
мир поцілувалися". Середньовіччя послуговувалося латинсь
кими словами misericordia, veritas, justitia та pax і розуміло цю 
четвірку як святі чесноти та доньок Божих, тобто як власти
вості самого Бога: добросердечність, правдивість (істинність), 
справедливість, мир (миролюбність). Цю зустріч та поцілунок 
чотирьох доньок уявляли собі як примирення й зробили ви
сновок, що перед тим мусила бути якась суперечка. Власне, 
справедливість та істина виступали за прокляття грішної лю
дини, а тому підтримали позов диявола проти Адама та Єви. А 
добросердечність та мир просили про спасіння та прощення. 
Як же можна було розв’язати цю суперечку, адже її коріння 
було у самому Богові? Розв'язання можна було знайти лише у 
Тройці, у диференційованому божестві. Син заявив про свою 
готовність стати людиною та померти за гріхи людські, щоб 
примирити батька в єдності духу любови. Відтак помирилися 
між собою і четверо доньок.



5 9 2 Право

Немає більше потреби докладніше зупинятися на цій тео
логічній проблемі, хіба що на тому її розв’язанні, яке зна
йшла Реформація (46). Стосунок людини до Бога (а також до 
диявола) не може бути правовим стосунком. Хрещення -  це не 
угода, тим паче, немає ніякого пакту, що його злочинець ніби
то укладає з дияволом. Не може бути якихось правових стосунків 
також і з пеклом, як це було у численних так званих текстах 
Belial (тексти з описами пекла, диявола тощо) (47), за якими 
юристи-початківці вивчали перебіг процесу, ведення правової супе
речки з Богом за людство. Якщо б йшлося про право, то була б, 
мабуть, проклята кожна людина. А християнський Бог ліквіду
вав це право своєю жертовною смертю, бо він виконує закон. 
Він -  Бог любови та добросердечности, якому спасіння людей 
лежить на серці. За цим Богом має стежити церква як громада 
вірних, на чому вона й може зосередитись, позаяк держава при
свячує себе зовнішній сфері людського життя. А тому її, мабуть, 
можна порівняти з Богом зі Старого Завіту, десять заповідей якого 
поклали в основу кримінального кодексу (48), обмеживши їх, 
однак, лише щодо зовнішньої поведінки.

5. Через це зосередження держави як суто світської струк
тури на проблемах зовнішнього боку життя людини на землі 
змінився й сенс кримінальної юстиції. Покаяння за гріховну 
провину вбачати у страті було сумнівним, оскільки це підпо
рядковувало державу церкві. Результатом стала цілковита зо
середженість держави та її права на зовнішніх стосунках між 
людьми, тобто на їхніх діях (вчинках).

Держава не реаґувала на внутрішню провину злочинця, на 
його волю, яка спонукала його до зла. А як же інакше могла 
вона діяти з її примусовим правом та примусовими заходами, 
які не стосувалися внутрішньої свободи вибору, а лише тіла (49)? 
Державі з її правом довелося зосередитися на зовнішньому боці 
злочину, який настільки шкодив життю людей, що його не 
можна було залишити просто так. Донесення, позов, процес, а 
також відповідні санкції могли стосуватися лише злочину як 
такого. Так само й стратити можна було лише за вчинок. Його 
треба було знищити, усунути, ліквідувати. А тому злочин на
магалися унаочнити на тілі страчуваного, прив'язуючи до ньо
го інструменти, якими було вчинено злочин, або щось із вкра
деного майна. Саме покарання мало відображати злочин тощо. 
Злу волю до злочину ніколи не можна було продемонструвати
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чи унаочнити. Зло як таке залишалося невидимим як і дух. 
Однак про це невидиме зло можна було розповісти і в цьому 
полягав сенс привселюдного оголошення зізнання ("Urgicht"), 
в якому злочинець не лише зізнавався, а й описував історію 
свого злого вчинку. У такий спосіб зло вчиненого прив’язувало
ся до страчуваного. Через цей публічний акт він сам ставав 
персоніфікацією свого злочину, розчинявся у ньому, втрачав 
свою свободу. Нелюдськість вчиненого охоплювала злочинця. 
Відтак злий вчинок ставав живим у тілі злочинця, не як його 
тіло, а як знак, поставлений на ньому через оголошення зізнан
ня (50). Держава страчувала не людину, а тіло, яке являло со
бою злочин. А відтак втілений злочин було знищено.

Втілювалося найсуттєвіше зі злочину, те, що мало бути зни
щене, власне, несправедливість, вчинена злочинцем. Страта сто
сувалася несправедливости, яку ліквідовували в такий спосіб, 
через що відновлювалася справедливість, правовий порядок. 
Тіло страченого було об’єктом, на якому наочно демонструва
лася ця розплата, тобто знищення несправедливости через 
відновлення справедливости. Тіло страченого було сценою для 
’’театру права” (51). А тому страту треба було так інсценізува
ти, щоб можна було сприйняти цей правовий сенс. Власне все 
це було розраховано на очі присутніх (52). Піддавання люди
ни мукам було для цього менш придатним, позаяк право ж 
було раціонально продуманим порядком, в якому не було місця 
для інстинктивних дій. А збезчещення страчуваного було до
конечним. Воно полягало вже у тому, що страчуваного було 
деґрадовано до тіла, або й виставлено у безсоромній наготі як 
оглядовий об’єкт для інших. Воно полягало також і в оголо
шенні зізнання, що розкривало його внутрішнє єство і в цьому 
сенсі було лише продовженням збезчещення через тортури. 
Сама страта мала демонструвати цей театр права, а саме через 
гарний, захопливий, продуманий мистецький акт вбивства, щоб 
не мучити злочинця. Для цього якнайкраще пасувало відрубу
вання голови, звичайно ж, якщо воно ’’належно” удавалось, 
для чого були сконструйовані й відповідні пристрої (напри
клад, ґільйотина) (53). ’’Мабуть, немає жодного іншого інстру
менту, який би краще задовольняв вимоги гуманности та ви
моги закону", як писав Прудон (54).

Театр права був покликаний переконувати людей у потребі та 
доречності цього права, тобто права, яке встановлює та здійснює
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держава. Завдання страти злочинця не полягало у залякуванні, 
для цього краще пасувала відчутна присутність державної влади 
(військо та поліція). Треба було посилити та підтримати законо
слухняне населення, тобто "порядних”, у їхній відданості праву 
(і державі) (55). На них і була розрахована інсценізація. Вони 
визначали, що ще було правовою виставою, тобто виставою у 
театрі права і виставою театру права, а що було вже несправед
ливістю з боку держави. Виникали питання, чи для того, щоб 
продемонструвати розплату, тобто привселюдне знищення неспра- 
ведливости через відновлення права, насправді потрібна страта 
людини, і чи немає тут скочування у минулі часи, які якраз 
через це й були варварськими, негуманними, неправовими.

6. Ця тенденція триває й досі. Історія протікає не лінеарно, 
що особливо помітно, якщо не зосереджуватися на якійсь одній 
національній історії. Якими важливими були, скажімо, релігійні 
війни в Англії, що поставили свободу у настільки скрутне ста
новище, що з'явилася і була втілена в життя концепція вільної 
від релігії держави. А якою важливою для формування за
гальноєвропейської концепції прав людини була Французька 
революція з її патосом свободи. Проте одним словом цей роз
виток охарактеризувати не вдасться. Що ж стосується смерт
ної кари, слід зауважити, що сучасна європейська ментальність 
не визнає за державою права на вбивство злочинця (56). Дії 
держави мають ґарантувати можливість вільних стосунків та
кож і з (колишнім) злочинцем, а тому навіть довічне позбав
лення волі не може бути правовим. Лише покарання, завдання 
якого полягає у тому, щоб ув'язненому злочинцеві надати но
вий шанс у житті (через виховання, професійне навчання, на
дання допомоги у самодопомозі тощо), може узгоджуватися з 
цією редукцією держави. А тому сучасна наука про душу (пси
хологія), яка її, тобто душу, вважає предметом свого вивчення 
(як тіло, але на відміну від нього увага зосереджується на внут
рішньому) й досліджує її в аналітично-методичному плані, роб
лячи відмінність між нею та власне суб'єктом, який можна 
було б назвати "я", "самоусвідомлення”, "ідентичність” та по- 
старомодному "дух" (57), мусить розробити основні напрями 
ставлення та поводження з психікою.

Сьогодні говорять про "соціяльну правову державу” і ма
ють на увазі державу, яка через своє право (записане у консти
туції та законах), увага якого зосереджена на зовнішніх вия
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вах життя людей, має надавати та забезпечувати своїм грома
дянам свободу, рівність та самостійність, тобто ту тріяду, яку у 
своїй політичній філософії виклав Іммануїл Кант (58). В осно
ві цієї держави лежить визнання гідности кожної окремої лю
дини, що стосується також і права на свободу віровизнання. 
Це внутрішнє ставлення індивіда до основних питань свого 
існування не стосується ані держави, ані її права.

Основою соціальної правової держави є також і визнання 
права на свободу совісти. Під цим потрібно розуміти не лише 
віровизнання, а й (і передовсім) свободу самостійно приймати 
рішення у кожному окремому випадку. У своїй совісті (59) кож
ний окремий індивід вбачає власне існування та індивідуаль
ність, що якраз і заперечує будь-яку сваволю та й, зрештою, 
мусить ставати їй на заваді, бо у прийнятті цього основного 
рішення потрібно враховувати зовнішні критерії, встановити 
які для реґулювання стосунків зобов'язане право. У своїй совісті 
кожен окремо відповідає за те, що правильно і що важливо, і 
саме перед самим собою, перед внутрішнім судом своєї совісти, 
на якому ніхто інший не бере слова, окрім лише самого індиві
да, звичайно ж, як істоти мислячої та соціальної. Державне 
право мусить визнати, що це територія, звільнена від права (60), 
тобто воно не повинне оцінювати рішення совісти ані як за
конні, ані як протизаконні. Яким важливим було б це усвідом
лення, скажімо, щодо питань переривання вагітности у перші 
три місяці. На цій вільній від права території кожна окрема 
людина має право на вільний розвиток своєї особистости, куди 
належить також і сфера його "власного" (майно, домашня сфе
ра, приватна, інтимна, а також сім’я) (61). Проте там, де у гру 
вступають зовнішні стосунки з іншими особами, де людина свої
ми діями втручається у правову сферу іншої людини, держава 
може і повинна виступити зі своїм правом.

У цьому сьогодні проводять роздільну лінію між правом і 
мораллю, і виглядає так, що начебто зовнішнє право можна 
піддавати калькуляції та логічній дедукції лише за допомо
гою законного та законотворчого розуму. Однак ця соціяльна 
правова держава може стати дійсністю лише тоді, коли опира
тиметься на підтримку людей, які визнають її основи (гідність 
людини, свобода совісти, свобода віровизнання, вільна від пра
ва територія як право на розвиток своєї особистости) і саме за 
своєю совістю, за внутрішнім переконанням, а не лише за по
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треби чи з розрахунку. Для цього також може, зрештою, не 
бути зовнішніх причин, принаймні вони можуть бути не найго
ловнішими, однак такі думки, як приміром, якомога більше 
щастя для якомога більшої кількости людей, загальне благо, 
задоволення найважливіших інтересів при зважуванні всіх мож
ливих можуть стати релевантними якраз щодо питань обов'яз- 
ковости права (щодо питань "справедливости" законів). Однак 
останнім арґументом для визнання основ соціяльної правової 
держави може бути лише внутрішнє переконання, тобто "мо
ральність” у сенсі Канта, а не зовнішній розрахунок, тобто ”ле- 
ґальність”, куди належить, приміром, мотивація зі страху чи з 
прагнення щастя, що передбачає повагу до гідности іншої лю
дини (всіх інших людей) та обов'язок визнавати за кожним його 
право на власну совість. Це переконання зумовлює і вироблен
ня позиції приймати та розвивати мораль, яка в цьому дусі 
існує, тобто "добру мораль", "вірність та віру" тощо. Лише такі 
"моральні" люди можуть втілити ідею соціяльної правової дер
жави і якраз не всупереч законам, а, навпаки, через свою зако
нотворчу діяльність у парламентах (як "citoyen”), а тому сьо
годні лише парламентська республіка може бути справжньою 
державою (62), або ж через свою діяльність у конституційному 
суді, який дає оцінку актам держави (від виконавчої, судової і 
до законодавчої влади) щодо основних цінностей справедливо
сти, насамперед щодо гідности та основних прав людини. Лише 
така "моральна” держава (63) може стати справжньою соціаль
ною правовою державою. Тоді у такій державі мораль та право, 
етика та правознавство, сумління та теоретичний розум хоча й 
не будуть змішані між собою, але також і не розділені, а своїми 
відмінностями лише доповнюватимуть одне одного.

7. Не можна ані чекати на прихід цих "моральних” людей, 
на діяльності яких ґрунтуватиметься держава, ані продукува
ти їх через застосування законодавства. Потреба в них -  це 
заклик до всіх нас. Не може бути якоїсь ґарантії, що самі со
бою виникнуть справжні соціяльно-правові стосунки між людь
ми. У будь-який час держава може перетворитися на величез
ний насильницький апарат, який не гребуватиме неправомір
ними заходами. Історія ментальности, мабуть, повинна зверну
ти увагу на неправові системи націонал-соціялістичного режи
му та комуністичних диктатур XX ст. (64). Це не були якісь 
нещасні випадки, вони лише свідчать про те, що свобода лю
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дини, яка може реалізуватися і в таких системах, досягалася 
коштом свободи тих, хто не хотів чи з якихось об'єктивних 
причин (наприклад, походження) не міг брати у цьому участи. 
Вони мали за мету встановити на землі вічне царство добра, 
краси, правди, царство справедливости, бо людина вважала, 
що має для цього достатньо свободи (і влади), бо уявила себе 
володарем історії. Порівняно з такою великою далекосяжною 
метою, гідність окремої людини була нічого не варта. Вона 
цілком і повністю була вмонтована в організм суспільства, який 
завдяки своєму бездоганному та безперебійному функціюван- 
ню подавав великі надії на оптимальну продуктивність, а тому 
цей організм (задуманий, мабуть, як нове живе соціяльне тіло) 
виявився, зрештою, механічним тілом та машиною знищення 
будь-яких свобод. Усе, що не допасовувалося, не хотіло чи не 
могло допасовуватися, беззастережно знищували, щоб із цього 
знищення черпати сили для нової побудови. Окрема людина 
була нічим, закономірне функціювання було всім. І ця не
людськість, що свою сутність зреалізувала в Аушвітці 
(Освєнцімі) чи де б то не було, потребувала ідеологічної оде
жини та людського вигляду: народ -  це все, чи навіть, народ -  
це вождь. Традиційні ідеали чести, вірности та відданости без
соромно використовували як пропаґанду та облуду, внаслідок 
чого вони втратили будь-який матеріяльний зміст та цінність. 
У такий спосіб можна було легко поєднати між собою право, 
мораль та релігію, ліпше сказати, змішати між собою, позаяк 
на місці їхнього матеріяльного змісту, який вони втратили, 
з'явився світогляд, обмежений природою (раса, кров та ґрунт), 
через що самі ці поняття перетворилися на ідеологічні форму
ли. На їхнє місце прийшла історично-революційна теорія, яка 
видавала себе за науку і вважала, що, знищивши зовнішні 
виробничі стосунки, вона буде здатна встановити свободу в 
суспільстві. В обох випадках свавілля та насильство вдавали з 
себе право та державу, мораль та релігійність. Ми всі мусимо 
докладати зусиль, щоб така історія, яка може набагато швид
ше розвиватися, як дехто вважає, не повторилася!
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Природа. Довкілля
А н ти ч н ість

Нижче розглянуто засади сприйняття античними людьми 
природи та довкілля. Здійснено спробу охарактеризувати основ
ні принципи ставлення греків та римлян до природи й довкіл
ля, простежити їхній розвиток та відтворити зв'язки між ними, 
а саме: 1) любов до природи; 2) страх перед природою; 3) по
клоніння божественному в природі; 4) сприйняття себе як во
лодаря над природою.

1. Античне ставлення до природи (як і сучасне) суперечли
ве. Один із прикладів -  ставлення в давнину до тварин. Поряд 
із свідченнями зворушливої любови існують і свідчення про 
беззастережну експлуатацію тваринного світу. Обидві позиції 
мали своїх прихильників і серед філософів. На захист тварин 
та веґетаріянства виступала заснована ще у VI ст. до Р. X. 
школа Пітагора. На подібні позиції щодо захисту тварин зго
дом стали й інші вчення (веґетаріянцями себе визнавали, на
приклад, попередник Сократа Емпедокл, філософи академії та 
середньо- або ж неоплатоники). Однак ці вияви захисту тва
рин ґрунтувалися не лише на любові до них. Іншими причина
ми були аскетизм у харчуванні та вірування в переселення 
душ з інкарнацією в тварин.

Зусилля щодо захисту тварин не мали істотного впливу на 
античне буденне життя. Щодо вже згаданої амбівалентности у 
ставленні до тварин характерною є, приміром, риса, що ан
тичність заради естетичного задоволення завжди любила співу
чих птахів, проте якраз цих тварин через їхні кулінарні якості 
нещадно винищувала. Іншими прикладами безжального став
лення до тваринного світу є атенські звичаї VI-V ст. до Р. X., 
які полягали в тому, що молодим чоловікам дарували тварин, 
яких потім використовували в боях між собою та для вправ
ляння в мистецтві полювання. Іншими прикладами є римські 
нацьковування тварин (venationes), які попри критичні заува
ження були улюбленим видом розваг народу, а також триман
ня собак на короткому ланцюгу (canes catenarii). Все ж таки лю
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бов до тварин була дуже важливою. Проте вона стосувалася більше 
приручених тварин, аніж дикої фауни. Ще з давніх-давен було 
звичним тримати вдома улюблених тварин. У IV ст. до Р. X. це 
явище стало вже настільки частотним, що автор комедій Ев- 
бул застерігав своїх сучасників, щоб ті виявляли більше любо- 
ви до ближніх, аніж до приручених пташок та мавп (1). Мавп 
вдома тримали, однак набагато рідше, ніж птахів, які були 
досить-таки поширеними домашніми тваринами, особливо в 
Римі. Позмагатися з ними в популярності могли хіба що соба
ки. Про їхню особливу роль в епоху грецької та римської ан- 
тичности свідчать більше ніж 200 собачих кличок (2), а також 
те, що ще в ті часи вивели спеціяльну породу маленьких кімнат
них собачок (3). Собак, як і коней, деколи ховали у справжніх 
могилах і навіть висловлювали свій сум з приводу їхньої смер- 
ти в надгробних написах (4).

Свідчення про сприйняття краси рослинного світу маємо 
ще в Гомера. Однак тоді ще не займалися вирощуванням деко
ративних рослин заради їхньої краси. Так само й звичай носи
ти вінки з квітів як прикрасу, скажімо, під час культових дій 
чи під час святкового застілля виник уже в пізніші часи. Вперше 
про цей звичай згадано у джерелах близько 600 р. до Р. X. У 
грецьких садах також вирощували лише корисні рослини, од
нак з часом відповідно до потреб починають щораз більше ви
рощувати й квіти. Свідчення про суто декоративні сади з ’яв
ляються лише з V ст. до Р. X. Це були лише скромні початки 
садового мистецтва, яке згодом у римські часи досягло свого 
розквіту в парках та садах навколо вілл та міських будинків. 
Саме тоді декоративний сад вперше став невіддільним елемен
том помешкання людини. Однак у цих римських садах першу 
скрипку грала не стільки природа, скільки садівник (topiarius). 
Він доглядав і підрізав живопліт та дерева, стежив за геоме
трією саду, населяв його скульптурами, умебльовував столами 
та кріслами для застіль.

Загалом же античне сприйняття ландшафту ще не досягну
ло того рівня, щоб предковічна дика природа могла мати якусь 
вагу. Для греків і для римлян привабливим (amoenitas) був 
лише обжитий та сформований людиною ландшафт. З усіма 
застереженнями, які можуть виникнути у зв’язку з такими 
узагальненими висновками, все ж таки можна навести основні 
елементи, які характеризували гарний ландшафт як на серед
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земноморський античний смак: а) рідкий ліс, на відміну від 
предковічних, не освоєних людиною хащ; б) чисті, спокійні 
водоймища на відміну від бурхливих річок та боліт; в) пагор
би, з вершин яких милують око далекі краєвиди, що високо 
цінували ще греки, а ще більше любили римляни; г) гори, 
однак лише як обрамлення краєвиду (навіть якщо йдеться про 
добровільне сходження в гори, немає свідчень про якусь при
вабливість гірського ландшафту) і ґ) спокійне морське узбе
режжя, любов до якого відразу ж зникала, як тільки зривався 
вітер, здіймаючи на морі високі хвилі.

Отже, привабливим був лише опанований людиною ланд
шафт, тобто окультурений. Така форма природи настільки ва
била мешканців, насамперед великих римських міст, що їх 
тягнуло за місто. Починаючи з II ст. до Р. X., для багатих 
мешканців римських міст стало звичним проводити частину 
року в peregrinatio, тобто мешкати у віллах, збудованих у при
вабливих місцевостях.

Задля узагальнення зупинімося на таких трьох пунктах:
а) антична любов до природи частково перебувала (див. став

лення до тварин) у жорсткій конкуренції до її риґористичного 
використання; б) загалом це була любов до освоєної людиною 
природи; в) ширше освоєння природи можна розглядати як 
підвищення рівня життя.

2. Освоєння природи зменшувало водночас і страх перед 
нею, що сприяло якісному підвищенню рівня життя. Бо все, 
що перебувало поза межами окультуреного привабливого ланд
шафту, а саме гущавина населених вовками та ведмедями лісо
вих хащ, бурхливі річки та болота, нерухомі, високі гори чи 
бурхливе море, було не лише неестетичним, а й насамперед 
небезпечним. Ця природа, до якої нога людини ступала з ри
зиком для себе і зрідка, була постійним місцем перебування 
лише богів. А тому поряд із жахом, який викликала дика при
рода, боялися ще й того, як же боги зустрінуть людину, яка 
туди проникала та в молитвах, жертвоприношеннях й обітни
цях просила про їхню милість і захист. Взагалі античний страх 
перед природою -  це страх перед богами, бо ж переважно саме 
боги викликали затемнення Сонця і Місяця, негоду та при
родні катастрофи. Таких явищ, як повені, землетруси чи ви
верження вулканів, боялися не лише через спричинене ними
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лихо, а й тому, що в них вбачали попередження, тобто це були 
знаки серйозних порушень у стосунках людини з богами.

3. Страх перед природою був тісно пов’язаний із поклонін
ням божественному в природі. Це божественне за античними 
віруваннями виявлялося в ній у трьох різних формах: а) у 
формі природних явищ, в яких вбачали ознаки Божої волі чи 
сваволі (сюди, окрім перелічених, належать і знаки, про по
яву яких просили під час жертвоприношень, прикмети та го
роскопи); б) у формі природних елементів з особливим ураху
ванням божественного в них, тобто маються на увазі тварини, 
рослини, гаї, які були священними для відповідних божеств; 
в) і насамперед у формі безпосередньої присутности богів у 
природі. Античність, "власне, всю природу уявляла населе
ною божественними істотами” (5). У І ст. після Р. X. сатирик 
Петроній насміхався з того, що природа "настільки перепов
нена божими силами, що там набагато простіше зустріти яко
гось бога, аніж людину" (6). Якби скласти список імен цих 
божеств природи, то він би сягав тризначного числа, за деяки
ми іменами стояли б великі колеґії богів -  гамадріяд, що жили 
на кожному дереві, чи незліченна кількість річкових богів.

4. Заселеність усього довкілля божественними істотами, чим 
якраз так разюче й відрізняється античне сприйняття приро
ди від сучасного, зумовило виникнення неправильної тези про 
те, що начебто в період класичної античности не могло ще 
розвинутися споживацьке, експлуататорське ставлення до неї, 
і що нібито таке ставлення з’явилося лише з поширенням хри
стиянства (7). Істина ж полягає в тому, що для класичної 
античности було вже цілком притаманним мислення про вла
ду людини над природою попри його неузгодженість з віру
ваннями. Це ставлення ґрунтувалося, що зауважили ще тодішні 
критики, на прагненні одержати користь та прибуток. До того 
ж воно було й фундаментом філософських вчень, скажімо, вчен
ня стоїків, які в людині вбачали володаря над природою. За 
римських часів до цього ще додалося все більше захоплення 
силою техніки. Слід звернути увагу і на часто застосовуваний 
"мілітаристський" метод характеристики стосунків між лю
диною та довкіллям, коли, описуючи перемоги людини над 
природою, залюбки вживали військову лексику.
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Завоювання природи в епоху античности виявляється та
кож і в уже згаданих випадках беззастережної експлуатації 
тваринного світу та щораз більшому втручанні в ландшафт. 
Ціцерон з цього приводу висловився так: "Ми намагаємося..., 
у межах природи якоюсь мірою створити другу природу" (8). 
Заходи, за допомогою яких виникла ця "друга природа", тоб
то окультурений ландшафт античности, тут можна подати лише 
у вигляді тез: вирубування та використаний лісу, яке можна 
назвати хіба що злочинним, привело до істотних екологічних 
наслідків (9), хай навіть обсяги вирубування лісів в епоху ан
тичности часто й перебільшують; спроби осушення та зрошен
ня земель, випрямлення русел річок, прокладання каналів та 
забезпечення водою поселень здійснювали ще за ранньогрець- 
ких часів; побудова сухопутних та морських шляхів сполу
чень; сільськогосподарське використання землі та рослин, яке, 
як і використання лісів, почасти було надмірним (10); видобу
вання корисних копалин; і нарешті, розміщення поселень. До 
того ж антична система розміщення будівель, що ще мало до
сліджена, завдавала неабиякої шкоди довкіллю. Приміром, 
сміття в епоху античности викидали неподалік від житла, хоча 
вже тоді вважали, що це неестетично й нездорово.

Проаналізоване тут у загальних рисах ставлення античної 
людини до свого довкілля було, як уже зазначено, дещо супе
речливим, унаслідок чого суперечливими були й почуття кож
ної окремої людини щодо природи, а тому в суспільстві часто 
виникали дискусії. Одним із прикладів таких дискусій є супе
речка, що виникла між ентузіястами поглядів на природу, як 
на таку, над якою має панувати людина, і табором тих, хто не 
хотів поділяти цього ентузіязму з релігійних причин. Щоб уник
нути таких конфліктів, з іншого боку, вдавалися до "механізмів 
досягнення компромісів", приміром, у формі ритуалів спокути 
за вирубування священних дерев або у формі уявлень про те, що 
богові річки буде приємно, якщо русло річки випрямлять, бо ж 
вона стане кращою (11).

Примітки
(1) Poetae comici Graeci, hg. v. R. KASSEL und C. AUSTIN, 5, Berlin/New York 
1986, Fragment 114.
(2) F. MENTZ, Die klassischen Hundenamen: Philologus 88 (1933), 104-129; 181- 
202; 415-442.
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(4) G. HERRLINGER; R.-M. LUFF, Zooarchäelogical Study of the Roman North
western Provinces, Oxford 1982, 189 f.
(5) W. ROSCHER, 4.
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С ередн ьов іччя

1. В Европі раннього середньовіччя переважав непрохідний, 
неосвоєний, порослий густими лісами ландшафт (terra inculta). 
Поселення людей, які виникали посеред лісу, на вирубаних 
галявинах, були своєрідними анклавами. Людина перебувала у 
владі довкілля (погодні умови, врожайність тощо), її господар
ство залежало від природних умов. З іншого боку, ліс, поза 
сумнівом, допомагав людині вижити, бо вона використовувала 
його як сільськогосподарські угіддя для вигодовування сви
ней, випасання великої рогатої худоби, овець та кіз. Колумба- 
ну (f 615) під час його подорожі з Ірландії через Францію до 
Італії довелося долати зарослу, безлюдну місцевість, на якій 
вряди-годи траплялися поодинокі руїни (1). Близько 700 р. 
місіонер Руперт, шукаючи релігійний центр у колишньому 
Норику, наштовхнувся на повністю зарослий лісом Ювавум 
(Зальцбурґ). Територію Північної Італії вкривали ліси й боло
та, а тому там досить тяжко було займатися сільським госпо
дарством. Королеві Генріхові IV треба було три дні, щоб втек
ти 1073 р. із замку Гарцбурґ через "цілковито пустинний ліс" 
до Гарцу, хоча він ішов прокладеною зарані стежкою. Адамові 
Бременському (f близько 1081 р.) на Ютланді були відомі лише 
поодинокі поселення на Айдері та вздовж морського узбереж
жя. Через неродючі землі та піратів він вважав цю місцевість 
"непридатною для поселення людей" (2). Бернар Сільвестрій у 
творі De universitate mundi близько 1150 р. ставив знак рівно- 
сти між становленням світу та освоєнням terra inculta, дикої 
глухомані: "Застиглий ліс, безформений хаос, неприборкані 
хащі, чужинне створіння..." -  у цих словах він сформулював 
загальне тогочасне ставлення до лісу.

Ліс був і постійно є "територією асоціяльного", бо ж там 
вчиняли свої кримінальні дії розбійники з великої дороги та 
грабіжники, знаходили собі притулок політичні засланці та 
релігійні сектанти, а також волоцюги та відлюдники. Знать 
шанувала ліс як місце для полювань, які частково заміняли 
військові забави, як місце вишколу загартованости та хоробро- 
сти, до того ж баламутне плюндрування й спустошення землі 
були неминучими, тоді як для нижчих суспільних верств ліс 
був асоціяльною та "дикою" місцевістю (3). Пристрасть фео
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далів до полювання, через що з'явилися заповідні ліси, сприя
ла їхньому збереженню (4). Водночас порослі лісом, незвідані 
території аж до часів заснування та розвитку міст вважали 
царством мертвих, бо там були руїни, які вважали могилами 
покійників або ж місцями, які нагадували про влаштовану вар
варами різанину (5).

2. Тоді як мешканці порослих лісами місцевостей мали необ
межені можливості до свого розвитку, інші географічні місце
вості були "системними, обмеженими для людської діяльно
сте територіями, що змушувало людей до відповідних дій щодо 
їхнього окультурення". Нідерландська система осушення, яка, 
починаючи з X ст., розвивалася вздовж нижньої течії Райну, 
започаткувала планомірне освоєння та заселення болотистих 
територій вздовж берегів Райну, Везеру та Ельби в ХІ-ХІІІ ст. 
За допомогою продуманої системи гребель, каналів та шлюзів 
у поєднанні з огородженням дамбами осушуваних площ штучне 
осушення охопило чималі території. Група голландців з місце
восте поблизу Утрехта 1130 р. запропонувала архієпископові 
Бременському план осушення та заселення болотистої місце
восте далі на північ від Бремена. За чотирма іншими проекта
ми 1142 р. за цією голландською системою була осушена боло
тиста місцевість вздовж Оллена та Гунти, на торф’яних ґрун
тах якої вирощували збіжжя (6). Це антропогенне переформу
вання та перефункціонування ландшафту було одним із чин
ників, який започаткував процес культивації по всій Европі. 
Осушення великих болотистих територій у бідних на ліс граф
ствах Східної Англії відбувалося паралельно з процесом видо
бування соли. Цілком імовірно, що для майже двадцятичоти- 
ригодинного процесу варіння солоної води як паливо викори
стовували торф (7). У Північній Італії вже у VIII-IX ст. такі 
монастирі, як Боббіо та Санта-Джулія біля Бреші, а згодом 
великі садиби, сільські общини та міста розпочали перетворю
вати болотисту місцевість пониззя річки По на оброблювані 
поля, а після освоєння долин Апеннін та Альп площі орних 
земель майже подвоїлися. Із зростанням міських поселень у 
XII ст. справа дійшла до концентрованої антропогенної транс
формації ландшафту пониззя По та до освоєння цілинних зе
мель, щоб задовольнити зрослі потреби в продуктах харчуван
ня. Господарство, в якому все більшу роль відігравали міста, 
форсувало вирощування збіжжя та винограду. Повсюдно ско
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рочувалися площі лісів, осушувалися болота разом із східною 
частиною пониззя (8). Втручання людини у довкілля, яке три
вало декілька сторіч, перетворило лісистий ландшафт Европи 
на окультурений, з орними землями, селами, містами та штучно 
створеними шляхами сполучень. Це був процес, який розгля
дали як "антропогенне порушення екологічної рівноваги" і в 
якому почали застосовувати нові технічні засоби. Руйнівним 
та шкідливим було застосування середньовічних технічних за
собів, таких як млини та плавильні печі, а також значне виру
бування лісів, неґативні наслідки якого критикували навіть 
окремі сучасники (9). Користь та вагу гідроенергії людина пізна
ла ще за часів пізнього Риму. Виробництво гідроенергії зумо
вило поступову механізацію середньовічної економіки. На
прикінці VIII та у IX ст. кількість водяних млинів у Франції 
була вже досить-таки великою, а в Англії в XI ст. налічувало
ся 5624 млини, які хоча й потребували великих інвестицій, 
проте досить швидко окупалися (10). Починаючи з XI ст., по
ряд з млинами та олійницями з'являються й сукновальні для 
виготовлення текстилю. Єпископ Бовезький видав 1173 р. роз
порядження на спорудження ЗО таких сукновалень протягом 
п'яти років. Втручання в ландшафт, насамперед через часто 
доконечне спорудження водозборень було досить відчутним (11). 
Для роботи водяних млинів часто треба було змінювати на
прямок потоку річки. Те ж саме відбувалося і при споруджен
ні каналу в Зальцбурзі та при прокладанні протипаводкових 
каналів у Шпандау на Гавелі (12). Концентрація п'ятдесяти, а 
в окремих випадках і більшої кількости водяних млинів зумов
лювала й виникнення проблем розподілу енергії, які часто 
тягнули за собою прийняття досить-таки складних правових 
рішень (13).

3. На довкілля істотно впливала щораз більша потреба в 
економічних ресурсах, насамперед у руді, вугіллі та деревині. 
На межі між Шампанню та Бурґундією, у великих лісових 
масивах д’От та дю Дер, велика щільність плавильних печей 
для виплавляння заліза спричинила істотне втручання в лісо
ве господарство (14). На території на північ від Фюссена при
мітивні плавильні вітрові печі для виплавляння заліза та міді 
спричинили не лише забруднення повітря, а й забруднення 
болотистих ґрунтів свинцем та кадмієм, що було встановлено 
на основі хемічного аналізу пилку рослин (15). Службовці до
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фіну у XIII ст. подали до суду на плавильників заліза за руй
нування лісів. Рішучі заходи проти вирубувальників лісу та 
плавильників заліза мали перешкодити регіональному руйнуван
ню довкілля. Незважаючи на це, було дано дозвіл на будівництво 
близько 60-ти залізоплавильних печей у королівському лісі 
Діна, які в середині XIII ст. склали конкуренцію залізопла
вильній області Вілд у графствах Кент та Сассекс. В обох місце
востях "право, як майже завжди", було поставлено "на службу 
задоволення оптимальних людських потреб" (16). Вздовж те
риторії покладів залізної руди в Каринтії були також спору
джені вітрові печі, в яких процес виплавляння тривав від де
сяти до дванадцяти годин. Через зростання видобутку залізної 
руди цей метод був уже нераціональним, а тому, починаючи з 
XII ст., процес виплавляння провадився в штукатурних печах, 
а гідроенергія прийшла на заміну важкій ручній праці біля 
міхів, через що плавильні печі стали переносити до річок. До 
цього у XIII ст. додалися ще й горнові кузні та пилорами з 
гідротехнічним приводом, які вперше з'явилися в Італії. Така 
концентрація промислових підприємств зумовила велике на
вантаження на довкілля, особливо що стосується викидів пилу, 
забруднення води, а також поширення неприємних запахів та 
шуму (17). Використання бурого та кам'яного вугілля в період 
високого середньовіччя однозначно свідчить про досягнення 
тієї "межі подразнення”, перехід за яку викликав у населення 
протести та змусив панівну верхівку вдаватися до відповідних 
розпоряджень та заборон. Цю енергію використовували після 
1190 р. у кузнях, приміром, у Льєжі, вугілля видобували в Са- 
арланді, у вугільних басейнах Ліонне, Форезу та Анжу (18). 
Місто Брюґґе вже 1200 р. купувало англійське вугілля, а екс
порт цієї сировини став суттєвим джерелом доходу міста Нью- 
касла. Довкілля цього міста було всіяне великою кількістю 
шахтних ям та курганів. Із шахт, завглибшки від шести до 
п'ятнадцяти метрів, наземним способом видобували неякісне 
вугілля, яке дуже повільно горіло й виділяло "смоляну пару" 
та поширювало "дуже неприємні запахи”. Через димний чад 
та забруднене повітря англійській королеві Елеонорі 1257 р. 
довелося поспішно залишити замок Ноттінґем (19). А населен
ня Лондона, починаючи від 1273 р., часто скаржилося, що 
повітря в їхньому місті дуже забруднене димом та поширю
ються неприємні запахи, причиною чого було використання
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вугілля в домашніх потребах. Маґістрат Арля 1306 р. заборо
нив використовувати вугілля в кузнях (20). Роком пізніше в 
Англії королівським указом, порушення якого тягнуло за со
бою грошові штрафи, у вапняних печах Східного Смітфілду, 
Саутварку та Веппінґу було заборонено "морське вугілля", яке 
видобували на прибережних територіях та у графствах Дан- 
гем і Нортамберленд. Ініціаторами такої реакції на забруд
нення довкілля були духовні та світські достойники, яким ча
сто доводилося перебувати в Лондоні. Обґрунтовували цю ре
акцію в той спосіб, що повітря заражене і поширює нестерпний 
для достойників, громадян та інших мешканців запах, що шко
дить їхньому здоров’ю (21). У цьому випадку якоюсь мірою 
можна вже говорити про зародження в середньовічному 
суспільстві природоохоронного мислення, про загострене спри
йняття забрудненого повітря.

4. Хоча завоювання природи в епоху середньовіччя ще не 
досягнуло свого апогею, однак існувала загальна думка, що 
людське суспільство та історичне покликання людини "має 
реалізуватися в боротьбі з природою, у перемозі над нею" (22). 
Спочатку люди вбачали в природі творіння Боже і вперто на
магалися відвойовувати собі місце у непривітного довкілля. 
Цей процес відбувався по всій Европі особливо в ході викорчо
вування та спалювання лісів задля забезпечення нових місць 
для поселень та отримання нових орних земель. За часів Кар- 
ла Великого викорчовування лісу вважали богоугодною спра
вою, а грабіжницьке ставлення до нього мало цілком кон
структивний характер (23). Репрезентативна Кадастрова кни
га Вільгельма Завойовника подає свідчення про те, що у трьох 
східних графствах Норфолк, Саффолк, Ессекс наприкінці XI ст. 
викорчовували ліс у 112 місцях, а отримані внаслідок цього 
площі переважно так і не використовували як орні землі. У 
Німеччині ще у X ст. 81% всього лісу становили листяні дере
ва (32% дуб, 36% бук). Найбільших вирубок зазнав європей
ський ліс на північ від Альп у період від 1150 р. до 1170 р. та 
від 1220 р. до 1230 р. На північному заході Европи фінансове 
господарство додало ліс з його деревиною до свого обігу, що 
привело до підвищення вартости деревини (24). Більша части
на Швайцарії в період високого середньовіччя була покрита 
лісами, а вирубаний ліс вже у XII ст. сплавляли річками до 
віддалених місцевостей. До корчування лісу вдавалися пере
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важно задля отримання площ під випасання худоби або ж за
для отримання орної землі (25). Вирубування лісів у долині 
річки По відбувалося особливо ретельно, щоб забезпечити все 
більшу кількість населення міст продуктами харчування. Од
нак скоро довелося вдатися до суворих заходів захисту нечис
ленних лісів, що залишилися (прокладання водяних ровів). 
Нещадне та безжальне поводження людини в ході освоєння та 
перетворення природи невдовзі виявило свої невтішні наслідки. 
Викорчувана земля не могла вже так добре вбирати дощової 
вологи, низинні території у долині річки По затоплювало. 
Повінь 1230 р. в околицях Феррари, Падуї, Мантуї, Кремони 
та в інших місцях біля гирла По завдала чималих збитків (26). 
Екологічна рівновага через все більшу колонізацію вийшла з- 
під контролю. Вирубування лісів в Істрії та Далмації, які при
близно від 1200 р. перебували під владою Венеції, задовольня
ло потреби суднобудування й призвело до істотних порушень у 
природному ландшафті. Цю еру інтенсивного винищування лісу 
скарбник англійського короля Річард Фітц Найджел характе
ризує 1170 р. влучним словом essarts: "Викорчовування лісів, 
лісків, гаїв, щоб орати землю, забудовувати чи пасти на ній 
худобу” (27). Один домініканець у Колмарі близько 1300 р. 
тяжко переживав таке винищення лісів та його наслідки в 
Ельзасі: "Потоки та ріки тоді не були такими великими, як 
зараз, бо коріння дерев тривалий час утримувало в горах воло
гу снігів та дощів" (28).

5. Абсолютні заборони на корчування лісів поблизу солева
рень та шахт видавалися з економічною метою, як це було 
1202 та 1237 рр. у Зальцбурзькому архієпископстві. Місто 
Нюрнберґ, видавши 1294 р. своє перше розпорядження щодо 
користування лісом, почало захищати від винищення Лоренць- 
кий та Зебальдський ліси. Король Генріх VII 1309 р. був зму
шений видати суворий наказ про захист лісів і навіть назвав 
"перетворення лісів на окультурені землі спустошенням". Різно
манітні розпорядження періоду пізнього середньовіччя свідчать 
про поступове переосмислення щодо використання лісу. Ба
варські герцоґи, а також маґістрат міста Бад Райхенгалль "зо
бов'язали користувачів лісових масивів за кожне зрубане де
рево висаджувати декілька нових". В одному з розпоряджень 
швейцарських конфедератів від 1480 р. чітко простежуються 
ті зміни у ставленні до природи й довкілля, яких зазнало ев-
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ропейське суспільство з часів Карла Великого: ліс потрібно 
оберігати, адже ж і "нащадки потребуватимуть деревини" (29). 
Сприйняття суспільством цього зміненого ставлення до приро
ди було, однак, мінімальним, бо деревина була в середньовіччі 
найважливішою сировиною. Будівництво будинків та замків 
(лише для будівництва замку Віндзор у XIV ст. було викори
стано 3944 стовбурів дуба), великої кількости церков (на будів
ництво мюнхенської Фрауенкірхе у 1468-1488 рр. було по
ставлено близько 19 600 стовбурів дерев (ЗО)), спорудження 
мостів, млинів та укріплень, суднобудування потребували ве
ликої кількости деревини. Уявлення про те, що деревини є в 
надлишку, було причиною того, що в лісі Лесейє біля Діжона 
протягом двох років (1315-1317) 423 лісоруби та 334 воли були 
задіяні на вирубуванні для потреб шести цегелень з виготов
лення кахлю. Виготовлення скла та виплавляння заліза та
кож потребували величезних обсягів деревини. Однак найтяжчі 
наслідки для лісів мало солеваріння, позаяк солону воду під 
час кожного процесу кип’ятіння треба було варити понад 24 го
дини. Річне споживання деревини у солеварнях Райхенгаллю 
та Траунштайну становило 240 000 кубічних метрів, а солева
рень Галльштатту, Ішля, Ебензее та Аусзее -  150 000 кубіч
них метрів на рік. Вирубаний ліс біля Люнебурґа є парадигма
тичним прикладом суцільної вирубки для потреб видобування 
соли в період пізнього середньовіччя та раннього нового 
часу (31). Виробництво деревного вугілля спричинило переви- 
користання лісу й зумовило антропогенне переформування ко
лишнього ландшафту, що ще й сьогодні помітно в багатьох 
частинах Гарцу та Зіґерланду (32). Інколи втручання у довкіл
ля виходило за локальні чи регіональні межі. Англія в першій 
третині XIII ст. була змушена ввозити ліс із Скандинавії, а на 
будівництво собору в Норвічі 1274 р. будівничі завозили балки 
та дошки з Гамбурга (33). Що ж стосується заходів щодо захи
сту лісів, то в їх основі завжди лежали економічні інтереси (34).

6, У ході історичних досліджень клімату виявилося, що пе
ріод з 950-1000 рр. до 1300 р. був на європейському континенті 
’’теплим періодом", а тому в Ісландії, заселеній у ІХ-Х ст. вікінГа- 
ми, а також у Норвегії вирощували збіжжя. Межі культивації 
на території від Альп до Шотландії та Норвегії були приблизно 
на 200 м вище. Цим можна пояснити і свідчення про вирощу
вання винограду у Східній Пруссії, Померанії та Південній
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Шотландії (35), а також намагання французьких торговців ви
ном укласти угоду з англійськими торговцями, щоб уникнути 
конкуренції. Тоді як у Ґренландії період потепління досягнув 
своєї найвищої точки вже в XII ст., все частіші й сильніші бурі 
та повені у Північній Бвропі у XIII ст. стали першими ознаками 
погіршення клімату. За деякими оцінками, кількість жертв під 
час щонайменше чотирьох повеней на нідерландському та німець
кому узбережжях сягнула понад 100 000 осіб.’ Жертвами пове
ней 1240 та 1362 рр. стали 60 церковних приходів, які збирали 
понад половину сільськогосподарських врожаїв у єпископстві 
Шлезвіґ (36). Шторм Марцелл 1362 р., під час якого вода через 
морський рукав болотами досягнула річки Везер поблизу Браке, 
змусив людей залишати свої обійстя та переселятися в сухіші 
місця. У XII ст. рівень моря піднявся на 1 м 60 см і сягнув 3 м 
20 см. (37). Характерною ознакою зміни клімату було дуже рапто
ве похолодання у 1310-1330 рр. (38). Холодна і дощова погода 
влітку не давала достигати врожаям, наслідком чого у багатьох 
частинах Европи у 1315-1316 рр. був великий голод (39). Внаслі
док все більшого похолодання взимку 1322-1323 рр. замерзло 
Балтійське море (40). Після низки великих повеней По знову 
вийшла з берегів і завдала великих збитків у місцевостях біля 
Мантуї та Феррари: під час повеней загинуло понад 10 000 осіб. 
Двом сієнським будівничим було доручено спорудити нові дам
би та вжити інших запобіжних заходів, щоб перешкодити за
топленням (41). Поєднання неґативних наслідків колонізації та 
погіршення клімату змушувало щораз по-новому реаґувати та 
вживати заходів щодо охорони створеного чи зміненого люди
ною довкілля, щоб зберегти середовище для свого життя.

Сильні шторми у Щвнічній Атлантиці та у Північному морі 
спричинили й катастрофи іншого ґатунку, а саме засипання піском 
поселень на узбережжі від Бретані до Гебридських островів та 
Данії, як це трапилося, приміром, із шотландським містом Форві, 
яке 1431 р. було засипане піщаною дюною заввишки ЗО м. Здаєть
ся, що зниження температури поряд із неправильним вибором 
місця для поселень, кризою неврожаїв та епідеміями було також 
однією з причин процесу спустіння поселень у Північній та Цен
тральній Европі, адже існують свідчення про декілька тисяч за
лишених хуторів та сіл лише в самій Німеччині (42).

Буревій, що накотився 1519 р. на ліс де Бльо, який у серед
ньовіччі сполучав між собою ліси Ліон-ля-Форе та Жісор, за
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лишив після себе прогалину, яка вже ніколи так і не заросла. 
Сучасники вважали, що треба бути дуже вдячними буревієві, 
позаяк вони, не доклавши жодних зусиль, дістали в своє роз
порядження від 50 000 до 60 000 повалених дерев (43). У ко
лективній свідомості суспільства буревій не був катастрофою, 
бо у стосунках між людиною та природою переважало мислен
ня економічної вигоди.

Зміни довкілля та втручання в нього, які порушували місце
ву та регіональну екологічну рівновагу, в окремих випадках 
викликали реакції, які мали на меті компенсувати збитки, зав
дані довкіллю, частково -  за допомогою принципу винного, а 
частково -  за допомогою принципу сталости в лісовому госпо
дарстві, тобто забезпечення тривалого, постійного та рівномір
ного використання лісу (44). Громада італійського селища 
Монтаґулото зобов'язала кожного власника щороку висаджува
ти по десять дерев (45). Вреґульований розподіл вирубки 1359 р. 
зберіг Ерфуртський міський ліс від надмірного використання, а 
суворе реґулювання вирубок у Цюріхському Зільвальді на по
чатку XV ст. дало змогу перетворити його на один із найкраще 
впорядкованих лісів Европи (46). Окремі заходи із збереження 
лісів сиґналізують про зміни у свідомості та про вразливе спри
йняття завданої шкоди довкіллю. "Для єпископа ліс важливі
ший, ніж люди -  так у Бамберзькому монастирі обґрунтовува
ли те, що не було дано дозволу на заселення трьох опустілих 
поселень у Франконському лісі". Влада Дортмунда 1343 р. на
магалася зобов'язати кожного власника дому чи двору виса
джувати листяні дерева (47). Вирішальний крок щодо збере
ження нюрнберзького Райхсвальду здійснив 1369 р. Петер Штро- 
мер. Він уперше успішно провів штучне висадження ялин і ви
сунув ідею систематичного поновлення лісонасаджень (48). У 
Франкфуртському міському лісі 1398 р. було успішно проведе
но висадження дубів (49). Ще задовго до 1457 р. у Фрайбурзі/ 
Брайсґау існувала огороджена від тварин деревна шкілка, де на 
удобреному ґрунті вирощували молоді дуби з пізнішим виса
дженням їх у лісі (50). Існували й інші місцеві чи регіональні 
реакції на зміни довкілля (51), однак про вжиття та успішне 
втілення якихось тривалих заходів свідчень не збереглося. У 
розпорядженні про видобуток корисних копалин міста Раттен- 
берґа (Rattenberger Bergordnung) від 1463 р. для відшкодуван
ня заподіяних довкіллю збитків вперше був задіяний принцип
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винного: "...хто копає на лузі, полі чи пасовиську, той повинен 
ліквідувати збитки, тобто повернути ґрунт тому, кому ця земля 
належить, за рішенням судді та присяжних або ж домовитися 
самому з ним щодо майнової компенсації" (52). Це положення 
незабаром перейняли й сусідні країни -  Тіроль та Зальцбурґ.

7. Для середньовічного суспільства природа та ліс були не 
лише об'єктами користування, а й об'єктами 'символіки, але
горій та чуттєвих асоціацій. Починаючи з високого середньо
віччя, у філософській літературі персоніфікована natura є інстан
цією, підпорядкованою Богові (Бернар Сільвестрій, Роман про 
Троянду). Середньовічна література саме в період зменшення 
закритих лісових масивів через їх викорчовування зосереджує 
свою увагу на дикому лісові, перетворюючи його на основний 
мотив якраз у сенсі "символічного місця, куди можна втекти, 
куди можна втекти від світу, місця, де можна віддатися пошу
кам самого себе" (53). Ліс -  це темне й непроглядне місце, це 
щось невідоме й таємниче, а буйність росту рослинности відпові
дає буйності поривів та підсвідомих прагнень людини (54). Най
важливіша функція лісу в літературі високого середньовіччя 
полягає у тому, що він -  це своєрідний "поріг" між поцейбічним 
світом та потойбічними місцями. У Гартманновому Ереку (близь
ко 1185 р.) ліс стає непрохідними хащами, коли рицар спішить 
на жалібний поклик жінки:

"des endes houp sich Erec 
durch ruhen wait але wee 
unerbuwen sträze, 
wan daz er die maze 
bi des wibes stimme nam, 
unz daz er rehte dar kam 
da sie von klage michel leit 
in dem wilden walde erleit".

(Нарешті сподівається Ерек пройтися тихим лісом просто так, 
непрохідним стає той ліс, коли зачув він сильний голос жінки, 
й пішов прямо туди, де в дикому лісі та жалібно кричала.)

Трістанові та Ізольді в епізоді про ґрот любови Ґоттфрідово- 
го Трістана, щоб дістатися до ґроту, доводиться перейти поріг 
"дикого":
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"von disem berge und diesem hol
so was ein tageweide wol
velse äne gevilde
und wüeste unde wilde
dar enwas dekein gelegenheit
an wegen noch an stigen hin geleit".

(Від цієї гори і цієї печери іти приблизно цілий день, скелі 
і жодного поля, а пустка і хащі, й нема туди ані шляху, ані 
стежини.)

"Рицарям, що шукають собі пригод, та втікачам від світу на 
шляху до себе самого або до Бога доводиться постійно долати 
дикі, непрохідні хащі, щоб потрапити до потойбічного світу". 
Життя в лісі Трістана та Ізольди -  це втеча від того світу, 
який не розуміє їхнього кохання. Через втрату коханої Лоді- 
ни Івейн втрачає розум, він втікає у те "місце, яке відповідає 
його збентеженому душевному станові" -  у дикий ліс (55). Отже, 
дикий ліс, виконуючи символічну функцію, виступає літера
турним ландшафтом, в якому мало реального змісту. У Дан- 
товій Божественній комедіі ліс стає символом гріховности зем
ного буття та місцем заплутаности. "Через вживання при опи
сові лісу епітетів, які характеризують людину, він втрачає свою 
властивість ландшафтного елементу. Він виступає тим неґа- 
тивним, яке треба подолати, і стає ворогом заблукалого подо
рожнього" (56). Якщо на початку Божественної комедії сим
волічний ліс ще не наповнюється конкретним змістом, а є лише 
алегорією, ліс самогубців, змальований у тринадцятій пісні пекла 
за Верґілієвою Енеїдою, створено за образом пережитої та по
баченої дійсности. Цей страхітливий ліс самогубців, душі яких 
перетворилися на мертві дерева, зі зламаного гілля яких стікає 
кров, стає символом гріховного вчинку, бо душа людини, яка 
добровільно всупереч волі Бога позбавила себе життя, навіть 
після Страшного Суду ніколи не з’єднається зі своїм тілом: 
"тіло самогубця як позбавлена життя, непотрібна маса висіти
ме на дереві душі" (57).

Чуттєві асоціяції середньовічних людей з природою відоб
ражали у ліричній поезії. Анонімний автор римованої проповіді 
Застереження 1216 р. навчає мирян основних правил поведін
ки, бо багато людей насолоджуються природою і надають пере
вагу їй, а не служінню Богові:
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"Si schowent blumen vnd chle 
vnt wa der wait geloubet ste,
Vnt hoeret der vogelein sane: 
div weil ist in den chirchen lane 
Div messe vnfroelich, 
dem sänge ninder geleich,
Daz div nachtigal hat 
mit schoener blumen wat"
(Застереження 1875-1882) (58).

(Вона дивиться на квіти і трави, і як стоїть укритий листом 
ліс, і слухає спів пташечок: уже давно пора іти до церкви, але 
служба -  нерадісна й ніколи не зрівняється зі співом солов'я і 
з убранням із гарних квітів.)

Найдгарт [фон Роєнталь] вітає прихід весни такими словами:

"Der meie der ist riche: 
der fueret sicherliche 
den wait an siner hende.
der ist nu niuwes loubes vol: der winter hat ein ende” 
(Літні пісні, № 2/1) (59).

(А травень -  він багатий: веде він впевнено за руку ліс, що 
зараз вкрився новим листом: зимі кінець.)

Досить деталізовано висловлюється король Оденвальдський 
у своєму вірші "Це про курку і яйце, що всі так багато гово
рять про це”:

"Vial, lügen, gruener kle 
Siht man da herfuer ge 
Und des meyen bluete,
Das meint des sumers guete"
(II, 29-32) (60).

(Фіялки, лілії, зелені трави, вже видно, як ідуть сюди, й 
цвітіння травня означає вже літню благодать).

8. Рецепція природи в образотворчому мистецтві зазнала 
істотних змін. Стилістичний розвиток капітеля з листковим 
орнаментом від X до XIII ст. свідчить про щораз більший на
туралізм, кульмінацію зображень якого можна відстежити, при
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міром, на продовгуватій будові Раймського собору, де "найви- 
тонченіші вусики та листочки рослин переплітаються з фігур
ними мотивами” (61). Різноманіття природно зображених рос
лин у XIII ст. свідчить про вплив діяльности Альберта Маґну- 
са (f 1280), якого завдяки праці De vegetabilibus et naturalia. вва
жали найкращим знавцем рослинного світу (62). Панофський 
звернув увагу на те, що будівничі майстри ґотичних церков у 
період високої схоластики хоча, можливо, й не читали теологіч
них текстів, однак представники церкви повинні були давати 
їм поради щодо втілення літургійної та іконографічної про
грам (63). Твори Томи Аквінського суттєво сприяли зобра
женню в мистецтві "царства рослин у світлому, живому відтво
ренні, у зображенні створінь за їх формою, видом та з їхніми 
особливостями, щоб їх не можна було сплутати, а навпаки, 
точно визначити” (64).

Деталізований натуралізм франко-фламандських майстрів 
був тісно пов’язаний з філософськими ідеями номіналізму, які 
вийшли на передній план у XIV ст. І філософи, і оформлювані 
книжок у своїй діяльності опиралися на спостереження конкрет
них явищ природи, щоб досягнути диференційованого відтво
рення природних процесів (65).

Перше зображення ландшафту в європейському малярстві на 
дошках, місце розташування якого можна точно визначити, нале
жить пензлеві Конрада Вітца, який 1444 р. створив картину Ба
гатий улов, достовірно відтворивши на ній як зображення Свя
тих Земель береговий ландшафт Женевського озера. Ф. Дойхлер 
довів, що цей замовлений Амадеєм VIII, герцоґом Савойським, 
твір, є політичним маніфестом і його можна вважати зображен
ням "Savoia felix”, втіленням "buon governo” (66).

9. У зображених вище рамках оволодіння природою та опі
ки над нею з економічних міркувань перебуває й ставлення до 
тварин (67). їх безжальне підкорення людиною ґрунтувалося 
на біблійних постулатах, а тому до періоду Просвітництва не 
ставилося під жоден сумнів. У творінні Божому їм відведено 
роль служіння людям (Бут. 1, 28) і не має бути до них особи
стих чи сентиментальних почуттів. Середньовічні святі люби
ли тварин, однак не просто заради них самих, а тому, що вони, 
як заєць, що його врятував Ансельм Кентерберійський від со
бак (68), мали символічне значення (у цьому випадку значен
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ня душі) або тому, що вони, як і нежива природа, були творін
нями Божими (наприклад, Пісня сонця Франціска Ассізько- 
го). Численні народні звичаї базувалися на знущанні над тва
ринами заради розваги, хай вони, як, скажімо, бої биків, і 
брали свій початок у дохристиянських культових діях. Варто 
лише згадати щорічну різанину котів в Іпрі, Парижі та інших 
містах пізнього середньовіччя (69).

У середньовіччі тварин використовували набагато більше, 
ніж в епоху античности, і в господарстві, і у військовій справі. 
У середньовіччі мати доброго коня було конкретною передумо
вою того, щоб стати рицарем, і відповідно ці тварини, як мис
ливські собаки й соколи, були бажаними об'єктами престижу. 
"Кінь якнайтісніше був пов'язаний з рицарем і не просто як 
створіння, а як ознака його стану та засіб для його вчинків" (70). 
У тогочасній поезії надзвичайно вихваляється військове вміння 
того героя, який зажене на смерть декілька рисаків (71). Спа
лити тридцять своїх коней живцем за один день придворних 
забав вважали демонстрацією "широти душі" рицаря (72).

Про те, що також і в епоху середньовіччя верхівка тримала 
кімнатних собак, свідчить велика кількість зображень на ілю
мінаціях, принаймні, у рукописах з пізнього середньовіччя, 
хоча християнство, на відміну від античности, не допускало 
поховання тварин, що вважалося б язичницьким забобоном, 
позаяк за тваринами визнавали (та й визнають) наявність лише 
смертної душі. Лише зрідка можна простежити сентименталь
не ставлення до тварин. Мешканець Ауґсбурґа Буркгард Цінк 
так пише про те, як у травні 1447 р., після того, як два дні 
поспіль ішов сніг, птахи намагалися знайти собі притулок у 
житлових будинках людей: "тоді побачив я страх і лихо пта
ства, що аж охопив мене жаль до них ... і як би я сам не хотів 
їсти, а мав би цілий мішок вівса, я б їм його віддав..." (73).

Як й інші створіння, тварини були своєрідними символами, 
про що свідчать численні тексти в традиції Physiologus, а та
кож епос про тварин. Диференційовано це виявляється у буді
вельній скульптурі середньовічних церков, до того ж у зобра
женнях завжди існували і позитивні, і неґативні моменти. Зоб
раження лева водночас могло означати Христа і лева з роду 
Юдиного, а також диявола, що вештається туди-сюди й шукає, 
кого б йому проковтнути. Ціла природа, яку розглядали як 
створену Богом книгу, пізнання якої приносило користь, поза-
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як вона мала б привести до Творця (74), була водночас і цар
ством "царя світу”, а тому його створіння (за дуалістичною, 
маніхеїстичною традицією) могли бути місцем перебування 
демонів (пудель Мефістофеля із Фауста Ґьоте має довгий ше
рег своїх середньовічних пращурів) (75). Чи поява у XIII ст. 
процесів над тваринам (76), що виступає вірулентною пробле
мою, особливо для історії ментальности, пояснюється лише де
монологічним мисленням, ще потребує своїх подальших дослі
джень. У кожному разі світські та церковні суди визнавали за 
тваринами юридичних осіб, які самостійно мали відповідати, 
особливо тоді, коли вони завдавали шкоди людям. Цей фено
мен, як і багато інших, протривав аж до епохи Просвітництва, 
яка внесла ментальні зміни і у ставлення людини до природи.
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Н овий ч ас

1. Ментальні зміни у ставленні до природи в епоху нового 
часу тривалий час були справою елітарної культури. Ставлен
ня до природи широких мас населення аж до істотних зру
шень в період індустріалізації, які кардинально вплинули на 
спосіб життя людей, мало чим відрізнялося від поширеного в 
середньовіччі ставлення. До XIX ст. 80% людей жило в сіль
ській місцевості, за ритмами сільськогосподарського виробниц
тва, такт яких визначали зміни дня і ночі та пір року. їхній 
світогляд ґрунтувався на поєднанні християнських та забо
бонно-анімістичних уявлень. І живій, і неживій природі при
писували магічні сили, вона була населена добрими і зли
ми демонами, на які намагалися впливати за допомогою моли
тов та ритуалів, щоб їх утихомирити. Важливою була від
мінність між внутрішнім та зовнішнім, між контрольованою, 
огородженою територією дому, двору, саду, городу чи міста і 
лісом, чагарями, диким полем, які містилася зовні. У лісі жили 
розбійники, дикуни, небезпечні звірі, а також ґноми та феї, 
які несподівано могли принести добро, однак насамперед від 
них слід чекати лише зла. Недоступне "довкілля" поза оброб
люваною, забудованою територією для сільського жителя було 
реальним потойбічним світом. Ландшафтні зони, такі як висо
когір'я, болота, чагарі, які не піддавалися сільськогосподар
ському обробіткові, були останнім притулком демонічних сил, 
яких вигнали лише у XVIII-XIX ст. під час (туристичного) 
освоєння таких місцевостей.

2. У сприйнятті природи людьми епохи нового часу можна 
виокремити два комплементарні зразки, які своїм корінням 
сягали ще античних традицій, однак наповнені були христи
янським змістом. З одного боку, йдеться про образ недоскона
лої, ослабленої, а з іншого, про образ гармонійної, врівнова
женої природи (1). Обидва мотиви ґрунтуються на сприйнятті 
природи як "творіння", тобто як об'єктивної реальности волі 
Божої, однак долю цього творіння розглядали з цілком проти
лежних боків. В елітарній культурі XVII ст. повсюдно перева
жав образ недосконалої природи. Тут можна говорити про об
раз "придворної природи" у тому сенсі, що структура сприйняття
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природи будувалася за зразком придворної структури (2). Поза- 
як недосконала природа не може зберегти себе за допомогою 
власних сил, її структуру слід сприймати як безпосереднє вира
ження чиєїсь активної волі. Природа як маріонетка висить на 
ниточках, які в своїх руках тримає творець. Вона крихка, слаб
ка, вона старіє, їй загрожує занепад, призупинити який на 
якийсь час, а не зупинити назавжди, може людина, постійно 
ремонтуючи її. "Art serves like a cobler, or tinker, to peece up the 
walls, and to repaire the ruines of nature." (Техніка -  це як швець, 
що ремонтує взуття, чи як мандрівний бляхар, вона підтримує 
прогнилі стіни та ремонтує руїни природи, 1616) (3). На думку 
глашатаїв апокаліпсису, природа спонтанно котиться до само
знищення (4). А тому для "стану природи" характерні недоско
налість, злиденність, небезпека. Це "bellum omnium contra omnes" 
(війна всіх проти всіх), як характеризує англійський філософ 
Томас Гоббс (1588-1679) соціяльну ситуацію у прадавньому 
людському суспільстві, розірвати з якою здатні лише активні 
зусилля розуму та волі. Позаяк природа жадібна та непокірна, 
докладаючи зусиль і праці, людина змушена відвойовувати у 
неї можливості для свого існування (5).

На тлі цього образу природи -  реальна природа як недоско
нале, небезпечне місце, яким слід оволодіти та впорядкувати 
його. Виявом цього бажання здобути владу над природою є, 
приміром, бароковий сад, який демонструє, що непокірну приро
ду цілком можливо змусити піддатися людському розумові, гео
метрії (6). Цю природу можна бездумно експлуатувати, пере
формовувати, піддавати її мукам, проводити над нею експери
ментальні дослідження, бо вона простий пасивний матеріял, над 
яким можна чинити, що заманеться. На цьому ґрунтується ідея 
впорядкувати природу з волі людини. (Природна) громадянська 
війна може закінчитися лише з волі до укладення миру абсо
лютного правителя. (Природні) руйнівні помисли індивіда можна 
стримати, лише піддавши афекти розумному і доброчесному 
контролю. З (природних) недоліків випливає завдання техніч
ного оволодіння природою. Варварських людей природи в коло
ніях треба піддати місіонерству, їх треба по-батьківському циві
лізувати. Із бажання подолати хаос природи випливають перші 
формулювання наукової програми епохи нового часу: встанови
ти порядок там, де немає порядку (7).
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3. З-посеред домінантного символічного поля недосконалої 
природи проглядаються й елементи її антиподу -  гармонійної 
природи (8). Наприкінці XVII ст., після деякого періоду енан
те личення, під час якого, приміром, хемік та філософ Роберт 
Бойл (1627-1691) запропонував взагалі відмовитися від поняття 
природи, позаяк воно вже не має якогось однозначного 
змісту (9), простежується деякий рух у напрямі до сприйнят
тя природи як гармонійної структури, яке згодом, у XVIII ст., 
стане панівним (10). Згідно з цими поглядами, у природі, як і 
раніше, простежуються властивості, надані їй Творцем. Вона 
гармонійна, врівноважена, гарна й призначена служити лю
дині. Вищий Творець створив її так, що вона, як досконалий 
механізм, може довго працювати, і Богові не доведеться щораз 
втручатися у його роботу. Якщо в реальній природі, скажімо, 
у ландшафтах, у рослинному і тваринному світі чи у ком
плексній структурі організмів можна простежити предикати 
її Творця, то вивчення природи надає безпосередній доступ до 
Бога. Так само, як вихід із міжконфесійних громадянських 
воєн намагалися знайти у поверненні до "природної релігії”, 
яка безпосередньо доступна загальному людському розумові, 
так само й вивчення "книги природи" мало спочатку доповню
вати суперечливе вивчення "книги одкровення”, щоб зрештою 
його замінити. А тому зацікавленість дослідженнями природи 
спочатку зовсім не мала під собою антирелігійної основи, як
раз навпаки, у фізико-теології виник напрям, який відкривав 
доступ до реконструкції структур природи як поклоніння Бо
гові за дива його творінь (11). Фізико-теологічна думка XVIII ст. 
у природі помітила гармонійно структурований, збалансова
ний і телеологічно зорієнтований на людину порядок. Фізико- 
теологічна проповідь, яка, збираючи доказ за доказом, демон
струє волю Бога в створенні природи, прокладає прямий шлях 
до вивчення природи, яке охоплює щораз ширші кола освіче
ного населення. Захоплення ботанікою, збирання дивного ка
міння чи жуків, укладання гербаріїв, збирання акваріюмів та 
тераріюмів, бродіння місцевістю в пошуках курйозних форм 
ландшафту, а також спроби класифікувати природні структу
ри стають досить популярними заняттями. У цьому контексті 
виникають такі вагомі результати досліджень, як системати
зація Ліннея (1735) та 44-томна історія природи Бюффона (від 
1749 р.), що виходять численними виданнями та в перекладах
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багатьма мовами. Уявлення про природу як про структурова- 
не ціле зумовлюють появу перших спроб "протоеко логічного" 
вивчення біологічних симбіозів (12).

Місцевості, яких колись боялися та уникали, тепер актив
но відвідують. Перехід через Альпи на шляху, який колись 
вів до Італії, до місць античної освіти, вже більше не вважається 
тяжким та небезпечним, а навпаки, особливо привабливим 
відрізком дороги. (13) Конструювання естетичної категорії 
піднесености Едмундом Бурке (1729-1797), Іммануїлом Кан
том, Фрідріхом Шіллером дає змогу звернути увагу на велича
ву естетичність високих гір (14). Художнє змальовування пей
зажів та лірика про природу розвивають та викарбовують фор
ми сприйняття предметів природи, яких раніше не могли спри
ймати в такий спосіб (15).

Замість "двірського" принципу тверезого контролю та підко
рення з’явився "буржуазний" принцип "природности" та спон
танної самореґуляції. Природа позбувається ознак жорстоко- 
сти та недосконалости, які викликають прагнення пацифікації 
та підкорення її, і набуває ознак внутрішньої гармонійности, на- 
повнености й краси. Відтак дефіцити сучасности не ґрунтують
ся на принципі "занадто багато природи”, а навпаки, на прин
ципі "занадто мало природи", на переважанні штучности, на кон
тро льованості та шкідливих інтервенціях. Якщо природа сама 
собою добра і сама в своїх межах встановлює порядок, то людина 
не повинна протиставляти себе їй, а навпаки, орієнтуватися на 
її принципи. На цій основі сформувалися програми економіч
ної свободи фізіократії та економічного лібералізму, вільної пе
дагогіки, спонтанности в поведінці. Англійський парк, що імітує 
природні ландшафти, приходить на місце барокового саду. Уяв
лення про примітивні народи змінюється з колись домінантно
го образу варвара-канібала на образ благородного дикуна, який 
живе у злагоді з природою. Острови щастя у південних морях, 
а саме Таїті, стають бажаною мрією втікачів від цивілізації. 
Руссо 1750 р. мав величезний успіх, коли на запитання Діжон- 
ської академії, чи цивілізація позитивно вплинула на очищен
ня моралі, дав неґативну відповідь (16). Його вимога поверну
тися "назад до природи", від якої через надмірне її освоєння 
людство відійшло, влучила точно в ціль. Нова тенденція мала 
прокласти шлях від цивілізаторської розірваности до природ
ної гармонії, від штучности до моральности, від міста до села.
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Це був той шлях, діялектику якого 1795 р. у класичній по
етичній формі висловив у своєму вірші Прогулянка Шіллер.

4. На початку XIX ст. сприйняття природи зазнає деяких 
нашарувань та стає диференційованим. Хоча й надалі існує 
образ гармонійної природи, однак він вже виступає у поєднанні 
з іншими мотивами, на основі чого сприйняття природи стає 
комплексним. Романтика природи поєднує мотив природи як 
одухотвореного організму з радикальною суб'єктивністю, яка 
прагне до більших переживань, до злиття свого я з божествен
ним цілим. Ці вияви, як і решта проаналізованих тут тен
денцій, мали цілком конкретні наслідки. У сентиментальності 
романтики лежить, приміром, основа появи думки про захист 
тварин, яка була зовсім чужою для попередніх епох. Поши
рення цієї думки свідчить про загальні ментально-історичні 
зрушення. Перший закон про захист тварин прийняли 1822 р. 
у Великій Британії, де двома роками пізніше засновано най
старіше товариство із захисту тварин. Знущання з тварин, при
міром, в амфітеатрах, які були привілеєм знаті і де тварин 
нацьковували одну на одну, щонайпізніше до кінця XVIII ст. 
вважали цілком нормальною розвагою для мешканців вели
ких міст, наприклад, Відня (17).

З огляду на історичний розвиток світогляду образ природи 
може сприйматися як вираження постійної тенденції. "При
родне" вже розглядається як стале. Відтак природа стає кон
сервативною метафорою у боротьбі проти свавільно сконстру
йованого, раціонально "створеного" та проти проектів холод
ного, позбавленого почуттів розуму (18). Природним вважається 
особливе, індивідуальне, коріння якого сягає глибинних тра
дицій, тоді як абстрактно-узагальнене виглядає "позбавленим 
свого коріння", поверхневим і механічним. З огляду на це 
природа стає поняттям політичної боротьби. Іншим результа
том такої політизації природи стало уявлення, що природа 
колись має покласти край експансіоністським прагненням полі
тичних течій. Англійський економіст Томас Роберт Малтус 
(1766-1834) не був першим, хто висунув арґумент, що обме
жені природні умови зрештою колись мусять припинити соці- 
яльний та політичний проґрес у сенсі неперервної економічної 
експансії. Хоча його арґументація була особливо сильною та 
викликала найбільший резонанс, однак йому не вдалося серйозно 
похитнути віру в проґрес (19).
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Усвідомлення історичного розвитку природи, яке вперше з'я
вилося в контексті романтизму, привело, зрештою, до "закінчення 
історії природи” у сенсі стабільної картини Просвітництва (20). 
На місце систематичної структури в межах гомогенної території 
прийшов принцип часовости. Природу саму наділили історією у 
тому сенсі, що її вже не розглядали як "творіння” якогось твор
ця, а вважали, що вона сама себе створила та диференціювала в 
ході автономного, тривалого процесу. Вагомий внесок у таке пе
реосмислення зробили геологія Чарлза Лейлла (1797-1875) та 
теорія еволюції Дарвіна (1842 р.) (21). Дійшовши висновку, що 
природа розвинулася в ході об'єктивного процесу самоорганізації, 
зрозуміли, що немає ґарантії, що її гармонійна рівновага збере
жеться. У XVIII ст. у цьому були цілком упевнені. Образ приро
ди другої половини XIX ст. набуває динаміки. Цю динаміку спо
чатку розглядали як природне підживлення загального проґресу, 
як природний закон поступу. Позаяк Бог як ґарант телеологічно
го спрямування цього процесу вже вийшов з гри, дійшли, зреш
тою, висновку, що об’єктивна самоорганізація природних процесів 
може мати невтішні, дисгармонійні наслідки (22).

Образ природи наприкінці XIX ст. був амбівалентний. По
ряд з поклонінням природному процесові проґресивного роз
витку з’являються й побоювання, що природа може поверну
ти в протилежний бік. Приміром, на основі закону термодина
міки про зростання ентропії зробили висновок, що світ колись 
було накручено як великий годинник, а тепер годинниковий 
механізм невпинно розкручується і закінчиться все це "тепло
вою смертю всесвіту" (23). Флобер, який досить добре розумів
ся на таких ментальних уявленнях, в одному із своїх пізніх 
творів достатньо іронічно протиставив дві комплементарні пер
спективи: "Суцільна вульґаризація. Все виродиться у величез
ному робітничому котлі. Кінець світу через ентропію". Зате з 
іншого боку: "Подорожуватимуть до зірок, а коли на Землі 
вже не стане ресурсів, людство переселиться на зорі" (24).

5. Індустріалізація, урбанізація та модернізація довкілля, 
що почалися у XIX ст., зумовили масивні зміни у природі та в її 
сприйнятті. Будівництво каналів та залізниць, викорчовування 
лісів та освоєння цілинних земель, перехід до раціонального 
лісового господарства, а також зростання міст швидкими тем
пами змінювали ландшафт. Скарги на естетичне спустошення 
ландшафту та вимоги про охорону природи почали лунати ще в
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середині XIX ст. і ставали голоснішими, що масивніших і суціль
ніших руйнувань зазнавала природа. У ній вже стали цінувати 
її естетичність, вона вже перетворилася на ціль для туристів, до 
яких ще 1865 р. історик мистецтва та соціальний філософ Джон 
Раскін (1819-1900) звертався так: "You have despised Nature; 
that is to say, all the deep and sacred sensations of natural scenery" 
(Ви зневажали Природу; тобто всі ті глибинні та священні пере
живання при її спогляданні) (26).

З критики туризму, тобто парадоксальности руйнування 
природи якраз тими, хто втікав на природу "із сірих міських 
мурів", починався й німецький рух за захист батьківщини, в 
межах якого на початку XX ст. поєднувалися мотиви захисту 
пам'яток, захисту природи і ландшафтів, а також переживан
ня з приводу зникнення традиційних звичаїв (27). Подібні рухи 
існували і в інших європейських країнах, наприклад, в 
Англії (28). Основою цих рухів було повернення до начебто 
чистої природи в ім 'я віталізму, антидекадансу. Буржуазні пе
релітні птахи та пролетарські друзі природи виступали проти 
світу XIX ст., вважаючи його закостенілим та конвенційним, і 
шукали захисту в природи, яка водночас щораз більше відда
лялася від ідеалу природности. З'явилась низка "рухів" марґі- 
налів, які своє спасіння вбачали в організації сільських ко
мун, у веґетаріянстві, у культурі оголености тіла та в повер
ненні до елементарних основ.

Процес трансформації традиційних аґрарних ландшафтів у 
сучасні аґротехнічні індустріалізовані ландшафти попри всілякі 
протести невпинно просувався. Хоча деякі природні ландшаф
ти і було взято під охорону, хоча ще на початку XX ст. й існу
вали спроби прийняти природоохоронні закони, однак невпин
но розпливався субстрат того, що мало охоронятися (29). Ре
акції на такий стан речей були амбівалентними. З одного боку, 
з початку сторіччя існувала традиція рухів на захист природи, 
а з іншого, відповідь на питання про руйнування природи шу
кали у форсованому відході від неї, у надії на гіпертехнічний 
сучасний проґрес або на всеосяжну інтелектуалізацію дійсно- 
сти, характерною ознакою якої колись була природа (ЗО). У 50-ті 
та на початку 60-х років друзі природи опинилися радше на 
програних позиціях, їх вважали відсталими традиціоналістами 
та реакціонерами, які не зрозуміли суті сучасного світу.
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6. Ґрунтовні ментальні зрушення простежуються від кінця 
70-х років. Починаючи з "new conservation movement" у СІЛА, 
питання "охорони довкілля” (це поняття тепер прийшло на зміну 
старішому поняттю "охорона природи”) стали надзвичайно су
часною та проґресивною справою, ними перейнялися рухи, пере
важна частина яких долучилася до лівого політичного крила (31). 
Уже не культурно-критичні естети, а природознавці та економі
сти почали попереджувати про реальну руйнацію природи. Після 
теогенної кризи природи в апокаліпсисі та фізіогенної кризи при
роди в ентропії у центрі уваги стала антропогенна криза природи 
в індустріяльній системі. Наприкінці XX ст. здається, що приро
да -  це велика, але не вічна комплексна машина, яку через не
вміле обслуговування можна зламати. Така перспектива конкре
тизується в образі Космічного корабля "Земля" (32).

"Природа”, тепер уже у формі "довкілля", стала темою з 
політичним забарвленням. Спочатку це були рухи лише аут
сайдерів, які вимагали нового "миру з природою" (33), а вже за 
декілька років питання про захист довкілля стало одним із ле
гітимних завдань держави. Країни одна за одною організовува
ли міністерства із захисту довкілля, було прийнято низку за
конів та законодавчих актів, з’явилися вимоги щодо екологіч
но чистого виробництва, а "натуральні” продукти стали надзви
чайно популярними. Навіть автомобільна промисловість рекла
мує свої вироби на тлі чистої та вільної природи. Однак десь 
глибоко у свідомість сучасної людини закралося побоювання, 
що у перспективі -  кризи довкілля не уникнути. Демографіч
ний вибух, руйнування довкілля, зменшення ресурсів постави
ли перед людиною перспективу, з огляду на яку здається, що 
можна розв’язати лише менші проблеми, а більші практичному 
розв'язанню не піддаються (34). А тому все гучніше лунають 
вимоги про нове конструювання природи (35).
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Простір. Територія
А н ти ч н ість

1. Сприйняття простору й території в епоху античности не 
піддається осягненню в загальних рисах, а лише в окремих де
талях, які неможливо підвести під якийсь один знаменник. Це 
стане зрозумілим, якщо згадати, що поняття "античний світ" 
охоплює чималий часовий період та чималу територію. Це пері
од майже 1200 років та географічна територія, що простягаєть
ся від колон Геракла біля Ґібралтару до східної окраїни Родю
чого Півмісяця біля Перської затоки, від степів на півночі Кри
му до долини Нілу. На цьому просторі існували цілковито 
відмінні одна від одної державні утворення кочових племен, 
міст-держав та монархій, які охоплювали великі території. У 
межах цих суспільств слід знову ж таки виокремлювати більш 
або менш ексклюзивні групи та прошарки. З огляду на складну 
ситуацію з джерелами, з якою стикається історична наука, у 
рамках цієї тематики доведеться задовольнитися обмеженими з 
багатьох поглядів свідченнями. Поза всяким сумнівом, дове
деться відмовитися від завдання простежити лінії безперервно
го розвитку. З огляду на ці факти й потрібно сприймати запро
понований матеріал. У цьому зв'язку варто звернути увагу на 
те, що новітнє розуміння території та простору не здатне осяг
нути античне розуміння, бо сучасне сприйняття природного про
стору, вплив на який здійснили різноманітні явища, скажімо, 
такі, як польоти в космос чи надшвидкісна авіційна військова 
техніка, вже в своїй основі повністю відрізняється від уявлень 
давніших епох, коли людина могла осягнути природний простір, 
споглядаючи його лише із землі, мандруючи ним чи у якихось 
фантазіях про нього.

Найдоступнішим для нас є сприйняття території та просто
ру освічених, а за античних умов це означало і переважно па
нівних суспільств, бо саме тут спілкувалися не лише усно та 
за допомогою незадокументованих дій, а й письмово, що є 
більш-менш твердою основою для історика, щоб він міг здійсню
вати ті чи інші розвідки. Ситуація з такими суспільствами 
виглядає вигідною ще й тому, що вони плекали й міжнародні
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контакти, тобто у їхніх писемних пам’ятках можна знайти свідчен
ня не лише регіонального, а й міжрегіонального характеру. По
ряд з написаним словом документи, надані археологією, висту
пають настільки важливими джерелами, наскільки ми спромож
ні за допомогою нашої професійної фантазії реконструювати 
вплив на античну людину простору архітектурних споруд. До 
того ж важливі не лише археологічні, а й ментально-історичні 
дані, позаяк постає питання, чи такі ж самі просторові почуття 
викликала та чи інша антична споруда, скажімо, якийсь храм, в 
античної людини, які викликає вона у нас.

2. На перший погляд, виглядає дивним, що грецька і римська 
античність не мала окремого слова на позначення того феномену, 
який ми називаємо ’’простір*’, тобто доступний, сприйнятий 
простір (1). Однак можна констатувати, що античності були відомі 
феномени простору, які частково навіть були описані. Хоча такі 
поняття, як chora/ regio (2) та topos/ locus чи locum (3) загалом 
залишаються поняттями двовимірної сфери, однак очевидний 
простір повністю був виражений у сприйнятті людини. Напри
клад, Полідам в Гомеровій Іліяді намагається відмовити Гектора 
від боротьби за кораблі греків, звертаючи його увагу на неспри
ятливий знак, який подали птахи. Але Гектор і знати нічого не 
хоче про цих провісників нещастя і каже: ’’Один птах є найкра
щим: боротися за батьківську землю (4)!” Тут батьківщина ви
ступає конкретною, сприйнятою на рівні почуттів територією, а 
саме -  оточене мурами місто Троя з її царем Пріямом, з його 
двором, сім’ями його синів та численною знаттю з його свити.

Однак до чіткої рефлексії цього поняття території не змогла 
дійти навіть грецька філософія. Якщо опиратися на спробу 
Германна Шмітца, який приписував відповідним суспільним 
формаціям і відповідне сприйняття території, тоді можна ви
ходити з можливості переходу від сприйняття направленого 
простору до сприйняття обмеженого простору. В античному 
світі держави захоплювали великі території, а відтак через акти 
раціоналізації широкий, просто безмежний, направлений 
простір розвинувся в обмежений, виміряний, організований 
простір (5). Великі державні утворення, скажімо, імперія Ахе- 
менідів чи імперія римських цезарів з її диференційованою 
мережею шляхів сполучень та поштовим зв’язком, на відміну 
від (хоча не слід недооцінювати їхньої ефективности) пізніших 
держав часів переселення народів, які не знали такої органі
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зації державного життя, можуть бути підтвердженнями цієї 
гіпотези.

Характерною для світу освічених була принципово впоряд
кована сила закритих, а особливо відкритих водойм, які через 
свою безповоротність формують направлений простір, яким його 
сприймали. Гекатей Мілетський (близько 500 р. до Р. X.), яко
го, з одного боку, цілком справедливо вважають першим істо
риком, а з іншого, він завоював собі велику славу географа, 
виходив з поділу землі на дві частини, на Европу та Азію (ра
зом з Африкою). Середземне море відтак розмежовувало дві 
частини світу, а тому обидва томи цього філософа Perihodos ges> 
в яких він описав відому йому землю, називалися відповідно 
Европа й Азія (6). Грецький історик Геродот (V ст. до Р. X.) 
поділяв світ на три частини -  на Европу, Азію та Африку і 
вважав Фасіс (Ріоні), що витікає на середньому Кавказі і з захід
ного боку впадає у Чорне море, межею між Европою та Азією (7). 
До того ж він був цілковито переконаний, що інша межа прохо
дить по Танаїсу (Дону), який, протікаючи через Майотіс (Азов
ське море) та через кіммерійський Босфор (Керченська прото
ка), впадає у Чорне море з півдня. Між Азією та Африкою межа 
проходила, на його думку, по річці, а саме по Нілові. Про те, 
що земля у сприйнятті античної людини була поділена на части
ни за допомогою річок, свідчить і той факт, що континенти (9) 
розглядалися загалом як острови, обрамлені річками (10).

Характерним тут є схематизм, який визначає уявлення про 
землю. Цей схематизм помітний ще в Геродота, коли він пише: 
"Ніл бере свій початок, власне, в Лівії і розрізає Лівію навпіл; як 
я припускаю (про невідоме я роблю висновок із відомого), тече 
він у таких самих проміжках, як і Істр (Дунай). Бо Істр витікає 
у кельтів і тече посеред Европи. Ці кельти живуть по той бік 
колон Геракла (біля Ґібралтару) й межують з кінезійцями (11), 
крайнім західним народом Европи. Але Істр, після того, як він 
протікає через усю Европу, впадає у Понт Евксінський (Чорне 
море)... Отож Істр, позаяк він тече заселеною територією, відо
мий багатьом, а про джерело Нілу ніхто нічого не може сказати; 
бо незаселеною і пустинною є Лівія, через яку він тече” (12).

Що більше віддаляєшся від практичної географії, приміром, 
Геродота, і наближаєшся до космографії, до теоретично узагаль
нених уявлень про землю, то більше помічаєш в античних ав
торів цю тенденцію до схематизації, коли вони описують тери



64 6 Простір. Територія

торію Землі. У цьому зв'язку головну роль відіграє те, що Пла- 
тон у міті про долю душ розповідає про природу справжньої 
Землі (13). Хоч би якою важкою справою було інтерпретування 
окремих місць його твору, однак, очевидно, що і Платон припи
сує річкам, які витікають із Тартару і в нього ж таки впадають, 
конститутивну функцію поділу на частини кулястої моделі Землі. 
Важливими є чотири річки: Океан, Ахерон, Піріфлегетон та 
Кокіт.

3. Обидва елементи космологічного аналізу (орієнтація на 
водойми та схильність до схематизації космографічних уявлень) 
виступають симптомами потреби навести лад у хаосі реально- 
сти та встановити її межі, щоб було легше з нею поводитися.

Ранні космологічні уявлення греків набули своєї канонічної 
форми, попри Теогонію Гесіода, у гомерівському епосі, який по
всюдно вивчали в грецьких школах. Отже, якщо Платон підніс 
Гомера до ранґу вчителя всієї Греції (14), можна виходити з того, 
що гомерівські уявлення про космос, які у так звані Темні Сто
річчя (X-VIII ст. до Р. X.) були притаманні здебільшого панів
ним прошаркам суспільства, через вивчення в школах уже давно 
засвоїли не лише панівні кола, а й широкі верстви населення. 
Згодом завдяки посередництву Риму (15) ці гомерівські уявлен
ня поширилися на весь античний світ. Навіть якщо філософські 
кола й були добре ознайомлені з гомерівським епосом, вони ак
тивно розвивали свої уявлення про космос, а також про стосунок 
до світу богів, тоді як простий народ постійно орієнтувався на ті 
структури, яких їх навчав Гомер. Це, власне, той народ, до якого 
зверталися поети в театрах, наприклад, Есхіл, Софокл та Евріпід.

Отож народ міцно тримався за (цілком споріднені з орієн
тальними) уявлення про Землю, як про рівну площину, яку 
омиває Океан, над якою розпростерло своє склепіння небо і 
під якою міститься підземне царство. Йонійська філософія при
роди VI-IV ст. до Р. X., абстраґуючись від уявлень, які викла
дав Гомер, закладає основи численних, поширених спекуляцій 
про космос. Фалес Мілетський уявляв, що Земля плаває на 
воді, для Анаксімандра Мілетського виглядала вона нерухо
мим барабаном, а в уявленні Анаксімена вона плавала в повітрі, 
однак для цих, як і для багатьох інших ранніх грецьких філо
софів, Земля була самоорганізованим організмом, який розви
нувся із матеріяльної субстанції, з єдиного прадавнього еле
менту. Рівень абстракції цієї космологічної моделі можна зро
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зуміти, лише якщо згадати, що ці філософи природи творили 
не, скажімо, на початку грецької історії, а в період розквіту 
тисячолітньої культурної традиції.

4. Набагато інтенсивніші почуття, ніж ми можемо собі це 
сьогодні уявити, у людей античного середземноморського світу 
викликала священна територія, той простір, посеред якого відбу
вався контакт з божеством. Особливо впадає у вічі просторовий 
характер місця зустрічі, бо божество лише у рідкісних випад
ках зустрічається з людиною у людській подобі й стоїть з нею 
на одній і тій самій землі. Божество наближається до людини 
здебільшого з інших сфер, з висот і глибин. Там, де Зевс, скажі
мо, у формі блискавки спускався до світу смертних, людина 
освячувала це місце та позначала його за допомогою різних 
знаків, то підносячи його над іншими місцями, то огороджую
чи його міцними мурами. Священною була тут не лише земля, 
а й простір над цим місцем на всю височину. Місце теофанії має 
бути вільним, що при огороджених місцях уже й так зрозумі
ло, а щодо отворів у даху храмів збереглися такі документальні 
свідчення. Сучасник Авґуста, Вітрувій, подає свідчення про 
римські приписи, згідно з якими "Юпітерові Фулґорові [блис
кавка], небу, сонцю та місяцеві зводилися споруди над целлою 
просто неба без даху" (16). Однак й інші священні місця, такі 
як улоговини джерел, лісові галявини, гірські вершини, пече
ри чи звислі скелі, завдяки їхнім природним формам виступа
ли просторовими ознаками божественного.

А там, де природа не створила чогось подібного, людина 
сама серед звичного ландшафту виокремлювала священне місце. 
У відповідні дні у Римі відкривали mundus, яму, яка, як вхід 
до підземного царства, давала змогу духам покійників відвіда
ти місто (17). Священні місця "вирізалися” із несакрального 
ландшафту за допомогою огорожі (грецькою temenos) або на 
них споруджували божий храм (латиною templum), властиво, 
не звертаючи особливої уваги на довколишню природу. Оби
два поняття означають "відокремлене місце”, в основі яких 
лежить один і той самий індоєвропейський корінь *temn-, що 
означає "різати". До свого бога вірний підходив не в центрі 
святилища, тобто, якщо це храм, то не в cella, там де знаходи
лася культова статуя, тобто сам бог, і тоді можна собі уявити, 
яке враження справляв на вірного простір храму, коли це все 
ж таки колись ставалося.
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Отже, ми підійшли до тієї сфери, в якій, властиво, вияв
ляється набутий людиною досвід просторового сприйняття. Це 
світ архітектури, основною формою якого в період античности 
був храм. Однак тут слід звернути увагу на те, що ранню архі
тектуру абсолютно не цікавили питання внутрішнього та зовніш
нього компонування простору. Її не цікавили ані просторове 
поєднання з довколишнім природним ландшафтом чи забудова
ним ландшафтом на священній території, ані внутрішнє оформ
лення огородженого простору. Звідси зрозуміла і сувора просто
та внутрішнього оформлення храму, що й справляло на людей 
враження, позаяк їхня увага не концентрувалася на якомусь 
внутрішньому оздобленні. Особливо це виявляється в cella, яка 
була вершиною святости цього місця і де переважно лише жрець 
вступав у безпосередній контакт з божеством.

На громаду вірних храм справляв враження гармонійної 
скульптури, яку ззовні сприймали як просторове тіло. Храм 
будували з урахуванням різноманітних архітектурних законів, 
вплив яких у поєднанні із взаємодією колон та фігур дає змо
гу розглядати його з погляду естетичности. Враховували тут і 
сакральні закономірності, що виявляються, скажімо, у розмі
щенні "скульптури храму” зі сходу на захід.

Оформлений у вигляді скульптури вівтар якоюсь мірою можна 
вважати попереднім етапом храму, чим якраз і пояснюється 
його своєрідність. Величавість конструкції кам’яного храму, 
який прийшов на зміну дерев'яному, досягалася завдяки фрон
тонам та вражаючій пропорційності колон. Таке архітектурне 
розв'язання стало вираженням вірувань, які від VI ст. до Р. X. 
виявлялися у все раціональнішому ставленні до світу богів, що 
зумовило поступовий перехід до оформлення храмів орнамента
ми та щораз досконалішу пропорційність.

Власного вираження набуло сприйняття простору храмової 
архітектури Magna Graecia. Тут на місці cella з трьома нефами, 
яка як просторове тіло не справляла великого враження, з'яви
лася вільна зала, оточена peristasis (зовнішньою колонною за
лою), простір якої вражав. Вплив внутрішнього простору на 
людину цілковито відповідав потребі в репрезентативності, яка 
була властивою грецькому заходові практично у всіх сферах. 
Поза всяким сумнівом, у рамках такого сприйняття простору в 
центрі уваги вже не перебуває присутність бога (його тепер відсу
нуто в окрему, темну частину cella, в adyton), а вражена своїми
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діяннями людина, приміром, від здобутої під Гімерою 480 р. до 
Р. X. перемоги над Картагеною. І якщо раніше на людину впли
вав архітектурний простір, формування якого загалом не ста
вило перед собою такої мети, ці приміщення будують вже з 
наміром справити відповідне враження.

5. Після деяких перших спроб, найранішим прикладом яких 
виступає внутрішня структура Парфенона на Акрополі в Ате- 
нах (побудований 447-438 рр. до Р. X.) (18), лише еллінізм 
робить рішучий крок ззовні досередини, змушуючи також і 
внутрішній простір храму справляти враження, а тому він вкла
дає почуття в його формування, враховує й довколишній забу
дований та незабудований ландшафт, який відкривається по
глядові з внутрішнього простору, поєднуючи їх. Таке сприйняття 
простору було характерним і для архітектури часів правління 
римських цезарів. Суттєвою ознакою еллінської архітектури є 
врахування потреби в репрезентації замовника, хай то монарха, 
чи багатого міста. У такому руслі розвивалася храмова архітек
тура грецького заходу. Тепер cella храму досягає своєї, закладе
ної ще в класичний період, величавости і є дуже важливою у 
загальному сприйнятті внутрішнього простору та впливає на роз
кішне оздоблення приватних будинків, варті уваги зразки яких 
були знайдені лише нещодавно. Зменшення ваги внутрішнього 
архітектурного простору, що виникає внаслідок споглядання 
настінного живопису, який зачаровує погляд, свідчить про типо
во урбаністичну ментальність, характерними ознаками якої є 
нова чутливість до природи, нове функціональне призначення 
приміщення, що тяжіє до ілюзіонізму.

Споруди для громадських потреб, поза всяким сумнівом, є 
основним полем діяльности еллінської архітектури. Це і реф
лективне планування майданів та споруд довкола них разом з 
вулицями, і розкішні відкриті сходи до святилищ, і світські 
споруди резиденцій окремих можновладців, а також величаві 
колонні споруди, що губляться десь у далині. Тут поряд з ху
дожнім оздобленням внутрішніх приміщень з'явилися елементи 
ілюзорної архітектури.

Складається враження, що в грецькій та еллінській просто
ровій архітектурі начебто повсюдно можна простежити сліди 
божого впливу, чим раніше й пояснювали враження, яке справ
ляє на людину релігійна споруда. Однак постає питання, чи 
тут насправді йдеться лише про сакральну архітектуру, чи і
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про світську для можновладців, завдання якої полягало, зреш
тою, у демонстрації рівности монарха та богів. За часів еллінізму 
навіть окремі багатші громадяни або й цілі міста в архітек
турній помпезності прагнули виявити свою належність до ге
роїв. Зрештою, і на вічі громадян на еллінській агорі з її роз
кішним, ретельно продуманим архітектурним обрамленням 
присутній відповідний правитель у формі його культу.

6. Інакшим мусить бути просторове враження від давнішої 
римської архітектури, яка ще не зазнала впливу еллінського 
Сходу. Претензійність Риму на провідну роль у середземно
морському світі, яка виявилася у витворах типово римської 
архітектури, у вулицях, мостах та водогонах з характерними 
арками, а також у надбаннях римської топографії, мала під 
собою не сакральне підґрунтя, а була продиктована передусім 
потребами суспільства. Вона помітна в архітектурі ще тих часів, 
які грецький історик Полібій (приблизно 200-120 рр. до Р. X.) 
характеризує як перетворення Риму на світову імперію. Най- 
ранішими відомими нам прикладами таких споруд є прокла
дена 312 р. до Р. X. з ініціятиви цензора Аппія Клавдія Сліпо
го так звана Аппієва дорога (Via Арріа) завдовжки 540 км, яка 
у південно-східному напрямку сполучила Рим з Брундізієм, та 
Aqua Claudia -  побудований з ініціятиви того ж самого цензо
ра водогін завдовжки 16, 55 км у східному напрямку до Риму 
аж до Porta Trigemina, що дало змогу забезпечити сім районів 
міста свіжою водою. Попри їхнє функційне призначення, ці 
господарські споруди вражали своїми широкими фасадами та 
пропорційністю осей. Такі імпозантні, просторові проекти були 
живими доказами здібностей та працьовитости римлян, вони 
свідчили про їхню здатність позбавити далекі простори їхньої 
начебто недосяжности, захопити їх та застосовувати у власних 
цілях. Відтак їх репрезентативний характер був дуже важли
вим для влади Риму на території Італії, яка опиралася, що 
було досить таки суттєвим чинником, на добровільне визнан
ня цього населенням.

Культура часів правління цезарів, яка зі свого боку знову ж 
таки переймає численні елементи еллінської культури, пере
творюючи їх на невіддільні частини в каноні форм свого вира
ження, споруджуючи, скажімо, театри та амфітеатри, а особли
во тріюмфальні арки, виходить за межі простої господарської 
архітектури, а культ цезаря, який спочатку з'явився у східних
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Monumentum Ancyranum з боку входу та південно-східної стіни храму 
Роми і Августа в Анкірі

провінціях імперії, дає змогу римському просторовому спри
йняттю увійти до сакральних споруд. Особливе враження на гля
дача міг справляти, приміром, напис, відомий як Monumentum 
Ancyranum (19) на храмі Роми і Авґуста в ґалатійській Анкірі. 
Цей документ усвідомлення римської могутности (назва Діян
ня божественного Авґуста лише частково характеризує його 
зміст) латинською мовою розташований відповідно на трьох 
колонах на внутрішньому боці приміщення перед входом до 
храму та грецькою на 19 колонах на правій, південно-східній 
зовнішній стіні целли, де повздовжній бік бокової зали, утворе
ної за допомогою стіни целли та колонадою, структуровано так, 
щоб до нього міг сягнути погляд відвідувача. Особливо грецька 
версія з її фасадом, який при всій тій витонченості, яку надає 
рухливість грецького шрифту, додає до структури цієї цезарської 
храмової споруди враження далечіні, справляє властивий 
римській репрезентативній архітектурі вплив. Виникає цілком 
справедливе запитання, чи просторовий вплив приміщення на 
відвідувачів зумовлений винятково написом, чи також і при
міщення просторово впливає на напис.
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Особливим вінцем, який водночас надає незабутнє просто
рове враження від Pax Romana загалом, є конструкція скле
піння, яка виходить з-під арки. Цей римський "мир" вже 
більше не має аґресивного характеру боротьби за панування. 
Використовуване лише для підтримування субструкцій напівко- 
лоподібне циліндричне склепіння, приміром, над пантеоном 
Адріяна у Римі, повертає просторовий принцип грецького хра
му, а внутрішній простір змушує відвідувача переживати 
релігійні почуття. Слід звернути увагу на те, що склепіння 
пантеону через центральний отвір у стелі діяметром 8,90 м 
(цілком очевидно, що не лише заради освітлення) привносить 
до приміщення і простір неба, що нагадує про згадані вище 
святилища Зевса-блискавки.

7. Істотний вплив на сприйняття простору в епоху антично- 
сти мала й скульптура. Тут основне завдання полягає у визна
ченні місця скульптурної фігури щодо довколишнього просто
ру. У цьому виді джерел криється проблема суб'єктивности, 
через що навіть спеціялісти часто губляться у поняттях, які 
далекі від справжніх знань. Інтерпретування цих джерел 
ускладнюється ще й тим, що у грецькій скульптурі, на відміну 
від архітектури, розмаїтість не дає змоги виокремити основні 
ознаки. Припущення, що архаїчну скульптуру, особливо що 
стосується її монументальности, слід інтерпретувати як озна
ку орієнтації людини на ритуальну прив'язаність до світу богів, 
цілком справедливе. У поєднанні цієї скульптури з її довко
лишнім простором вона непомітна, візьмімо хоча б романські 
культові статуї. Вторгнення божого у світ людини сприймається 
як абсолют, який не зважає на встановлені нею межі.

Лише під час ментальних зрушень, що започаткувалися і по
ширювалися за класичних часів, у центрі інтересів щораз більше 
перебувала людина, про що у сфері філософії свідчить, приміром, 
софістика (20). Тепер вже людина свідомо розміщує себе у про
сторі, а її стосунок з простором лише зараз починає простежува
тись у скульптурі. Відповідно фігурна скульптура вже за часів 
раннього еллінізму справляє враження самостійности та влади 
над простором. Це узгоджується з реалізмом того часу, який охоп
лює і марґінальні суспільні групи у їх просторовому оточенні. 
Особиста гідність монарха тепер також одержує свою монумен
тальну відповідність у скульптурних зображеннях, коли статуї
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царів та імператорів у позах, що вдивляються у безмежний 
простір, буквально завойовують громадські площі.

Незважаючи на те, що римське мистецтво мало передовсім 
італьське та етруське коріння, все ж таки за часів Республіки 
та правління цезарів переважає в ньому орієнтація на грецькі 
або ж еллінські зразки. Типовим для римської скульптури є 
постійне намагання залучати до зображення просторове тло, 
хоча, враховуючи італьську своєрідність, цей особливий стосу
нок до простору не потребує докладніших інтерпретацій.

Примітки
(1) Тут поняття простору відрізняється від прийнятого у фізиці та математиці 
поняття.
(2) “у яких країнах ти побував” (ГОМЕР, О діссея  8, 573); “де землі вони 
мають лише маленький шматочок” (ГОМЕР, Іліяда  16, 68); “переходити з 
місця на місце” (Платон, Theaitetos 181 с).
(3) “найвіддаленіше місце Землі” (ЕСХІЛ, Промет ей  416); “на захід” (дослівно: 
до місць, що лежать на заході, там само, 350); “засніжена місцевість Тракії” (ЕВ- 
РИПІД, Алкестіда 68); “ціла Земля” (дослівно: кожне місце на Землі, ЕСХІЛ, 
Евменіди 249); “[географічне] місце країни” (ДЕМОСФЕН 4,31) і “розташуван
ня поселень, властивості місцевосте” (“locorum situm, naturam regionis”, ЛІВІЙ 
22, 38, 9).
(4) HOMER, Ilias 12,243.
(5) SCHMITZ, 414, ідеям якого багато в чому завдячують викладені тут думки.
(6) Пор.: Die Fragmente der griechischen Historiker 1A, hg. v. F. JACOBY, Leiden 
21957, Nr. 1 F 37-194 (Europe) і 195-299 (Asia) та 300-357 (Єгипет з Лівією) -  За 
допомогою spatium позначали винятково величини вимірів (довжина тощо), 
пор., напр., QUINTILIAN, D e in s ti tu t io n  ora torio  8, 3, 84: “вимір простору” 
(“spatium loci”).
(7) 1, 45. Пор. ще до нього: ЕСХІЛ F 191N. Згідно з Е. DIEHL: Realencyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft (RE) 19/2 (1938), 1888 так ще до греків 
розглядали Фасіс йонійці та перси; суто грецьким, на його думку, є тлумачення 
Танаїсу як межі між Европою та Азією; пор. наступну прим.
(8) 1,45. За якийсь час за ПОСИДОНІЄМ (приблизно 135-50 рр. до Р. X.) також 
і грецький географ АГАТЕМЕР у К орот ком у н ари сі г е о гр а ф ії (Geographi 
Graeci minores II, 474 § 10), як і Геродот, згадував обидві версії поряд. Те ж саме 
стосується уже з посиланням на Геродота і ПРОКОПІЯ (D e hello G othico 4, 6; 
пор. його ж: D e aedificiis 6 , 1, 6-8) (VI ст. після Р. X.).
(9) Пор. тритомну Г еограф ію  александрійського науковця ЕРАТОСФЕНА (III ст. 
до Р. X.), яка збереглася лише у фраґментах.
(10) Пор. думки грецького історика ПОЛІБІЯ (II ст. до Р. X.) про територію між 
Роданосом (Роною) та Альпами, а також у тому ж самому місці про дельту Нілу 
(З, 49, 5-8).
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(11) Ця іберійська народність під цією назвою згадана лише в Геродота.
(12) HERODOT 2,33.
(13)  Phaidon 108 а-113 с.
(14) Роїііеіа 606 е.
(15) Пор.: ЛІВІЙ АНДРОНІК (Одіссея) та МУ ЦІЙ (Іліяда), а також 
ВЕРҐЛІЙ (Енеїда), який у своїй поетичній творчості орієнтувався на Гоме- 
ра і вважав його найкращим взірцем.
(16) De architecture! 1, 2, 5. На цю тематику пор. також: М. Р. NILSSON 
Geschichte der griechischen Religion, 71, 75 ff та K. LATTE, Römische 
Religionsgeschichte, München 21967, 80 f.
(17) H. LE BONNIEC, Le culte de Ceres, Paris 1958, 175-184.
(18) У межах цієї тематики слід звернути увагу і на двір, який був розташо
ваний на захід від Пропілей (побудовані 437-432 рр. до Р. X.). Можливо, ця 
спеціяльно обладнана як “громадське місце” площа є першою такою пло
щею в європейській історії архітектури; про це див.: HOVELBORN.
(19) Пор.: Н. VOLKMANN, Res Gestae Divi Augusti, Berlin 31969.
(20) Пор.: M. EMSBACH, Sophistik als Aufklärung, Würzburg 1980.
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С ередн ьовіччя

1. Те, що люди в середньовіччі оптично сприймали простір 
інакше, ніж ми, з погляду біологічної неперервности виглядає 
малоймовірним. Однак інакшими були емоційні конотації, по- 
інакшому розставляли основні акценти. Загалом же для буття 
"середньовічних людей" визначальним був простір, тоді як для 
нас -  це радше час (1).

Середньовічні виміри простору дещо неточні, "приблизні”, 
на відміну від розвинених в епоху нового часу в межах матема
тичної геометрії геофізичних і фізичних нормативних мір. Цей 
світ, небесний та підземний світи контактують між собою. Небо 
для більшости людей -  це лише куляста сфера, за якою відразу 
ж починаються небеса. Промовляючи молитву, звертають свій 
погляд до атмосферного неба, воно відкривається, щоб людина 
змогла побачити святих тощо. Для Вальтера фон дер Фоґель- 
вайде це гріх, якщо йому більше хочеться дивитися на свою 
даму, аніж на "небо чи небесний віз” (2) (сузір’я Великої Ведме
диці). Отже, природні небеса він ідентифікує з релігійними не
бесами, що випливає вже з уживання одного й того ж слова на 
позначення обох просторів у більшості мов. Вулкани -  це вхід 
до пекла. В Ірландії є паломницьке місце, де безпосередньо мож
на спуститися до чистилища (3). Увійти до того світу можна 
прямо з цього, сівши на коня, на човен, чи навіть на візок (4).

Небо сприймається насамперед у його стосункові до суспіль
ного застосування, а не як щось абстрактне чи як саме собою. 
Симптоматичним є той факт, що між описом долини річки Мо- 
зель Авсонієм у IV ст. та описами реальних ландшафтів Пет- 
рарки та Фаціо дельї Уберті часовий проміжок майже 1000 років. 
"Територію, природу якої ніколи не зображують у повному об
сязі, група визначає за допомогою жестикуляції. Ця територія 
характеризується уявленнями про її незмінність у часі" (5). Отже, 
для середньовічної людини й тут визначальною є важливість її 
реального фізичного досвіду. Приміром, в епосі територія зга
дується лише тоді, коли через неї мчать на коні чи йдуть пішки, 
коли її об’їжджають, обходять, пізнають. Герой переходить з 
одного місця подій до іншого, і якісь докладніші, аніж просто 
сумарні описи місцевости, через яку пролягає його шлях, 
відсутні. Те ж саме стосується й інших жанрів, приміром, по
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тойбічних видінь, в яких описи місць покарань чергуються між 
собою, так би мовити, ”стрибкоподібно"(6). Ці місця до XV ст. 
зображували навіть на географічних картах, а для відтворення 
ландшафтів місця на них не було.

Гомогенна для нас територія сприймалася чітко поділеною 
на зони, які викликали відмінні емоційні реакції. Це залежало 
від того, чи йшлося про використовувану людиною територію, 
яку вона собі підкорила, викорчувавши ліс, забудувавши та за
селивши її, чи про територію, яка перебувала за межами її впли
ву. "Просторова пам'ять істотно залежить від рівня освоєння 
території” (7). Незвідане було чужим і зловісним. Коли дан- 
ський король Гаральд (близько 950-986 рр.) захотів докладні
ше дізнатися про Ісландію, він наказав своєму чаклунові, щоб 
той обплив острів, після чого той твердив, що "всі скелі і пече
ри переповнені духами” (8). Назва застерігає: "Завдяки виник
ненню назв поселень terrae incognitae поступово зливаються в 
одне ціле, це -  дикі хащі" (9). Назва поселення за іменем пер
шого власника сприяла ідентифікації родів та племен. А місця, 
названі за іменами чудовиськ чи демонів, сиґналізували про 
небезпеку. Предковічний, непрохідний ліс, що покривав Евро- 
пу аж до періоду високого середньовіччя, був місцем проживан
ня лише драконів, злих духів (покійників) та засуджених на 
смерть вигнанців (skogarmandhr -  лісовиком називають у Скан
динавії опальну людину). А тому "дикий ліс" у рицарських ро
манах стає місцем випробувань, "лісом пригод" (10). У ліриці 
він емоційно забарвлений (11). Те ж саме стосується й гір (12).

2. Уявлення про простір упродовж 1000 років, які ми лег
коважно узагальнюємо за допомогою поняття "середньовіччя”, 
зазнають істотних змін. Існують численні спостереження, що 
від періоду високого середньовіччя у верхніх прошарках 
суспільства надається перевага вертикальному над горизонталь
ним (13). Кожному відомий постулат про тенденцію ґотики до 
височини, який цілковито підтверджує архітектура. Аналогіч
но можна розглядати й (теоретичне) підвищення жінки у лю
бовній ліриці або перенесення житла знаті з низинних місце
востей на підвищення, що є цілковитою інновацією високого 
середньовіччя. Однак ці феномени ще чекають на свої соціяльні 
та ментально-історичні дослідження.

Зате однозначною виглядає інша тенденція. Якщо порівняти 
епічний текст, скажімо, Пісню про Роланда отця Конрада (сере
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дина XII ст.), який містить багато ознак ментальности раннього 
середньовіччя, із твором на подібну тематику вже періоду висо
кого середньовіччя, який вийшов з-під пера проґресивного ав
тора, приміром, Віллегальма Вольфрама фон Ешенбаха (поча
ток XIII ст.), то виявимо такі окремі відмінності (14). У ранішо- 
му творі простір і час підпорядковані епічній дії та її значенню. 
Вони або екстремально сконденсовані, або екстремально роз
тягнуті. Відстані та їх подолання не істотні,, слухач ледве чи 
може відчути просторово-часові відношення одночасних подій, 
що відбуваються в одному і тому ж місці. А в пізнішому тексті 
простір уже більш зв'язаний та більш розтягнутий медіюм, в 
якому кожний об'єкт займає своє відповідне положення віднос
но іншого об'єкта, що відповідає нашій концепції тривимірного 
простору. Дані про час і місце є точними. "Вольфрам при 
відповідній дистанції завжди дивиться згори вниз, і тому він 
більше бачить... А Конрад, здається, перебуває досить близько 
до подій і майже на тій самій висоті, що й вони. А тому він 
бачить менше і лише те, що безпосередньо перед ним" (15). Те, 
що раніша література поділяла на окремі картини, пізніша органі
зовувала комплексно. Подібні ознаки можна простежити і в 
галузі історіографії (16).

Аналогічні процеси відбуваються і в образотворчому ми
стецтві. Фігури в романському малярстві розташовані пласко 
перед глядачем, зазвичай, безвідносно до простору, який лише 
натикається. їх доводиться "прочитувати" одну за одною. А в 
ґотиці вони справді ступають на щораз докладніше відтворюва
ну поверхню, вмонтовуються у ландшафт, в архітектуру. Ближ
чий простір поступається місцем дальньому просторові, пласка 
двовимірність віддаляється в глибину і звільняє місце для три- 
вимірности, яка справляє враження, нібито в неї можна ступити. 
Впровадження перспективи в малярство має велике значення 
як ментально-історичне явище. Не випадково це відбувається 
саме в особливо проґресивному, також і в інших сферах, світі 
північноіталійських міст ("Просторова сцена" Джотто, централь
на перспектива Брунеллескі). Спочатку перспективна організа
ція простору відбувається на інтуїтивному рівні, згодом її підво
дять під математично-геометричні координати, що сприяє ново
му ставленню глядача до зображеного. Масштаб зображення вже 
більше не залежить від значення зображуваної особи, його те
пер визначає об'єктивний критерій її розташування у просторі.
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Як через напіврозчинене вікно перед глядачем розкривається 
простір у його єдності та справляє враження, ніби це вирізаний 
шматочок реального світу. Те, що в такий спосіб досягається 
вищий ступінь правдивости зображення, є очевидним фактом і 
виступає однією з характерних ознак того часу, що відображено 
і в портреті (аж до "веризму” Слутера близько 1400 р.) чи у 
"реалістиці" літератури пізнього середньовіччя (було багато спроб, 
особливо що стосується Чосера (17), виявити в ґотиці структур
ну подібність літературних та архітектурних засад композиції). 
Цікавим є спостереження, що всі зображення поцейбічного світу 
в молитовниках кінця середньовіччя містять перспективу, тоді 
як для зображень потойбічного світу, а саме пекла та чистили
ща, ілюмінатори ще часто послуговувалися старим методом (18). 
Здається, що в різному зображенні простору видно відповідно й 
відмінне ставлення до ступеня їхньої реальности.

3. На сприйняття простору, як у принципі майже на все 
інше в житті, впливала станова та статева належність. Такі 
поняття, як "princeps" (nop. "primus" = перший), "Fürst"* (суб- 
стантивований прикметник найвищого ступеня від "furi" = 
передній), "dux"** (nop. "ducere" = тягнути) та "Herzog"*** (той, 
що веде (тягне) за собою військо) спочатку вживали на позна
чення того, хто займає переднє місце у приміщенні, на тери
торії, у просторі. Якщо у суспільстві хтось мав право перебу
вати біля присутнього найвищого ранґу чи наближатися до 
нього, то це свідчило про його високе соціяльне положення (19). 
"Nu sihestu wie er stät, /  wie rehte her liehe er vor den recken gät 
/  alsam der liehte mäne vor den Sternen tuot?" (чи бачиш ти, як 
він стоїть, як величаво він ступає перед воїнами, як ясний 
місяць перед зорями?) захоплено говорить Крімгільда у Пісні 
про Нібелунґів про свого чоловіка, а для Брюнгільди закінчи
лося все великим скандалом та смертю, бо "ja sol vor küniges 
wibe niht eigendiu gegän" (20), перед дружиною короля не сміє 
йти кріпачка. Поділене за професіями середньовічне місто 
відрізняється від мішанини сучасних міст. Тут все ієрархічно 
структуровано. Приміром, повії не сміли займатися своєю ро
* Нім. кн язь . -  Прим, перекл.
** Фр. герцоґ. -  Прим, перекл.
***Нім. герцоґ. Друга частина складного іменника der Herzog утворена 
від дієслова ziehen -  нім. тягнути, а перша -  від іменника das Heer -  
нім. військо. -  Прим, перекл.
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ботою у місцях близько центру, не кажучи вже про прилеглу 
до церкви територію (21).

Сприйняття простору залежить і від статевої належности. 
У венеційських правових текстах пізнього середньовіччя жінки 
описують простір з визначеного їм у цьому просторі місця, із 
внутрішнього приміщення будинку, тоді як чоловіки опису
ють його з portegio, з головного входу до венеційського будин
ку (22). У церкві чи перед нею під час проповіді жінкам відво
дили гіршу сторону, тобто ліву, північну сторону, сторону ночі.

Те, що приміщення як такі можуть мати й різну правову 
якість, нам частково відомо (право домів), однак в епоху се
редньовіччя ця відмінність була набагато разючішою. Якщо 
хтось у якихось справах прибував до середньовічного міста, 
він потрапляв у різні правові простори. Ще перед воротами до 
міста, а потім відповідно й у межах міських мурів було чин
ним відповідне міське право. У церкві чи в університеті діяло 
вже інше право, на базарі було своє право тощо. Катедральний 
собор, палати єпископа та каноніків, а також їхніх нащадків -  
це була окрема імунна територія (Mundat), у життя якої дер
жавна виконавча влада не мала права втручатися. У власному 
домі діяло лише автократичне право господаря (23), влада 
(Muntgewalt) якого поширювалася на кожного, хто у ньому 
перебував. Дім був територією особливого правового статусу, 
суверенітет якого починався з освячення. Влада сільського 
старости у ньому не діяла, за його поріг не мали права пере
ступати навіть під час міжусобиць, якщо сторони хотіли збе
регти свою правомірність (24).

Починаючи від XIV ст., принаймні в Італії, простежується 
щораз більша тенденція до описування приміщення відносно 
громадського простору чи відносно архітектурної репрезента- 
тивности держави, а не з безпосередньої перспективи власного 
дому (25). Протилежною ознакою цієї щораз більшої присут
носте державного в руслі індивідуалізму епохи Ренесансу слід 
розглядати виникнення приватного приміщення для окремої 
особи: студіоло у домі науковця, особисті каплиці в церквах та 
окремі келії навіть у тих орденів, правила яких передбачали 
спільне спальне приміщення.

4. Водночас однією з характерних ознак середньовічних уяв
лень про простір є те, що існували зони різного ступеня свято
сте. Перехрестя доріг, можливо, тому, що це були роздоріжжя



6 6 0 Простір. Територія

у прямому значенні цього слова, мали особливу конотацію, че
рез що їх "оснащували" розпуттями (26). Дерева та джерела 
вважали місцями проживання демонів та фей. Заслужити прияз
ного ставлення у цих істот треба було за допомогою пожертв 
або ж змусити їх підкорятися могутнішому Богові. Місцевість 
цілком свідомо освячували у християнському сенсі, підпоряд
ковували її християнському Богові, встановлюючи на ній його 
символи -  хрести. Ще з раннього середньовіччя збереглося 
свідчення про те, як під час перевезення тіла місіонера та муче
ника Боніфація з Доккума до Фулди 754 р. всюди, де на ніч 
зупинялася похоронна процесія, було встановлено кам'яний 
хрест (27). Починаючи з пізнього середньовіччя, багато місце
востей були просто-таки всіяні маленькими релігійними знака
ми -  хрестами, дощечками з епітафіями тощо, що в епоху баро
ко досягне свого другого розквіту. Святість якогось місця мож
на було й "перенести", взявши з собою його реліквії. Приміром, 
земля Campo Santo Monumentale, закладеного 1277 р. цвинтаря 
у Пізі, містить багато ґрунту, привезеного зі Святих Земель. А 
чому б і не перенести сам дім Діви з Назарету до Европи, що 
1294 р. й зробили ангели, після чого розквітнуло паломництво 
до Діви Марії (Лорето в Центральній Італії) (28).

Інтенсивність святого була ґлобальною. Лише місце у центрі 
світу могло бути обраним місцем спасіння, бо лише з центру 
звістка про спасіння людства могла дійти до всіх народів, а 
тому на середньовічних картах, згідно з Із. 5,5, Єрусалим зоб
ражували посередині.

Усі шляхи вели до цього міста. Типологічним аналогом до 
нього в церкві виступає хрестовий вівтар, що знаходиться посе
редині приміщення і вказує на скелю Ґолґоти, що відтворює 
Небесний Єрусалим (29). У знаменитій книжці про мандрівки 
періоду пізнього середньовіччя, у Подорожах Мандевілля (між 
1357 та 1371 рр.), світ зображено у вигляді концентричних кіл: 
у центрі -  християнство, близько до нього -  православ'я у Греції, 
далі -  мусульмани, потім ідолопоклонники в Азії і нарешті на 
кінці світу -  монстри (ЗО). Подібну структуру мають і згадані 
карти світу (31). Благодатним і священним є центр. Сутність 
його -  у спокої. Благодатним та священним є спокій у при
міщенні, він, а не рух, дає змогу душі піднестися. А тому бене
диктинці урочисто присягали у stabilitas loci (залишатися в од
ному і тому ж монастирі) (32), цистерціянці забороняли своїм
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Світ між Богом і змієм,
посередині -  Єрусалим, по краях -  монстри (XIII ст.) 

Британська бібліотека, Лондон
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монахам паломництва, духівництво проповідувало проти mobilitas, 
фізичної і соціяльної мобільности, а міннезінґери вихваляли 
staete, незмінність. Той факт, що великий релігійний рух за 
оновлення в XI ст. започаткували мандрівні проповідники і з 
нього вийшли жебрущі ордени, які не трималися якогось одного 
місця, свідчить про те, наскільки цей ідеал сам себе вижив ще в 
епоху середньовіччя.

5. Ще інтенсивнішою була святість простору, коли зводили 
якусь культову споруду, каплицю, церкву. У середньовіччі її 
майже завжди огороджували мурами (звідси: цвинтар*), тобто 
священний простір виокремлювали із звичайного, як храми в 
античності. "Бог же судитиме тих, що назовні" (1 Кор. 5, 13). 
Зовнішній мур сакральної споруди відокремлював священне 
від мирського. На ньому часто зображували фігури демонів та 
монстрів, які, закуті у камені, мали відлякувати своїх живих 
одноплемінників (33).

Нам також добре відомі почуття, що охоплюють нас, коли 
ми заходимо до церковного приміщення. Здається, що у серед
ньовіччі ці почуття були набагато інтенсивніші, і водночас бу
денні. Інтенсивніші через чуда, що їх так часто викликали 
реліквії чи сконцентроване на гостії демонстративне святенни
цтво, буденні -  через те, що на практиці церква була також місцем, 
де залагоджували комерційні та юридичні справи.

Символічні тлумачення сакральної споруди були розмаїти
ми (34). Теолог Алкуїн (близько 730-804 рр.) для одного цер
ковного порталу написав такі слова: "Хто ступить за цей поріг, 
той потрапить на небо" (35). Існує також немало й інших 
свідчень про єдність церковного приміщення з небом. Про 
відкритість церковного приміщення до неба піклувалися ще 
заздалегідь, закладаючи споруду. Фундамент слід було закла
дати безпосередньо у творіння Боже, у порослу землю, у шар 
землі, якого ще не торкалася рука людини. Зведену super 
petram (на скелі) споруду прирівнювали до заснованої апосто
лом Петром церкви. Присутні на Службі Божій могли "займа
ти місця у небесному світі" (36). Єпископ Бернвард Гільдес- 
гаймський 1010 р. розпорядився, щоб на наріжних каменях 
його церкви Михаїла викарбували імена Отців та святих, на

* Нім. дієслово um frieden -  огороджувати та перш а основа іменника 
F riedhof -  цвинтар мають однаковий корінь fried-. -  Прим, перекл.
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які вона "опиралася": знайдено камені з іменами Веніяміна, 
Єремії, Матвія (37). Зв'язок храму Божого з благодатним світом 
сприйнятих в архітектурно-просторовому плані небес (38) зна
йшов своє чітке відображення в орієнтації, у спрямуванні го
ловної вісі церковної споруди за сторонами світу. Зведена на 
землі культова споруда, як ще в юдаїзмі, і в період раннього 
християнства урочисто зустрічала небесного Господа, бо її брама 
відчинялася на схід: "Величність Господа врійшла до храму 
через вхід, що дивився на схід" (Із. 43, 1). "Бо як блискавка та 
вибігає зо сходу, і з'являється аж до заходу, так буде і прихід 
Сина Людського" (Мт. 24, 27). Той факт, що цього не ставило
ся, зумовив переорієнтування головного входу. Починаючи з 
IV-V ст., зігнуту як небесне склепіння апсиду прибудовують 
ззовні до приміщення для прихожая. Це -  стіна з "містич
ним" отвором, через який можна побачити знаки та дива бо
жественного небесного простору. Ісидор Севільський (t 636) 
випуклу апсиду називав образом небесним -  "imago celi" (39). 
Вона як уособлення небесної брами замінила східний портал, 
через що вхід перемістили на західний бік. "Церкви тому ви
ходять на схід, там де сонце сходить, бо в них моляться до 
сонця справедливости [Христа], а рай на сході -  це наша вітчиз
на", так у XII ст. говорив Гонорій Авґустодунензіс (40).

Захід, там де заходить сонце, розглядали як місце темряви 
та диявола. У куполястих спорудах, які за часів Каролінґів 
прибудовували до церков із західного боку, часто містилися 
каплиці Михаїла, бо Михаїл від часу повалення ангелами де
монів був надзвичайно популярний. Присвячувалися вони пе
реважно спасителеві, який здолав смерть і диявола.

Середньовічні церкви -  це повздовжні споруди. Вони вплива
ють на психіку і почуття вірного як місце, що звільняє від стра
ху, від гріха, від злигоднів і веде до блаженства, до помилування 
та достатку. Тронна зала Господа-Бога звільнить людину від тя
гаря гріхів та печалі, як обіцяно в гимнах (41). Диференційована 
сакральність приміщення мала особливий фізичний та емоцій
ний вплив на почуття вірного, коли він проходив поздовжньою 
будівлею із заходу на схід до головного вівтаря та спускався до 
крипти під нею, де покоїлися останки святих. Такому сприйняттю 
приміщення сприяла й ієрархічна структура церковної споруди. 
Санктуарій, де проповідує священик, святіший від хорів, де мо
ляться монахи, а те й інше святіше від головного нефу, призна
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ченого для мирян, чи то пак, братів у миру. А тому огорожа 
хорів, а в період між романтизмом та бароко пюпітр у вигляді 
трибуни, розділяли майже всі церкви на дві половини -  для по
свячених і для непосвячених. Лише широкі загальні церкви з 
нефами однакової висоти періоду пізньої ґотики, за деякими інтер
претаціями, знову додадуть ноту " демократичносте" (42).
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Н ови й ч ас

1. Аналіз різних концепцій та уявлень про простір в епоху 
нового часу показує, наскільки тісно переплітаються між собою 
ментальні передумови сприйняття простору та сприйняття як 
такого. Хоча й можна говорити про фізіологічну константу візу
альних можливостей сприйняття, однак свідома реалізація сен
сорно сприйнятих імпульсів (у цьому випадку сприйнятого про
стору) відбувається паралельно до ментальних елементів уяв
лення. Чого не можна уявити, те й не сприймається. До того ж 
сприйняття простору відбувається прямо й опосередковано. З 
одного боку, це пряме чуттєве сприйняття людьми довколиш
нього простору, а з іншого, сприйняття уявного, відображеного 
і зображеного простору. Позаяк для історика в його досліджен
нях пряме сприйняття доступне лише у дуже рідкісних випад
ках (одним з небагатьох прикладів є відомий лист Петрарки 
про його сходження на Мон-Венту), відтворення та зображення 
простору є можливими джерелами для дослідження уявлень 
про простір. Поряд з цим відомості про суб'єктивний досвід 
сприйняття простору є також ключем до суспільних та куль
турних уявлень про простір (1). За допомогою відповідних зоб
ражень простору (2) тут вибірково будуть проаналізовані став
лення та зразки поведінки щодо простору в епоху нового часу.

Поняття "простір” стосується не лише абстрактного фізично
го простору, концепція чого як наслідок змін у способах спри
йняття була прийнята в пізньому середньовіччі, "надзвичайно 
стабільної просторової валізи", як називає його Блох (3), а також 
і феноменологічного простору. Під цим розуміють суб'єктивно 
пережитий, відчутий простір (4). Напруженість між абсолютним 
простором, який вимагає від нас абстрактного мислення, та кон
кретним життєвим простором, який в епоху нового часу сам по
трапляв під абстракції, сягає і сьогоднішніх часів (5). 2

2. Відлік епохи нового часу ведеться від події, що є прикла
дом вторгнення у простір та символом духу епохи нового часу, 
це відкриття Колумбом Америки. Датою зміни епох вважа
ють, зазвичай, цю подію. Передумовою відкриття нового світу 
був дух пізнього середньовіччя. Формування геліоцентрично
го світогляду та пов’язане з ним уявлення про кулясту форму
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Землі (6) почалося ще до епохи нового часу. У перспективних 
зображеннях у картографії виявилися тенденції до реалістич
ного відтворення світу. Інтерес до горизонту зумовив відкрит
тя ландшафту та особливий погляд у простір, який став перед
умовою сприйняття ландшафту.

Відкриття ландшафту як суттєвого елементу уявлень про 
простір в епоху нового часу можна реконструювати за допомо
гою одного літературного опису. Франческо Петрарка 26 квітня 
1336 р. піднявся на Мон-Венту і, за його словами, "поспіхом і 
без підготовки" відразу ж після цього виклав свої враження у 
листі (7), який згодом зазнав численних та різноманітних інтер
претацій у філософії та в історії (8). Він заслуговує і на нашу 
увагу, бо у ньому відчутна боротьба уявлень про простір періо
ду до епохи нового часу з радикальними новаціями сучасного 
сприйняття простору. Радикально нове у цьому -  це погляд у 
ландшафт, свідоме звернення суб'єкта до навколишнього про
стору, яке вже не зумовлене релігійним космосом.

Мотив сходження на гору для Петрарки полягав у "...праг
ненні побачити власними очима незвичайну висоту цієї плями на 
Землі." "Пляма на Землі" -  це Мон-Венту. "І ця гора, яку здале
ку видно з усіх боків, майже завжди стоїть мені перед очима.” 
Петрарка змушує нас відчути його захоплення від по-новому 
сприйнятого простору, коли, піднявшись на вершину, він описує 
свої фізичні відчуття: "Спочатку стояв я зворушений незвичним 
подихом вітру та повністю вільним краєвидом, що відкрився пе- 
реді мною, так наче мене хтось оглушив." Потім він описує ланд
шафт: "...тепер я звернув свій погляд у той бік, де Італія ... Альпи 
здаються дуже близькими, так, начебто я можу торкнутися їх 
рукою, хоча між ними і мною далека відстань." Він абстраґує 
своє сприйняття простору і часу, коли пише, що "...інші думки" 
змусили його "...залишити споглядання простору та перейти до 
споглядання часу..." Здатність Петрарки сприймати простір аб
страктно простежується і в тому, що він пише й про те, чого він 
не міг бачити. Він звертає увагу на недоліки візуальної здатности 
людини, говорячи про обмежену можливість людського ока спри
ймати предмети на далекій відстані: "Звідти не видно гір, за яки
ми лежить ґалльська земля й Еспанія, Піренейського хребта, не 
тому що мені щось перешкоджало його побачити, а тому, що 
людина попросту не здатна бачити так далеко." Звідси можна 
зробити висновок, що Петрарка мав достатньо добрі знання про
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відстані та розташування географічних об'єктів, мав "карту в 
голові". Зате його погляд сприймає об’єкти досить близькими. 
Просторові феномени він може відчувати: "Рона лежала просто- 
таки перед моїми очима." Він "захоплюється" цим й акцентує 
увагу на відчутті фізичного сприйняття. А ще зізнається, що 
"насолоджувався земним".

А тому враження Петрарки можна розглядати у руслі ан
тичних описів місцевостей, в яких акцентовано увагу на насо
лоді від споглядання краєвидів. Ще Пліній одержував насоло
ду, споглядаючи місцевість навколо свого будинку в селі: "Це 
чарівно з висоти гори споглядати краєвиди цієї місцевости. 
Здається, що перед тобою не природа, а картина ідеальної кра
си" (9). Візуальне сприйняття простору характеризується як 
насолода, отримана від споглядання.

Однак саме тут Петрарка відкриває "томик малісінького фор
мату, розміром з долоню" -  це Сповідь Авґустина. І там, куди 
"...відразу ж потрапив погляд..." (також і тут погляд), нати
кається Петрарка на засудження святим споглядання місцево
сти. Петрарка цитує це місце: "І йдуть люди милуватися вер
шинами гір і жахливими припливами моря, і бурхливими ріка
ми, що течуть кудись далеко, й узбережжям океану, і траєкто
ріями руху зір, і не зважають на самих себе." Це його "наче 
оглушило", він "розлютився" на самого себе, бо ж "милувався 
земним". Він повертається до себе, у релігійний космос, і 
зізнається, "що немає нічого захопливішого, аніж душа..." "Роз
дивившись довкола", Петрарка помічає, що гора дуже малень
ка: "...і здалась мені її висота меншою за лікоть порівняно з 
висотою безмежного споглядання." Свої роздуми він закінчує 
таким висновком: " Із  якою ж наполегливістю мусимо доклада
ти зусиль, щоб не оволодівати якоюсь вершиною Землі, а тими 
прагненнями, що ними рухають земні пориви!"

Те, що Петрарка звертається до Авґустина, саме тому не ви
глядає дивним, бо чимала частина його листа, як і чимала ча
стина Confessiones у присвячені темі візуального сприйняття дов
кілля, темі споглядання (10). За Авґустином, право на погляд, 
що блукає у просторі й усе бачить, може належати лише Бо
гові. А погляд людини у простір -  це гріховне зухвальство. На 
його думку, насамперед "влада хтивих очей" переважає над усіма 
іншими потягами у спокушанні людини до гріха. "Усяка насо
лода чуттєвого сприйняття -  це хтиві очі", стверджував Авґу-
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Будівництво Вавілонської вежі (1563) 
Пітер Брейгель Старший 

Музей історії мистецтва, Відень

стин (11). Наголошуючи на вазі погляду, він виступає своєрід
ним пророком: погляд і передовсім погляд у простір справді є 
передвісником того світу, який залишає релігійний космос і в 
якому люди не лише дивляться у простір, а й ступають у нього.

Тоді як, починаючи від XVI ст., у малярстві ще досить часто 
трапляється тема релігійного устрою, погляд у простір поступо
во втрачає свій гріховний характер і розчищає місце допитли
вому інтересові: а що ж там, у далечі світів. Нове сприйняття 
простору взяла собі на озброєння насамперед міська культура, 
відмежувавшись від довколишнього світу. Цей світ був підпо
рядкований містові. Це простежується у спогляданні широких 
просторів, що відображено в молитовниках, а згодом в образо
творчому мистецтві Ренесансу. Можна припустити, що сільська 
культура не могла розвинути споглядання ландшафту в сенсі 
самостійного естетичного доступу до світу. Селянські культури 
розглядали ландшафт з економічного погляду, у сприйнятті та
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ставленні до нього переважав економічний розрахунок, тобто 
йшлося про використання простору. Для селянина це поле, на 
якому росте збіжжя, лука, на якій пасеться худоба, ліс, дереви
ну з якого можна використовувати на опалювання та будівниц
тво, а мешканець міста почав уже заради задоволення вдивля
тись у краєвид, у поля, що їх колише вітер, вслухатися в шум 
лісу, насолоджуватися запахами квітів. Споглядання ландшаф
ту заради насолоди залишалося правом міської;знаті, а згодом 
відповідно буржуазії. Місто заклало основи нового естетичного 
сприйняття простору (12).

Тенденції розвитку міста, використавши біблійний мотив, 
відтворив 1563 р. Пітер Брейгель Старший у картині Будів
ництво Вавілонської вежі, в якій, подібно до Петрарки, про
стежується конфлікт з християнським релігійним поглядом 
на світ. Структурні ознаки міста, посеред якого стоїть вежа, 
можна розгледіти у самій цій вежі: поділ праці, ремесла і бу
дівництво, механіка і наука, гроші та влада. Місто виступає 
центром, який лежить на судноплавній річці і з якого ведуть 
шляхи в усі сторони світу. У ньому зібрані всі досягнення епо
хи нового часу. І лише у місті могла зародитися зухвала ідея 
побудувати вежу, яка б своєю вершиною сягала неба. Ця відтво
рена на картині зухвалість справляє враження загрози, хоча 
розвиток техніки, економіки та транспорту, а також і влади у 
контексті картини логічно веде до будівництва вежі, до оволо
діння та підкорення простору, що наприкінці XX ст. реалі
зується в обрамленій небосягами лінії горизонту європейських 
метрополій. Брейгель демонструє цю неминучість, але водно
час і застерігає від зухвалих намірів міста.

3. Нове ставлення до єдиного абсолютного простору реалі
зувалося у подорожах, у відкриттях, у дослідженнях. Численні 
зусилля дослідити, виміряти, зобразити і картографувати 
простір Землі принесли очевидні і захопливі на ті часі резуль
тати. Людина осягнула межі простору і не лише в абстрактно
му геометричному плані, а й у рамках індуктивного феноме
нологічного пізнання, що відображено насамперед у географії. 
Розпочалися часи географічних досліджень. При дворах євро
пейської аристократії збирали науковців, які своїми знання
ми та артефактами про Новий світ мали примножувати славу 
вельмож, а також надавати інформацію та раціональну допо
могу у прийнятті ухвал. Придворні бібліотекарі займалися
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укомплектуванням великих збірок. Як приклад можна наве
сти Цісарську Австрійську Придворну бібліотеку у Відні (13).

Поряд з допитливим, дослідницьким ставленням до просто
ру, що знайшло своє відображення у географічних досліджен
нях, посилилося прагнення завоювати простір, оволодіти ним. 
Передумовою цього було не лише уявлення про багатства, яки
ми хотіли оволодіти, а й прагнення панувати над світом. Опи
раючись на античні уявлення, у межах яких правителі, захоп
люючи та підкоряючи більші території, завойовували собі честь, 
простір стає мірилом слави правителя. Єзуїт Ніколаус Аванчіні 
1663 р. склав оду німецько-римському кайзерові, прославляю
чи у 42-й пісні Карла V: "Один повторив усе те, за що інші 
герої поодинці заслужили слави, один полководець перевер
шив усіх полководців. На сході -  цезар, на заході -  Алек- 
сандр, у Новому світі -  Авґуст: Але цезаря він перевершив у 
щасті, Александра у славі, Авґуста -  у силі, одного за одним, 
усіх в усій їхній честі. Щоб прославити Карла, треба було зга
дати цілий світ, який він наповнив війнами, перемогами, тріюм- 
фом, славою, щастям. Треба було пропливти морями, широти 
яких він зміряв шістнадцять разів, лише кількість ратних ви
ступів, битв, перемог, підкорених народів, відвойованих країн, 
земель, міст, захоплених кораблів варта подиву" (14).

Наприкінці XVII ст. алегорії нововідкритих географічних 
просторів знаходять собі місце у ґобеленах, фресках, розписах 
стель, скульптурах замків, палаців та монастирів (15). Але
горії Нового світу переймає танець і театр епохи бароко (16). 
Модними стали китайські дрібнички з порцеляни, а також 
власні китайські кімнатки для чаювань з екзотичними умеб
люваннями та шпалерами. Облаштовували приміщення для 
презентації нововідкритого та підкореного світу, організову
валися ґалереї та виставки, які ще називали "кунсткамера
ми”. Приміром, 1607 р. художник Фредеріко Цуккарі, який 
працював у Ель-Ескоріялі, назвав одну ґалерею "збіркою всіх 
речей світу та великим дзеркалом, дивлячись в яке...”, можна 
захоплюватися "...найвідомішими вчинками героїв королів
ського дому, космографією цілої Землі та морів, а також зоб
раженнями всіх тварин на землі, у воді і в повітрі"(17). Імперіалі
стичне завоювання світу підготували й супроводжували алегорії 
простору. Слава і багатство, феодальне розширення влади ґрун
тувалися на завоюванні та освоєнні простору.
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4. До XVIII ст. розвиток та поширення нового сприйняття 
простору дещо сповільнює свою ходу. "Людина надає перевагу 
відомому їй просторові... Група зберігає вірність конкретному 
просторові, знайомій території" (18). Світ -  це поки що рідко 
заселена територія, людина прив'язана до неї. Відношення між 
сільським та міським населенням у "розвинених реґіонах” з 
великими містами становить десять сільських мешканців на 
одного міського жителя (19). На переважній більшості тери
торій світу до XVIII ст. було дуже мало великих міських кон- 
ґломератів, в яких нові уявлення про простір могли б зазнати 
насправді масового поширення. Через вербування населення до 
виїзду на нові землі на початку XIX ст. (20). у жителів Европи 
розвинулися фантазії та мрії про нововідкриті світи. Загальний 
інтерес, пробуджений до чужих територій, зумовлював появу 
образів нових світів. Поки ще не було можливостей масового 
технічного репродукування картин, з'явилися так звані космо- 
рами, які можна було оглянути в балаганах: "Кожну картину 
виставляли в окремій притемненій секції, в якій з одного боку 
містилася освітлена денним та штучним світлом картина, а на 
протилежному боці -  оптичний прилад (лінза), через який гля
дач міг оглядати картину окремо, концентровано, із збільшен
ням, що надавало природне просторове враження" (21). Для 
продукування таких картин, приміром, художник Губерт Зат- 
тлер (22) 1850-1853 рр. вирушав у багаторічні подорожі Евро- 
пою та Близьким Сходом, а також здійснив одну подорож до 
Північної та Центральної Америки. Панорама Нью-Йорку з боку 
Брукліна, на якій зображено Іст-Рівер ще до побудови Бруклін- 
ського моста, є однією з таких картин. На ній Нью-Йорк відтво
рено до деталей. Човни з надутими вітрилами на Іст-Рівері і 
Гудзоні вселяють індустріяльний оптимізм, а ремісничі та ма
нуфактурні будівлі зображено як гарні, впорядковані житлові 
масиви. Легкий, позитивний образ індустріяльного буржуазно
го розвитку вабить, а тому туди хочеться вирушити.

Наприкінці XIX ст. косморами зникають (23). Здається, що 
загальний інтерес до простору вже досягнув свого апогею. Простір 
Землі освоєно. Уявлення про взаємозалежний простір під на
звою "світ” вже було сформовано, а знання про нього поширю
валися завдяки зростанню грамотности населення. Зображення 
світу завдяки фототехніці та друкові, приміром, у географіч
них журналах, а також і в газетах, набули поширення.
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Панорама Нью-Йорка (після 1850 р.)
Губерт Заттлер

Одним із основних завдань ще залишалося освоєння та засе
лення географічних просторів. Транспортні засоби були мало 
розвинені. Судноплавство все ще ґрунтувалося на вітрильних 
засобах і мало чим відрізнялося від судноплавства XVI-XVII ст. 
Залізниця по-справжньому набула ваги лише у великих кон- 
ґломератах, а інформаційні технології, за допомогою яких 
простір буде остаточно освоєно згодом, були ще марґінальним 
засобом. А тому одне із головних завдань того часу полягало у 
розвиткові та поліпшенні транспортних засобів. Прискорений 
розвиток транспорту був водночас передумовою і результатом 
індустріялізації. Капітал перетворив час (також час на транс
портування праці й товарів) на основну категорію економіки. 
Тенденцію надання більшої переваги часові порівняно з просто
ром Карл Маркс вважав закономірністю капіталу: "...тоді як 
капітал, з одного боку, змушений прагнути до того, щоб подо
лати теоретично будь-які транспортні бар’єри, перетворити цілу 
Землю на свій ринок, з іншого боку, він прагне до ліквідації
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простору за допомогою часу. Тобто звести до мінімуму час, який 
затрачається на переміщення з одного місця до іншого*' (24).

Прискорений розвиток транспорту був не лише абстракт
ною величиною у міжнародній економіці, а й великим дивом. 
Швидкість, з якою мчали потяги, а потім автомобілі, знову ж 
таки була пов’язана з відчуттям простору. Простір тепер пере
творився на проміжний простір, який швидко долали. Упе
реджене ставлення населення до швидкости, як це описав, при
міром, Петер Розеґґер на прикладі залізниці в Сіммерінґу (25), 
чи страхи, пов’язані з нещасними випадками на залізниці (26), 
висміювали як старомодні забобони.

На просторі почала домінувати пряма. Залізничні колії, зго
дом автомобільні траси, прокладали на місцевості рівно, як під 
шнурочок. Переважання прямих шляхів сполучення усунуло 
перешкоди до швидкого подолання і до візуального сприйняття 
простору як такого. Домінування швидкости в просторі відоб
разилося в архітектурі часу нових ділових людей та у функціо
налізмі самої споруди. Якщо швидкість виступала висхідною 
точкою, то функціоналізм став результатом новітнього спри
йняття простору. Функціоналізм зумовив зонування та стан
дартизацію простору. В епоху середньовіччя також визначали 
окремі зони, святі та мирські місця, міста та їх довкілля, однак 
в епоху нового часу зонування зазнає свого розквіту, воно охоп
лює все, простір стандартизують у ґлобальному масштабі (27). 
Зонування впроваджують на основі новітнього наукового (за Фор
дом) режиму часу і простору. Ле Корбюзьє на прикладі схема
тичного плану міста продемонстрував, як через зонування місто 
можна впорядкувати. Принцип організації часу та простору на 
фабриках Форда, основою якого виступає конвеєр, мали намір 
застосувати й до міста (28). За Атенською хартією, у місті за 
кожною сферою життя була закріплена її функційна територія. 
Виділивши окремі території, мали на меті розділити між собою 
вільний час, роботу, житло, транспорт. На основі уявлення про 
різний ступінь ієрархічної підпорядкованости населених пунктів 
центрові зонування та стандартизація впроваджуються й між 
містами (29). На зонуванні ґрунтуються планування місцевости 
і закони структуризації простору.

5. Зображення різної реальности простору -  новинка кінця 
XX ст. На противагу панівним на початку епохи нового часу 
уявленням про об'єктивну незмінну єдність простору, тепер
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захоплюються можливостями пізнання його різних реально
стей. На зламі сторіч сон, а відтак і його релятивний простір 
стають предметами наукових досліджень. Під психоаналіз 
Фройд підвів основну просторову конструкцію, в якій особли
ве місце відводиться специфічній реальності сну (ЗО). Незадов
го після цього дадаїсти стали поширювати свої позареальності: 
сюрреалізм у мистецтві та літературі. У наукових уявленнях з 
часів Ейнштейна простір -  це відносний часовий простір, в яко
му ми перебуваємо. У фізиці Фрітйофа Калри нові якісні реаль
ності приходять на заміну абсолютному просторові фізики епо
хи нового часу (31). Сьогодні вже говорять про "віртуальний” 
та "пластичний” простір (32). Кібернетичний простір (англ. cyber
space) стає на місце "побаченого", "завойованого" та "подолано
го" в часі простору, який людина протягом історії сприймала 
як наперед задану реальність. Сьогодні людина вже конструює 
в собі і навколо себе новий простір. Філософ Броді звертає увагу 
на те, як через маніпуляції простором змінюється ставлення до 
нього, а також якими є мотиви цих маніпуляцій: "Простір, в 
якому ми відчуваємо нашу реальність, на очах стає млявим, 
спаплюженим та використаним" (33).

Протилежні до "модерних" уявлень погляди можна вважа
ти "постмодерними" уявленнями про простір. Можливо, що й 
справді йдеться про перелом в уявленнях про простір, який 
можна порівняти з переломом у сприйнятті простору в епоху 
Ренесансу. Вслід за ґлобальною стандартизацією простору та 
його зонуванням у нашому сприйнятті з’являються намагання 
піддати сприйняття простору гнучкій змінюваності. Уже більше 
неможливими здаються чіткий розподіл функцій та уявлення 
про розвиток географічних реґіонів. Новий устрій простору 
заснований на гнучких підходах до його організації. У пер
спективних планах індустріяльні зони перетворюються на зони 
відпочинку, спустілі промислові споруди буяють рослинністю, 
а економічне майбутнє знайшло собі місце в маленьких скля
них павільйонах, високі технології розміщені поряд з майдан
чиками для ґольфу та пасовиськами для овець селян, що ве
дуть біологічне сільське господарство.

Поширюється й інша модель розвитку простору. Після того, 
як увесь простір стандартизовано, людина шукає собі якогось 
особливого місця. Виразниками цієї тенденції виступають що
раз більш індивідуальні дизайни та наголошування на реґіо-
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нальній ідентичності. До того ж йдеться не стільки про збере
ження чи створення локальних чи реґіональних особливостей, 
скільки про відповідно свій особливий "простір”, який собі ство
рюють у такий спосіб. Люди по-новому відкривають для себе 
основні елементи ландшафту, свій спосіб життя та свою культу
ру, для чого вигадують нові назви і відповідно по-новому їх 
"створюють". У продукуванні простору форми культури та си
стеми знаків виступають засобами завищення ^и заниження оцін
ки простору, його нового створення та формування важливих 
для цього способів сприйняття людьми (34). Однією із таких 
систем знаків є стереоскопічні просторові зображення, за допо
могою яких окультуреному ландшафтові намагаються надати 
враження "автентичного" природного ландшафту, приміром, ре
кламування Тірольських Альп з туристичною метою (35). У цьо
му випадку перед нами постають майже гіперреальні форми 
простору. Вони хоча й спираються ще на реальність об’єктивно
го простору, однак це вже майже імітація реальности, в якій 
окремі частини цієї реальности свідомо усунені. Що стосується 
прикладу Тірольських Альп, із зони сприйняття усуваються, 
наприклад, феномени екологічних, соціальних та економічних 
криз. Зображення творить єдність -  "справжній Тіроль". Ав
тентичність зображення, його відповідність реальній території, 
що було таким важливим в епоху Просвітництва, тепер уже не 
дискутується. Створена реальність постає як простір, який уже 
неможливо відрізнити від реального, бо вже саме зображення 
стало одним із способів сприйняття.

Саме за останні роки щораз швидше стали розвиватися 
технічні передумови нових способів сприйняття простору й 
території. Інформаційні та комунікаційні технології започат
кували відчутні зміни у сферах нашого життя та способах 
сприйняття. Технічні засоби передачі зображень на далекі 
відстані у ґлобальному масштабі уможливили одночасне спри
йняття різних просторів по всьому світі. Репродукування та 
продукування простору у зображеннях здійснюється по всій 
планеті за допомогою відеотехнічних засобів та супутникового 
зв’язку. Кінематограф сьогодні намагається домогтися еквіва- 
лентности між тривимірним артефактом простору та нашим 
сприйняттям реального простору, досягнути найвищої доско- 
налости ілюзії. Віртуальна реальність за допомогою високо
точного телебачення, запахових та звукових ефектів занурює
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людину у змодельовану реальність, в якій вона сама стає пред
метом імітації. На відміну від просторових ілюзій у бароковій 
сакральній архітектурі, на відміну від імітації бань та небесної 
височіні з ангелами та святими на ньому, приміром, як розписи 
Андреа дель Поццо на стелі церкви св. Ігнатія у Римі (1691- 
1694) (37), комп'ютеризована імітація вривається у новий вимір. 
Віруючий хоча й брав участь у спектаклі апотеозу, однак у 
приміщенні церкви він залишався індивідуальним суб'єктом, а 
поміщена у віртуальну реальність людина у цій реальності зни
кає, її індивідуальність сама стає частиною імітації, а тому втра
чається. Говард Райнґольд, який від самого початку спостері
гав за продукуванням таких реальностей, пише: "Цей 'вірту
альний світ* може бути моделлю реального або уявного просто
ру, якогось міста, якоїсь молекули, цілої Сонячної системи, 
внутрішніх органів людського тіла, тобто всього, що може мо
делювати комп'ютер. Щоб потрапити у віртуальну реальність, 
людина одягає на голову спеціяльний пристрій (дисплей). З 
комп’ютером можна сполучити навіть рукавичку. Рукавичка 
має сенсори, які стежать не лише за положенням руки, а й 
навіть за тим, як рухаються пальці” (38). Комп'ютер обробляє 
дані про рухи головою та очима, а також про рухи пальців та 
руки й у вигляді світлових імпульсів відтворює їх через дис
плей. Замість "реального”, фізичного світу в комп’ютері з’яв
ляється його тривимірна модель. У віртуальному світі людина 
бачить перед собою свою руку, може торкатися об'єктів, пере
ставляти, гладити і навіть відчувати опір змодельованого зовніш
нього світу. На думку Райнґольда, повне використання потенці- 
ялу цих технологій стане можливим лише десь років за двад
цять, однак можливості їх застосування, від комп'ютерних ігор 
до зброї масового знищення людей, очевидні вже сьогодні. В 
одній із відеоінсталяцій Петера Вайбеля цифрові зображення 
земної кулі та живих мікробів транслюються "у прямому етері" 
на двох відеоекранах, які в інсталяції змонтовані як нігті двох 
велетенських пластичних пальців (39). Вайбель демонструє тех
нічно дистанційоване сприйняття мікро- та макрокосмосу, роз
винене в епоху нового часу. В інсталяції простежується пробле
матика дистанціювання, яка випливає з об'єктивного сприйняття 
простору. Щоб екосистема стала зображенням, нам довелося її 
залишити і протиставити себе їй. На Землю ми вже дивимося 
ззовні як на предмет, а не на її частину зсередини.
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Час. Історія
А н ти ч н ість

1. Цілком незалежно від розрізнення між суб'єктивним та 
об'єктивним часом, часом як структурною ознакою індивіду
ального і колективного сприйняття, з одного боку, та від ото
тожнення часу життя з часом світу, з іншого, початок когерент
них уявлень про час локалізується на межі переходу від міту до 
логосу. Сприйняття часу як самостійної дійсности прив’язане 
до раціонального світогляду, у межах тлумачення та подальшо
го розвитку якого, зі свого боку, акцентується усвідомлення часу. 
Давнє сприйняття часу, поміж іншого як протиставлення вічності, 
а також як критерій порядку є сакральним у сенсі притаманної 
мітові раціональности. У давніх розвинених культурах (Асси
рія, Вавилон, Єгипет) час було ввірено жерцям, які спостеріга
ли за зорями. У силах, що визначали час, вони вбачали і ті сили, 
які відповідали за космічний лад. Це саме той космічний лад, 
який визначає стосунок між людиною і часом. З одного боку, 
космос символізує неодмінний лад, частиною якого -  людина -  
визначає також і свої межі, тобто антропоморфний аспект, а з 
іншого, й універсальний божий правопорядок, що панує у при
роді і якому ніхто не може протиставляти себе. Те, що ця уні
версальність зі свого боку виступає проекцією дуже обмежених 
уявлень та досвіду людини, стало приводом, щоб говорити про 
соціоморфні (що випливають з організаційних та соціальних 
форм життя людини) тлумачення. Ця "правова спільність ре
чей" (1), яка містить і уявлення, що реальний порядок речей -  
це вияв божества, зумовлює те, що саме час меншою мірою 
виступає як абстрактна структура порядку, а радше як персоні
фіковане втручання божого у людський світ. Час, який забезпе
чують боги, надає можливості для життя людини. У єгипетській 
мітології -  це барка бога Сонця, що, рухаючись небом зі сходу 
на захід, встановлює час. Сакральна фігура правителя, яка що
ранку виводить небом барку, відповідальна за надійність пере
бігу часу. Цей мітологічний образ виник не з давніх-давен, у 
ньому відображено радше працю над мітом, яку цілком можна 
розглядати як опрацювання архаїчних страхів. Варто лише уяви
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ти той жах, який у ранні, нам уже малозрозумілі, часи викли
кали вечір і ніч, тобто страх пустоти, смерти та кінця світу, 
тоді як настання нового дня прирівнювалося до нового початку 
світу. Дещо меншою мірою відображено цей жах у міті про бо
гиню неба Нут, матір бога сонця Ра, про яку розповідають, що 
ввечері вона ковтає сонце, щоб наступного ранку знову його 
народити.

2. Грецька мітологія також персоніфікувала час. Бог сонця 
Хронос, у римській мітології Сатурн, то в образі руйнівного 
часу, то в образі царя, який давніше панував у Лації, безпосе
редньо вказує на аспект загрози у давнішому досвіді людини 
щодо часу. Це той, що поглинає власних дітей, тобто встанов
лює закон про початок і кінець. Він, кого скинув із трону Зевс, 
що означає, що, принаймні, боги можуть не підкорятися цьому 
законові, є ознакою амбівалентности часу. Водночас це саме він 
ще задовго до війни між богами створив ті щасливі часи, які 
люди згодом будуть оспівувати як Золотий вік, втрачений рай 
тощо й марно очікувати їхнього повернення. Досвід часу та кос
мосу відображає неминуче, таке, що пов'язує між собою люди
ну і природу, право, яке разом із богом Хроносом у раціональ
ному образі світу набуває характеру закону. Анаксімандр гово
рить: "Звідки речі виникають, там вони й зникають, бо вони 
мають спокутувати за свою минущість згідно із законом про 
часовий порядок" (2). За розпорядженням Хроноса Діке при
суджує тривалість існування неживої і живої природи (3). Час 
стає іншим словом на позначення реальної справедливости, яка 
виходить далеко за межі справедливости людської. В уявлен
нях людини вона більше урівнює речі між собою. Час (chronos) 
стосується людини, тоді як право на вічність (аіоп) залишають 
за собою боги. У дія лозі Тімей під цю суперечність Платон підво
дить філософський фундамент. Вічність стосується інтелігібель
ного світу, відображенням якого є світ, покликаний до життя 
деміургами, який можна сприймати за допомогою органів чут
тя. Разом з цим світом було створено й Хроноса -  час людсь
кий, в якому минущість людського буття. А тому вічність для 
стоїків стає тією інстанцією, в якій виявляється нікчемність 
людського життя (4). Християнська традиція вже досить рано 
переймає це розуміння вічности, однак, як це видно у Новому 
Завіті, довго за нього не тримається. Аіоп може означати вічність 
Бога, але й водночас позначати цю епоху (у Вульґатпі аіоп пере
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кладено як saeculum), тобто минущий світ, що стоїть під зна
ком гріха, і якому настане кінець.

3. Ані перше, ані друге розуміння аіоп чи chronos не надає 
нам якихось конкретних свідчень про відчуття життя та часу 
у людей епохи античности, не кажучи вже про архаїчні су
спільства. Щодо останніх можна лише припускати, що в їхній 
свідомості переважало сучасне, а минуле, як і майбутнє, на
вряд чи навіть жевріло на горизонті. Ретроспективний погляд 
на античність, приміром у Ґьоте, дозволив побачити у цьому 
nunc stans і життєвий ідеал епохи, бо ж висловлюється Го- 
рацій лаконічно: "Laetus in praesens animus, quod ultra est, 
oderit curare" (6) (Радість для душі в сьогоднішньому дні, не
стерпні їй турботи про майбутнє). На те ж саме вказує і часто 
цитований афоризм Горація про "carpe diem" (7), в якому відчу
вається вплив епікурейців: що можна зробити сьогодні, не 
відкладай того на завтра! Якщо залишатися у рамках мислен
ня, характерним для якого є суперечність між вічністю і ча
сом, тоді філософія, яка розвивалася лід впливом Платона та 
Арістотеля, тобто насамперед стоїцизм та епікурейство, справді 
пропонує щось на зразок реабілітації часу, над яким довго 
тяжів присуд вічности. Обмежений час людини -  це вже більше 
не той час, який, наочно демонструючи невблаганну минущість, 
протиставляється вічності богів чи якійсь іншій духовній формі 
буття. Час і вічність можна порівняти між собою, якщо йдеть
ся не просто про звичайну тривалість, а про інтенсивність пе
режитого. В обмеженому часі життя не можна зазнати більшої 
насолоди, ніж у наданому нам часі. Досягнувши якось того, до 
чого найбільше прагнеш, то лише через те, що ти пов'язуєш з 
ним уявлення про необмежену тривалість, не стає воно більшим 
чи жаданішим (8). Чималий внесок у формування таких по
глядів зробив і грецький атомізм. Згідно з ним, світ слід вже 
розглядати не як космос, а як композит різних атомів, які в 
пустоті безкінечного простору поєднуються і знову відрива
ються один від одного. Це пізнання надає відчуття простору і 
часу, яке вже, щоб бути переконливим і зрозумілим, не потре
бує протиставлення між аіоп і chronos. Філософа з людини 
робить думка про те, що вона, хоча час її життя небезмежний 
і короткий, за допомогою науки піднялася над природою. Вона 
пізнала вічність і необмеженість у часі речей і побачила все, 
що коли-небудь буде. Відтак Лукрецій (9) стверджує, що все
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це -  одне і те ж, навіть якщо людське життя триватиме сто
річчями чи навіть і буде вічним. Погляд на безмежний час, 
який людському життю не принесе нічого нового, навіть якби 
воно його й вичерпало, у стоїцизмі, я к і в  епікурействі спрово
кував появу чогось на зразок ’світського* memento mori, не у 
сенсі якого б там не було уявного потойбічного світу, а в сенсі 
обмеження себе сучасним, тобто обмеження окремої людини да
ним їй часом. П. Гадот, який дуже докладно досліджував цю 
проблематику, пише: "Сучасности достатньо для нашого щастя, 
що належить нам і від нас залежить. На думку стоїків, розмежу
вання між тим, що від нас залежить, і тим, що він нас не зале
жить, неминуче. Минуле вже більше від нас не залежить, воно ж 
бо вже визначене і встановлене; однак і майбутнє не залежить 
від нас, бо ж його ще немає. Лише сучасне частково залежить від 
нас. Лише воно може бути добрим чи поганим, позаяк воно яко
юсь мірою залежить від нашої волі. Минуле і майбутнє, і те й 
інше, не залежать від нас, бо і те й інше не перебуває на мораль
ному рівні добра і зла, а тому вони для нас байдужі. Немає жод
ного сенсу в турботах про те, чого вже більше немає або чого, 
можливо, ніколи й не буде" (10). А тому Марк Аврелій говорить: 
"Хто теперішнє бачив, той бачив усе те, що з віків вічних було і 
що у віках вічних буде" (11). Отож, це все, якщо не стилізації, то 
ідеалізації, по-філософському обґрунтовані вимоги допомогти 
знести феномен часу у медіюмі думки. Вони свідчать про реаль
ний досвід часу, тобто про щось на зразок е contrario. Поки вони 
намагаються заперечувати, як необґрунтований, страх перед 
минущістю, яка змушує відчувати невпинний хід часу, вони як
раз і є виявами цього страху, який не змогла зменшити жодна 
історична ейфорія. Принаймні в такому ракурсі розглядали в 
античному уявленні про космос неперервність, про яку Платон 
говорив, що не можна ані стверджувати, що "всесвіт обертається 
постійно сам собою, ані, що його обертає лише бог...: спочатку, 
коли його обертання спричинене сторонньою і божою силою, дістає 
всесвіт нове життя й отримує приготовану творцем невмирущість; 
але згодом, коли його залишають, обертається він сам собою і, 
починаючи від того моменту, коли він обертається незалежно, 
розкручує він міріяди обертів в іншому напрямі" (12). У цій ци
таті майже класично сформульовано циклічність, вічний оберт 
речей, який не допускає відмінности між природою та історією у 
нашому розумінні й загалом є основним пунктом у відмінностях
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між грецьким і християнським світоглядом. Перебіг часу як суто 
природний ще цілком псевдоюридичний процес не дозволяє у 
потоці подій виокремити щось на кшталт 'nova*; існує лише ’quasi- 
nova', бо "даний гарний порядок (космос) усіх речей", як конста
тував Геракліт (13), "він же в усьому не створений ані кимось з 
богів, ані кимось з людей, він був завжди, є і буде: вогонь -  вічно 
живий, наскільки спалахує, настільки ж і згасає", або: "Це одне 
і те ж: живий і мертвий, спати й не спати, молодий і старий. Бо 
це переходить у те, а те переходить у це" (14).

4. Можна часто натрапити на твердження, що для античної 
людини історія не була проблемою. Це твердження потребує 
деяких модифікацій. Уявлення про поступ (prokope, profectus), 
скажімо, як про течію подій, потрібно повністю розглядати в 
руслі розуміння циклічности часу. Зі статистики лексики, яку 
подає будь-який великий грецький чи латинський словник, вид
но, що обидва поняття трапляються насамперед у таких авторів, 
як Ціцерон, Діодор, Лукрецій, Полібій та Ксенофон -"істориків" 
епохи античности, навіть якщо й поступ, який їх цікавить, має 
під собою, радше, описову основу; тобто йдеться про послідовність 
(kata meros) зображених подій. А тому в епоху античности аж 
до появи християнства не існувало справжнього історичного 
мислення, а лише "processus temporum" -  поступ часу, і лише 
він узагалі уможливлює оцінювання та впорядкування історич
них фактів. Історія виходить з перспективи надісторичного, чи 
то з причини неминучости якогось розвитку подій (на тлі ргопоіа 
стоїків), чи то, як ще у Ціцерона (15), у сенсі збалансованого 
розуму, який на шляху розв'язання складних ситуацій прямує 
до щораз більшої справедливости, не залишаючи напризволяще 
поглядів про сталість (16). Визначальним є уявлення про неми
нучий fatum, який позбавляє історію будь-якого вирішального 
впливу. Скажімо, у Діодора (17) спостерігач за вже визначеною 
наперед історією перетворюється на помічника божого прови
діння не через те, що він своїми свідомими вчинками сприяє 
втіленню планів божества, а через те, що він роз'яснює потребу 
наперед визначеного.

5. Властиво проблемою історія стала лише в період ранньо
го християнства і якраз внаслідок зникнення апокаліпсично- 
есхатологічної свідомости, як це продемонстровано ще в пи
саннях св. Павла (18). Іншим пунктом є проблема когерентно-
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сти традицій Старого та Нового Завітів, точніше кажучи, по
треба продемонструвати вищість християнства над юдаїзмом. 
Тут знайшла собі місце історично-теологічна схема пророцтв та 
їх сповнення, що було поширено, щонайпізніше Юстином (f 165), 
також і на язичницьку традицію. Грецька філософія також 
вказує на Христа, на розум, що став людиною (19). З іншого ж 
боку, ця та подібні до неї концепції знову відходили від ради
кально нового, що було таким важливим для самостверджен
ня раннього християнства. "Еллінізація християнства” (20) на 
місці "драматичних” категорій поставила категорії буття та 
перетворила на міт основні історичні факти християнської віри. 
"Також за межами історичних рамок та історичного часу", як 
і в міті, сприймали "подію, що була аналогічною тій, яка відбу
валася на історичному рівні" (21), незважаючи на історичний 
і часовий аспекти. І навпаки, якраз витіснення конкретних 
фактів священної історії на користь мітично-спекулятивної 
суперісторії, яку укладали будь-як чи, наповнюючи її різними 
фактами, розширювали, як заманеться, зумовило потребу ви
правдати конкретну історію чи її реальний перебіг. Щонайпі
зніше на зламі епох античности та середньовіччя ця ситуація 
повторюється в особі св. Авґустина Аврелія (354-430), який у 
творі Про град Божий пише програму на наступне тисячоліт
тя. Він парадигматично описує типове для християнської (а зго
дом і для нашої секуляризованої) культури лінеарне розумін
ня історії, наголошуючи на його відмінностях від циклічного 
розуміння історії язичниками: в один історичний і унікаль
ний період часу створив Бог світ, помер Христос за нас, наста
не Страшний Суд. Історія -  це священна історія, унікальна й 
незворотна. Специфічне ще для періоду після нового часу ди- 
станціювання від історії як від фундаментального горизонту 
пізнання та очікування опирається на цю програму, в якій, як 
сформулював К. Льовіт, вперше переважало бажання "оправ
дати Бога в історії", яка з'явилася, "дивлячись очима віри... 
як визначений наперед ordinatio Dei" (22) і, обійшовши теоло
гію, стала визначальною величиною європейського мислення, 
яке власне цим і відрізняється від античного.
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С ередн ьовіччя

1. "Слабкістю середньовіччя", пише Бернар Ґене, "була не 
історія еліти, а історична культура інших” (1). Хоча історична 
теологія (християнсько-філософські основи історіографії), істо
ріографія як така (системні уявлення про перебіг історії), а 
також середньовічне поняття історії були відносно добре роз
роблені, однак дослідники концентрували свою увагу здебіль
шого тільки на великих теоретиках або окремих історіогра
фах, тоді як історичні уявлення широких мас залишилися для 
нас маловідомими. Пов’язане з цим питання про ’’історичну 
ментальність”, про (поширене) ставлення до історії ще ніколи 
прямо не ставилося й насправді на нього навряд чи вдасться 
дати вичерпну відповідь. У цій статті здійснено першу спробу 
представити короткий огляд згаданої тематики, у межах якої 
висвітлено питання про загальні уявлення письменного осві
ченого прошарку населення про історію, а також про її ко
ристь та цінність, про історичну свідомість і, принаймні в де
яких аспектах, здійснено спробу проаналізувати ставлення до 
історії. Що стосується ставлення середньовічних людей до часу, 
то на цю тему вже проводилися об’ємні дослідження, а тому ці 
питання буде розглянуто з того ж погляду. Наприкінці спро
буємо об’єднати обидва тематичні комплекси. 2

2. Час. Найважливіша відмінність між ’’природним” (астро
номічно-фізичним) та ’’історичним” (соціальним) часом, яку впер
ше порушила лише теорія відносности і згідно з твердженнями 
якої навіть фізичний час у жодному разі не перебігає для кожно
го однаково, була відома і в середньовіччі. Беда у VII ст. розріз
няв обчислення часу за "природою" (сонячний рік), за "звич
кою” (місяць) і за "авторитетом” (призначені церквою терміни, 
неділя) (2). Школа д'Оресм у XIV ст. розрізняв матеріальний 
чинник перебігу часу та формальний чинник обчислення часу (3). 
З одного боку, час вважали створеним Богом (у процесі творіння) 
природним феноменом, який, відтак, має сакральний характер (4), 
з іншого ж боку, "час” як змінність був земним явищем, яке 
виникло з гріхопадінням і було пов’язане з "saeculum" ("просто
ром світового часу"). А тому існувало (щонайменше) два рівні 
часу, поєднані між собою онтологічно -  "сакральний" час та "зем-
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ний" час. Грецькі Отці церкви розрізняли між kairos та chronos 
або ж між безмежною вічністю (aevum) та земним часом (tempus), 
між ними був (згідно з Гонорієм Авґустодунензісом, XII ст.) 
aeternitas -  час ангелів та святих (5). "Час блаженних” був не
ймовірно довгий: згідно з Ґоттфрідом Вітербо (f після 1192), один 
день відповідав ста земним рокам (6). У видіннях можна було 
вже тоді (тимчасово) долати різний часовий простір.

Авґустин у своїх теологічних спекуляціях про час (7) вва
жав, що минуле і майбутнє зв'язані пучками у теперішньому, а 
схоласти, за Арістотелевою традицією ("Час -  це мірило руху, 
який здійснюється від якогось "до того” до якогось "після 
того”) (8), стверджували, що час -  це рух, який можна виміря
ти, і що він коливається відносно руху (9). До цієї практичної 
реалізації, до обчислення часу (10) від початків виявляли вели
кий інтерес принаймні вчені (приміром, Ісидор чи Беда). Зреш
тою, ціле вчення про числа (computus) слугувало для обчис
лення часу (11). Гонорій поділяв годину на 4 пункти, 10 хви
лин, 15 частин, 40 моментів, 60 знаків та 22 560 атомів (12), 
які, звичайно ж, усі разом не піддавалися обчисленню. Однак 
практичне застосування було функційно залежним. Приміром, 
у некрологіях цікавилися лише днем смерти, а не роком смерти 
святого, зате в історіографії та у праві, з одного боку, просте
жується намагання визначати точні дати, потреба у "точному 
часовому визначенні подій" (13), а з іншого, трапляються роз
миті, неконкретизовані часові поняття ("ео tempore”; "post 
multum temporis" тощо).

Для буденного життя людини важливішим було її практич
не ставлення до часу. Період раннього й високого середньо
віччя часто називають "часом церкви" (14), бо обчислення часу 
перебувало на службі релігійного життя, насамперед, щоб визна
чити години на молитви. У монастирях обчислювали та кон
тролювали час за допомогою сонячних, водяних, воскових та 
олійних годинників (15). Церковний рік поділяв життя людей 
на (локально цілковито відмінні) свята і будні. Часовим орієн
тиром для громади був дзвін церковних дзвонів (пор. англійське 
clock!*) до молитви. Ця назва ("сатрапа"**), писав у XIII ст. Йо- 
анн де Ґарландія (невиправдано), походить від того, що селяни

* Тут автор має на увазі етимологічну спільність німецького Glocke -  
дзвін та англійського clock -  годинник. -  Прим, перекл.
** Л а т . с а т р а п а  -  сільська місцевість. -  Прим, перекл.
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орієнтувалися за церковними дзвонами (16). З іншого боку, по
няття часу в період раннього і високого середньовіччя і в церков
ному середовищі визначали аґрарні потреби та природний (цик
лічний) часовий ритм пір року й перебігу дня (до того ж три
валість дня і ночі залежно від пори року була різною). У церков
них місячних календарях зображували типові для того чи іншо
го місяця сільськогосподарські роботи (17). Ніч вважали симво
лом зла: "Живому день, а мертвому -  ніч” (lß). У суспільстві з 
переважанням усної комунікації довші цикли прив'язували радше 
до поколінь, аніж до літочислення. Позначення віку (приміром, 
puer чи senior) набули соціяльного змісту (19). Однак загалом 
люди раннього й високого середньовіччя аж ніяк не були бай
дужі до часу, як це стверджувалося (М. Блох), хіба що у них не 
існувало потреби в абсолютній точності та рівномірності обчис
лення часу, а також в індивідуальному контролі за ним: годин
ник був (церковним) предметом розкоші.

Поступові зрушення у ставленні до часу відбувалися, почи
наючи з міст, у період пізнього середньовіччя, у "час торговців" 
і базарів, як його називали (20), однак більше у "час міст” (21). 
Потреби міського господарства у точному та рівномірному об
численні часу, а також процес модернізації у містах зумовили 
винайдення наприкінці XIII ст. (можливо, що спочатку навіть 
у монастирях) годинників із зубчатим механізмом (22), спо
чатку з обчисленням годин, а згодом і хвилин (23), які, набув
ши поширення у XIV ст., зумовили перехід "від теологічного 
до технологічного часу” (24). Годинники на вежах (найстарі
ший відомий з них був встановлений у Мілані 1336 р. (25)) 
визначали життя міста. Бій годинника (не без опору найма
них робітників) визначав робочий час. Громади міст, у яких 
протоколи засідань маґістратів, починаючи від XV ст., вже 
містили точні часові дані, взяли час під свій "контроль". Звідси 
випливає, що нове відчуття часу започатковувала (знову ж таки) 
влада, тобто впроваджувала міська верхівка, і це відчуття у 
жодному разі ще не охоплювало всіх сфер життя. У дійсності 
ще й надалі поряд існували різні, переплетені між собою по
няття часу.

Гуманісти, приміром, Леон Баттіста Альберті (1404-1472), 
розглядали час, який і до того вважали благом, як найвище 
благо взагалі (вище від тіла і душі) (26). Для Петрарки він був 
"дуже цінною, за своєю вартістю неоціненною річчю" (27). Такі
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погляди за своєю суттю не були новими (ще Бернар Клерво- 
ський говорив: "Немає нічого ціннішого за час” (28), а стара 
приказка гласила: "Відкладеш на ніч, не зробиш і за рік, і 
відкладатимеш до кінця своїх днів" (29)). Новим же в них був 
матеріяльний чинник ("Час -  це гроші"), а також потреба в 
його точному обчисленні. Однак інтерес до кореґування юлі
анського календаря, який вже не відповідав сонячному рокові 
(цей факт був відомий ще у XIII ст.), був незначним (ЗО). Як і 
раніше, час у поєднанні з теологічними уявленнями залишався 
символом земної минущости. Смерть, яку зображували з пісоч
ним годинником у руках, нагадувала, що своє коротке життя 
треба прожити по-християнському.

3. Історія. На відміну від розуміння часу, історичне мислен
ня (31) охоплювало переважно більші часові проміжки, які 
підлягали історіографічній обробці. Згідно з поширеним ви
значенням історії Ісидора Севільського (32) (f 636), historia 
була "narratio rerum gestarum" -  історичною оповіддю з ме
тою історичного пізнання. Відтак було закладено головну 
відмінність між фактичними подіями (res gestae) та історич
ними оповідями (historia). Historia завжди була історіографією 
розповідного характеру, однак від фіктивних оповідей вона 
відрізнялася критерієм правдивости. За своїм змістом, згідно 
з висловлюванням Гуґо Сен-Вікторського (f 1141), яке прин
ципово враховувала історіографія, вона орієнтувалася на дію 
("negotium"), її виконавця ("persona"), час ("tempus") і місце 
("locus") (33). Її функція полягала у тому, щоб достопам'ятні 
події ("memorabilia gesta") пам'ятали ("memoria").

Загалом у середньовіччі чільне місце відводили історично
му мисленню, розумінню історії та історичній свідомості, що 
простежується, скажімо, у різноманітності форм, кількості та 
поширенні історичних творів, у тому, як історичне мислення 
брало участь у формуванні історичної концепції картографу
вання уявлень про світ (34), а також і в тому, що до історичної 
тематики вдавалася часто й література (Троя, Александр, Ар- 
тус, Карл Великий) (35). Характерним є активний інтерес до 
минулого та до виникнення світу чи своєї історичної формації. 
А тому особливою популярністю користувалися "оповідання 
про минувшину", тоді як суто "сучасні історії" не були надто 
поширені (36). Минуле було ідеалом і мірилом для сучасного і 
водночас тлумачилося з погляду сучасних інтересів та відпо
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відних часові позицій. До того ж тривалий час середньовічне 
історичне мислення не мало відчуття історичної унікальности 
кожної окремої епохи. Попри захоплення минувшиною та її 
ідеалізацію мотивом аналізу будь-яких далеких історичних 
подій і ядром середньовічного відчуття історії все ж таки ви
ступали інтерес до сучасного та залежний від місця проживан
ня відповідний світогляд (37). Попри постійну ідеалізацію ста
ровини (традиції) середньовічним мислителя^ притаманне й 
усвідомлення історичного поступу, а тому "новітнє" у жодно
му разі не знецінювалося (38).

У писемній культурі значущість історії випливала, насам
перед, з її місця в основаних на теології уявленнях про світ. 
"Історія" -  це заснована і керована Богом священна історія, а 
після гріхопадіння -  це час випробувань для людства й тимча
совий період очікувань блаженства, які завдяки Христові, що 
був центром самої історії, настануть після апокаліпсичного 
кінця цього світу. Відтак з християнського погляду, історія 
була лінеарним, обмеженим, цілеспрямованим, а з огляду на 
мету -  проґресивним, керованим та визначеним Богом проце
сом, який був одкровенням Божим, а тому мав сенс. Через це 
вона була відкритою для (екзегетичного) тлумачення світових 
подій, у рамках якого (попри начебто безладність та не
стабільність земних подій) доходили до розуміння цього сен
су, невипадково ж historia означала ще й дослівне тлумачення 
текстів Святого Письма у рамках екзегези Біблії. На основі 
світогляду, що опирався на вчення Платона та Святе Письмо, 
історія відкрила себе фігуральному мисленню, у межах якого 
історичне вже тоді мало стосунок до майбутнього та вічного. 
Це пояснюється потребою у тлумаченні історичного розвитку 
світу, яка ставала особливо гострою у періоди змін уявлень про 
світ (пізня античність, XII ст., Ренесанс).

Попри ці теологічні рамки, в яких перебувала історична дум
ка, середньовічна історіографія, в якій найчіткіше простежується 
ставлення до історії як такої, загалом демонструє політичне 
розуміння історії, яке використовували для леґітимації та про- 
паґування політичних позицій і претензій на владу. Відтак се
редньовічна історична думка була інституційно залежною (від 
королівського чи князівського двору, від монастиря, єпископ
ства, міста) та партійною, хоча різні сфери інтересів могли на
шаровуватися одна на одну. Цим у період до пізнього середньо
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віччя пояснюється щораз більша локальна чи реґіональна спря
мованість історичної думки, якій ще залежало на пошуках місця 
для своїх горизонтів в історичних світових подіях. Цим пояс
нюється й існування "придворної історії" літературного й істо
ріографічного характеру (39).

4. Час та історія. На відміну від архаїчних часів, які назива
ли "антиісторичними" (40), у християнських уявленнях про 
світ "час" та "історія" були тісно пов’язані між собою. Світові 
події відбувалися у часовому процесі, який сприяв розвиткові 
та змінам чи зумовлював змінність. Гонорій порівнював "зміню
ваність речей" ("vicissitudo rerum") з канатом, який через те, 
що його щодня розкручують і знову скручують, зношується (41). 
Для Гуґо Сен-Вікторського час був одним з чотирьох елементів 
історії (42). Рівень historia (як один із способів інтерпретування) 
визначають час (tempus) та подія (gesta) (43). Відтак час став 
однією з найсуттєвіших ознак історії, тобто "series rerum 
gestarum" (44), хоча основну роль відігравала (згідно з Петром 
Велебним, f 1156) подія у часі ("gesta temporum"), а не її часо
ва фіксація ("tempus gestarum") (45).

На таких уявленнях ґрунтувався хронологічний порядок -  
"ordo historicus", який став основною ознакою історичної 
оповіді (46). Завдання часового впорядкування подій у різних 
культурах ставив ще Евсебій (близько 260-339) у своїх відомих 
хроніках, а також Ієронім (близько 348-420). Датування, почи
наючи від VIII-IX ст., прив’язували до ери інкарнацій, шостої 
епохи (від Христа), а "анналістика", в якій опис подій організо
вували за принципом поділу на роки, стала панівним історіогра
фічним жанром. Схеми поділу (на шість епох*; чотири всесвітні 
імперії, три "часи" або ж ери церковної історії) ґрунтувалися 
на символіці Біблійних оповідей. Поширене з XI ст. уявлення 
про передачу (ґгап8Іайо)."влади", успадкування Римської імперії 
іншими народами і родами, зумовило появу мислення про непе
рервність ходу історії та розвитку (47). Навіть на середньовіч
них картах часто відображали історичні уявлення про перебіг 
часу. До того ж хід священної історії зображали вертикально, 
тобто зверху вниз. У період пізнього середньовіччя зросла по
треба у коротшій періодизації (48). А окремий індивід, для яко
го важливими були сьогочасні події, інші історичні епохи спри
ймав зовсім по-іншому, аніж історіограф, й орієнтувався, рад
ше, на датування визначних подій історії особистого життя.
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У християнських уявленнях про світ події священної історії 
виступали незворотним, спрямованим у майбутнє процесом, у 
рамках якого водночас поставало питання про місце сучасно- 
сти на цій прямій лінії між точно визначеним початком (згідно 
з Бедою, це -  8 березня 3952 р. до Христа) та невизначеним 
кінцем світу та часу (50). Символічне та фігуральне мислення 
надавало змогу безпосередньо поєднати між собою часи (мину
ле, сучасне, майбутнє) та сфери (час/ історію та вічність). По
ширеним було уявлення про те, що світ у якийсь момент, який 
не можна передбачити, підійде до свого кінця. А у кризові 
часи воно перетворювалося на хронічний страх перед настан
ням кінця світу, який охоплював усі прошарки населення (51). 
З цього погляду життя окремого індивіда було для нього пері
одом випробувань, у який він, як герої епічних романів, му
сив докладати якомога більше зусиль, щоб не втрачати часу. 
Відтак подолання часу стало для середньовічної людини істо
ричним завданням.
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Н ови й ч ас

1. Від кінця XIV ст. традиційне ставлення до часу послідов
но витісняється новим, яке виявляло істотні реґіональні 
відмінності. Усе разючішими ставали відмінності у сприйнятті 
часу міським мешканцем та жителем сільської місцевости. 
Якщо наприкінці епохи середньовіччя ще багато мешканців 
міст обробляли поля та доглядали худобу, а тому орієнтували
ся на природні цикли, основані на сонцестоянні, кліматичних 
змінах, житті рослин і тварин, то до XVIII-XIX ст. у великих 
і середніх містах ця орієнтація майже повністю зникає. День 
поділено вже суто штучно на години. Щонайпізніше із запро
вадженням ґазового та електричного світла будь-який час доби 
був рівноцінним, щоб його використовувати для праці, ніч було 
"колонізовано”. (1) Сезонні види робіт, які визначали перебіг 
року в сільській місцевості, скоротилися до мінімуму, а літо і 
зима з виробничо-технічного погляду стали рівноправними. 
Відтак хронологічна монотонність (слово, що з'являється на
прикінці XVII ст.) витіснила домінантне в аґрарному суспільстві 
враження про різну щільність часу (інтенсивне літо, спокійна 
зима; періоди з великою кількістю святкових днів).

Не слід, однак, забувати, що до XIX ст. переважна більшість 
населення Европи все ж таки проживала у сільській місце
вості, де традиційні часові структури (2), які були зорієнтовані 
радше на якісні відмінності, аніж на кількісні, протрималися 
набагато довше. Це простежується і на досі ще актуальному 
поділі року за звичаями (3), від чого у місті вже давно відмо
вилися. У Скандинавії аж до XVII ст. звичними були палич
ки, на яких за допомогою надрізів позначали поряд з христи
янськими святами ще й дохристиянські (4). Для традиційних 
суспільств з переважанням усної комунікації, до яких нале
жало європейське сільське населення у кожнім разі аж до 
XIX ст., історія складалася переважно з нашумілих подій, та
ких як війни або катастрофи. Щодо майбутнього, то їх цікави
ли переважно найближчі часи (добрий чи поганий урожай 
тощо). Однак сприйняття часу в урбанізованому та індустріа
лізованому світі поступово витісняло сприйняття часу аґрар- 
ного суспільства з його прив'язаністю до природи.
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2. З деяким ступенем суб’єктивности можна, однак, назвати 
два основні процеси змін у сприйнятті часу в епоху нового часу 
порівняно із середньовіччям. Із встановленням годинників на 
ратушах та міських вежах мирський світ відібрав у церкви кон
троль над часом. "Европейці поступово стали дивитися на світ 
не sub specie aeternitas, а з активної позиції sub specie 
temporis" (5). Механічні годинники, які щораз більше поширю
валися, сприймали як вияв хоча й визначальної для життя, 
проте вже не релігійної сили, а саме часу, який як абстрактна (а 
тому залюбки персоніфікована) величина поступово входив та
кож і в розмовну мову (6). Поширюване обчислення часу за 
годинами (замість обчислення за світловими днями або каноніч
ними періодами Служби Божої) рано чи пізно охопило всі сфе
ри життя. У школі це був розклад уроків (винахід XV ст.) (7), 
на кухні -  приготування їжі за годинами (а не за тривалістю 
молитви), що видно з кухарських книг, починаючи з XVI ст. (8). 
У XVII ст. розпорядок дня за годинами настільки ввійшов у 
звичку, а годинники, принаймні серед верхівки, настільки ста
ли поширеними, що зникають частотні до того нарікання на 
непунктуальність міських управлінців (9). Суттєві зрушення у 
нормуванні відбулися у XIX ст., коли особливо залізниця стала 
вимагати узгодження різного обчислення часу в тому чи іншо
му місті, що зрештою вреґулювали прийняті в кінці сторіччя 
конвенції єдиного часу. "Одягатися, їсти, призначати зустрічі, 
спати, прокидатися -  усе за годинником...", записав здивова
ний правитель Непалу, відвідавши 1850 р. Англію (10).

Те, що суб'єктивне сприйняття часу різне і залежить від 
ситуації, стає усвідомленим компонентом розуміння часу лю
диною лише після епохи середньовіччя. До тематики такого 
розуміння часу, починаючи з епохи Ренесансу, неодноразово 
звертається й література (11). Однак це цікавило насамперед 
філософів. За Картезієм, час -  це щось "у душі суще", за Спіно- 
зою -  "спосіб мислення", за Берклі, Г'юмом і д’Аламбером -  
наслідок пережитого, зрештою, за Кантом -  одне з апріорі, за 
допомогою яких суб’єкт пізнає і сприймає світ. Фіхте розгля
дає існування кожного я у власному часі (12). Через це пере
міщення в людину час остаточно позбавлено будь-яких мета
фізичних зв'язків і він перетворився на "чисте споглядання" 
(Кант), тоді як ще 1277 р. єпископ Парижа засуджував розду
ми про суб’єктивний час як відхід від віри (13).
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Наочна аналогія до цієї тенденції простежується поміж іншо
го в музиці та в танці. Упродовж XVI ст. "плавний рух мензу
рального такту, характерною ознакою якого є тиха плинність 
музики, гармонії та ритму, змінюється на властивий епосі но
вого часу ударний такт. Особливістю цієї музики вже не ви
ступає Божий принцип незмінности, що панує над усім і про
низує все. Час і темп щораз більше й більше визначає і вста
новлює людина, прислухаючись до порухів своєї душі" (14). У 
тому ж руслі розвивається й оперне мистецтво, коли Моцарт та 
пізніші композитори кожну дійову особу своїх опер наділяють 
окремим, властивим для її характеристики ритмом (15). Тоді як 
давніша музика змінювала темп завжди пропорційно, у період 
до XIX ст. стає можливим змінювати темп послідовно, тобто відмо
витися від конкретної висхідної точки (романтизм, Ваґнер). Рит
міка давнішої музики, що мала на людину загальний вплив, по
ступилася місцем "tempo dell’affetto deH’animo" (темпові душев
ного пориву), що впливав уже на кожного індивідуально (16). А 
психологія нашого сторіччя перетворила суб'єктивність спри
йняття часу на предмет своїх наукових досліджень (17).

3. Притаманне сьогодні, мабуть, кожній людині враження 
прискорення часу, що порівняно із середньовіччям виступає 
типовою для епохи відмінністю, розвивалося спочатку непомітно, 
щоб, починаючи з кінця XVIII ст., відносно швидко поширити
ся на всі сфери життя. Від цього періоду динаміка щораз більше 
стає компонентом розуміння часу. Хоча ще близько 1410 р. 
один анонімний автор наголошував на тому, що не годинники 
керують людьми, а люди самі керують собою за допомогою го
динників (18), однак це твердження нічого не міняє у такому 
поширеному відчутті браку часу. В основі цього явища лежать 
різні чинники, насамперед, усе точніша вимірювальна техніка, 
яка залишає все менше простору для дій. Механічний годин
ник -  епохальний винахід кінця XIII ст. (19) як громадське 
мірило часу скоро з'явився в усіх містах, а потім і в будинках 
еліти. Він дав змогу, так би мовити, ізолювати час у чистій 
формі, незалежно від механічної роботи. (20) Тоді як раніше 
користувалися годинниками лише з годинниковими позначка
ми, вже на початку XVI ст. з’явилися годинники з хвилинними 
стрілками, а з 1700 р. і настінні, і кишенькові годинники з 
поділом на години та хвилини стали звичним явищем (21).
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На відміну від раннього середньовіччя, коли ритм узагалі 
не позначали, а якщо й позначали, то недостатньо чітко, ана
логічно до розподілу часу дня за допомогою годинника, почи
наючи з другої половини XIII ст., музику вже записують у 
ритмічно диференційованих мензурах і лише відтоді існує "мен
зуральна музика" (musica mensurabilis) (22). Мензури основу
ються на integer valor, нормативному значенні нот, яке", однак, 
постійно скорочується, стає "бурхливішим". Короткій ноті 
XIII ст. у XVI ст. відповідала напівнота (23). Від кінця XVII ст. 
за допомогою метронома встановлюється тривалість музичного 
імпульсу, нормативом якого приблизно з 1820 р. стає удар маят
ника за секунду (24).

Час уже починає гнітити. "Я не хочу мати годинника з се
кундною стрілкою; такі годинники занадто точно розподіля
ють наше життя", зауважила одна французька аристократка у 
XVII ст. (25). Годинник часто оспівують та змальовують як 
символ минущости, як приміром, найвизначніший шведський 
поет епохи бароко, Карл Міхаель Беллман:

"Gubben är gammal, urverket dras,
Visaren visar, timman ilar.
Döden sitt timglas har stält vid mitt glas,
Kring buteljen strött sina pilar" (26).

(Похилий старець, годинник іде, стрілка показує, година 
поспішає. Поставила смерть свій пісковий годинник до склян
ки моєї з вином, стріли свої навколо пляшки розклала.)

Характерною ознакою цієї нової вразливости щодо часу є 
те, що в літературі й іконографії Ренесансу та бароко персоні
фікований час виконує ту ж функцію, яку, починаючи з пері
оду пізнього середньовіччя, виконувала інша персоніфікація -  
власне, смерть. Якщо раніше смерть, зображена з пилкою, сер
пом чи мотикою, а також з пісковим або й механічним годин
ником, то тепер уже невгамовний Хронос (27) безжально обри
ває людське життя. Його треба зв’язати, як це часто зображе
но на барокових іконах, з ним треба боротися, про що гово
рять численні автори -  від Петрарки до Мілтона (28). Час ви
ступає також і в ролі Бога, приймаючи рішення про ріст і 
занепад, про життя і смерть:
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"Do not I tyme /  cause nature to augment 
Do not I tyme /  cause nature to decay 
Do not I tyme /  cause man to be present 
Do not I tyme /  take his lyfe away...”

(Придворний поет Стефан Говз, 1509) (29).

Під музику бога часу танцюють злидні й багатство, задово
лення і слава, як це продемонстровано в алргорії Школа Пус- 
сена (t 1665) (ЗО).

Як і античність, Ренесанс і бароко протиставляють славу і 
минущість у прийдешніх поколіннях (31), пророкуючи дітям 
безсмертя:

"Нащадкам дай життя, як хочеш ти 
Безстрашно під косу його лягти!"(32).

Приблизно з 1800 р. зростає кількість свідчень про поширен
ня відчуття того, з якою "неймовірною швидкістю" перебігає 
тепер історія (33). Ґ. Бірд 1881 р. запропонував аналіз обов'язко
вої пунктуальности під назвою Американська нервозність (34). 
Кожен структурує своє щораз більш ущільнене та точніше роз
писане життя за хронометром. Забудькуватість, тобто захисна 
система підсвідомости людини проти занадто високих вимог, уже 
більше не вважають поважною причиною для вибачення у часи, 
коли наручний годинник, після того як під час Першої світової 
війни його було запроваджено як обов'язковий предмет обмун
дирування, став звичною повсякденною річчю (35), а електрон
ний щоденник чи кварцовий годинник з акустичними сиґнала- 
ми сьогодні набули загального поширення і використовуються 
навіть на глибині 50 м нижче від рівня моря. До реґулювання 
життя ззовні сьогодні звикли навіть діти. Якщо лише одне поко
ління тому годинник був гарним подарунком для дитини на її 
конфірмацію*, то сьогодні вже кожний школяр початкової шко
ли носить на руці свій кварцовий хронометр, який, поміж іншо
го, нагадує йому й про те, коли він "повинен" увімкнути теле
візор, який, властиво, для багатьох є тим авторитетом, за яким 
людина визначає свій час. Обчислення часу до сотих секунди у 
спорті зумовлює те, що бігунів чи ковзанярів, які для будь-якої 
сторонньої людини біжать з однаковою швидкістю, все ж таки 
оцінюють по-різному.
‘Обряд прийому підлітків відповідного віку до церковної громади у 
католиків і протестантів. -  Прим, перекл.
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З іншого боку, стрибкоподібне розмноження пропозицій в 
усіх сферах життя, що є одним із наслідків все більшого поши
рення можливостей комунікації (в цьому випадку можливо
стей реклами), перед кожною окремою людиною наочно 
демонструє альтернативні можливості організації свого жит
тя. Існують сотні можливостей провести вільний вечір, сотні 
типів кулькових ручок, тисячі музичних творів з різних куль
тур та з різних епох у вигляді звукозаписів тощо і серед усього 
цього собі щось треба вибрати. Майже така ж сама ситуація й 
у виборі потенційного партнера, якого тепер вже можна оби
рати із істотно більшої кількости можливих, бо суттєво зросла 
соціяльна і локальна мобільність, зникли соціальні бар'єри, а 
батьки практично майже не втручаються у вибір своїх дітей. 
Позаяк пропозиції часто однаково привабливі чи, принаймні, 
такими видаються, виникає бажання перепробувати якомога 
більше (а як же інакше можна обрати собі "те, що найбільш 
підходить"?), що знову ж таки справляє враження браку часу 
попри той факт, що за останні двісті років тривалість життя 
зросла майже вдвічі.

4. Комерціалізація часу -  це один із найголовніших про
цесів його переходу з церковної до світської сфери. З розвит
ком торгівлі та ремесел у містах у період високого та пізнього 
середньовіччя цілковито змінилося ставлення до часу, що ілю
струє виступ теологів проти лихварів, які продавали час Бо
жий, тоді як він мав належати всім людям, а також щораз 
частіші в період пізнього середньовіччя фактичні порушення 
заборони стягувати відсотки (36).

Механічний годинник з його точними поділками надає змо
гу не лише обчислювати час, а й раціоналізувати його, стави
тися до нього ощадливо. Точний час як цінність, що спочатку 
з'явилася в галузі природничих наук (астрономія), перейма
ють, позаяк він з успіхом практикується і в інших сферах, 
керівні наукові та державні інституції. Точний час стає нор
мою, а в новітні часи -  всіма визнаною цінністю громадського 
та особистого життя. Ще в період ранньої індустріалізації ро
бочий час на підприємствах встановлювали за допомогою точ
них планів, існували органи нагляду, що контролювали дотри
мання цих планів робітниками, існували протоколи часу... (37). 
У XVIII ст. вже стали практикувати оплату праці за година
ми, а не за днями (38). "Remember that time is money" (39)
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(Пам’ятай, що час -  це гроші), писав 1748 р. Бенжамін 
Франклін. Симптоматично, що потім цей вислів став приказ
кою. А Альфред Крупп казав: "Не можна ніколи миритися з 
розбіжностями навіть на одну хвилину; ...лише тоді ми досяг
немо порядку на фабриці" (40). Нерідкими були скарги про екс
плуататорське маніпулювання годинниками керівництвом фаб
рик. "Сільськогосподарські робітники одного із землевласників 
1907 р. зібрали гроші і купили годинника, щоб перевіряти, чи 
їх не обдурюють щодо робочого часу" (41).

Поділ року на літній і зимовий час є наступним кроком у 
процесі його комерціялізації. Коли у Великій Британії 1916 р. 
запроваджували літній і зимовий час, багато хто протестував, 
заявляючи, що в такий спосіб здійснюється маніпуляція "Бо
жим часом" (42). У літературі нашого сторіччя маніпуляцію 
часом зображують як жахливу, антиутопічну перспективу, як 
наприклад, в історії про злодіїв часу (Момо, 1973) Міхаеля 
Енде. Економічне поводження з часом, неодмінне у сфері ви
робництва, проектується також і на сферу дозвілля, що у по
єднанні з неосяжним розмаїттям можливостей його проведен
ня зумовлює вже згадану вразливість щодо часу, навіть щодо 
особистого. Людина навіть у вільний від роботи час відчуває 
його тиск, що призводить до стресу.

5. Розуміння історії також змінювалося у рамках десакраліза- 
ції уявлень про світ та за ідеалом максимальної точности. У 
середньовіччі історію розглядали в межах різної, релігійно об
ґрунтованої періодизації. Це була священна історія, втиснена 
в рамки між сотворінням світу та Судним днем, апогеєм якої 
виступало людське втілення Бога. Однак уже в епоху Ренесан
су історія пробиває ці рамки з обох боків. Тоді як протестан
тизм з його зосередженістю на Святому Письмі ще сприяв 
тому, щоб його розглядали як підручник з геології (виникнен
ня світу) та з історії (Судний день), однак вже досить скоро 
часовий горизонт історії, яка до того часу завжди починалася 
зі Старого Завіту, було розширено, як цього вимагав філолог 
Жозеф Скаліґер (t 1609): "Je veux avoir tout ce qui se fait en 
histoire: omnis historia bona est". (Я хочу все, що відбувається в 
історії: уся історія добра). Він "був першим у науці, хто пере
ступив через старозавітну традицію та спекуляції про визна
чений земній історії час", залучивши до неї стародавні Єгипет 
і Вавилон (43).
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З іншого боку, історію щораз більше розглядають як відкри
тий процес, закінчення якого не визначене наперед. Христи
янська модель історії, що рухається в напрямі до вічности, яка 
ліквідує час, була розбита. Хроніка світу Гартманна Шеделя 
(1493) закінчувалася Судним днем, а перед ним було залишено 
декілька чистих сторінок, щоб на них записати події, які ще 
мали статися перед кінцем світу. Принаймні від XVII ст. Суд
ний день хоча й не заперечують цілком, однак його вже декла
рують як такий, що не стосується сьогодення (наприклад, 
Джордж Гейквілл, 1627 р.) (44). Згодом він зникає з історичної 
свідомости разом із домінантним для середньовіччя почуттям, 
що ти живеш в останню еру світу. До цього спричинилося за
провадження нейтральної періодизації, яка ґрунтувалася не на 
історично-теологічних даних, а на нескінчених числах.

Уперше релігійну періодизацію замінено на суто механіч
ний принцип, за яким в основу періодизації покладено інтер
вал 100 років, в опублікованій 1559 р. праці з церковної історії, 
у протестантських Магдебурзьких Центуріонах, виданих Фла- 
цієм Ілліріком (45). У XVII ст. таке обчислення перейняли й 
католицькі території. Тоді ж його запровадили і в інших сфе
рах, наприклад, в історії літератури. Сьогодні така періодиза
ція охоплює всі історичні дисципліни та виступає панівною в 
межах історичної думки загалом. Хронологію за сторіччями 
стали проектувати й на особисте життя: "У новому році, сото
му з часу смерти Лютера, перейшло мені, чого я ніколи навіть і 
уявити собі не міг, за шістдесят” (46), пише швабський свяще
ник Йоганн V Андреа 1646 р., беручи дату смерти засновника 
конфесії за нуль. Від 1700 р. зміна сторіч вкорінюється в свідо
мості сучасників як межа епох. Ще тоді розгорялися суперечки 
про точний початок нової епохи (1700 чи 1701 рік) й карбували 
пам'ятні монети. Верхівка встановлювала правила щодо того, 
як слід зустріти цю епохальну подію 1800 р. У численних свят
куваннях, есеях та віршах (серед них Шіллеровий Прихід ново- 
го сторіччя) прощалися зі старим сторіччям та вітали нове. Від 
тих часів однією з ознак самовизначення виступала належність 
до людей свого сторіччя. Періодизація за сторіччями, штучний 
принцип поділу, який у XVI ст. пост скриптум був накинутий 
попередній історії, для наступної історії став її звичним і безпе
речним компонентом (47).
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6. Хоча ця структуризація історії також пов'язана з релігій
ною подією, народженням Христа, однак на практиці вона вже 
більше не має релігійних конотацій. Сприйняття часу та історії 
у світській площині є найвагомішою відмінністю раннього но
вого часу порівняно із середньовіччям. Хоча в деяких міських 
хроніках періоду пізнього середньовіччя при відтворенні окре
мих процесів уже й відсутній релігійний елемент, однак лише в 
період Просвітництва поширюється концепщя (і роблять це такі 
скептики, як Мак'явеллі) про історію, створену винятково лю
диною. Досить впливовий Руссо розглядав історію як історію 
нещасть, які людина підготувала сама собі, а не менш впливо
вий Вольтер -  як набір злочинів та дурниць з деякими періода
ми просвітлення: не священна історія, не історія спасіння, а 
історія лих, якою не керує Бог, якою взагалі ніхто не керує. 
Замість очікувань, що історія закінчиться потойбічним раєм, 
з'являються внутрісвітські есхатології (48): чи то на основі діа
лектичного процесу вона закінчиться усуненням суперечностей 
і побудовою безкласового та щасливого суспільства, про що го
ворять Геґель та історичний матеріалізм марксистів, чи то вона 
має пройти відповідні цикли, щоб досягнути своєї зрілости, про 
що говорять Тюрґо і Комте. Відтак на місці пророцтв з'явля
ються іманентні історичні закони розвитку світу. Сьогодні лише 
деякі історики католицької церкви у своїх працях подекуди 
звертають увагу на Бога як на провідника історії, хоча на прак
тиці вони відчувають потребу послуговуватися критеріями суто 
світської історіографії. Communis opinio вчених і невчених у 
XX ст. опирається суто на створену людиною історію.

7. Після того, як Ренесанс спочатку створив модель занепа
ду, яка поміж іншого ґрунтувалася на ідеалізації греко-рим- 
ської давнини та зневажанні "темного" середньовіччя, почи
наючи приблизно від XVII ст., стали вже позитивно оцінювати 
сучасність, а також шанси на майбутнє. А хіба винайдення 
книгодрукування, пороху та компаса не перевершило навіть 
епохи античности (Френсіс Бекон) (49)? А хіба не жили в "най
кращому з усіх можливих світів", хіба не відбувався "постійний 
і безперешкодний поступ всесвіту до вершин загальної краси і 
досконалости" (Ляйбніц (50); подібно Тюрґо, Кондорсе та бага
то ін.)? У період до початку XX ст., не без істотних імпульсів з 
боку геґелівської історичної філософії та біологічної теорії ево
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люції, панує уявлення, що історичний розвиток несе в собі про- 
ґрес, збільшення позитивних ознак життя. Фактичне полегшення 
умов життя завдяки розвиткові техніки, продовження трива
лосте життя завдяки розвиткові медицини, зростання можли
востей самовизначення завдяки демократизації сприяли фор
муванню оптимістичних уявлень про історію.

Лише катастрофічні наслідки двох світових воєн, а особли
во забруднення довкілля настільки інтенсифікували зворот
ний процес щодо віри в проґрес, що це мислення сьогодні при
сутнє повсюдно і його можна вже зараз охарактеризувати як 
компонент ментальносте, що буде домінувати в майбутньому. 
У рамках цієї ментальносте досягнення технічної цивілізації 
розглядають (принаймні теоретично) не як проґресивні, а як 
деструктивні, знову лунають заклики "назад до природи", на
дається перевага меншим організаційним формам, тоді як для 
XIX ст. ідеалом була якомога більш експансивна національна 
держава. Відтак хід історії, починаючи, принаймні, з часів інду
стріалізації, вже не розглядається як поступ до кращого, а як 
скочування до гіршого, і насправді все може закінчитися кінцем 
світу, в що вже були перестали вірити.

Оцінки перебігу історії постійно змінюються. Якщо для Ре
несансу середньовіччя було жахливими часами, а античність 
була ідеалом, то авторитетом для середньовіччя була епоха ран
нього християнства, а романтизм захоплювався, власне, серед
ньовіччям тощо. Починаючи з XVIII ст., з ’являється тенден
ція до усвідомлення прив'язаносте історичного образу до відпо
відного місця (Ґьоте), а відтак і розглядати окремі історичні 
епохи як рівнозначні (Ранке). Хоча такі оцінки історичного 
процесу з'явилися в менших колах, їхній вплив виявився у 
мові, літературі, архітектурі, моді тощо, а тому вони характерні 
для підсвідомих дій дуже багатьох людей. Стереотип про "добрі 
старі часи" крокує нога в ногу зі своїм візаві: "El pasado es un 
acuario una prision de fantasmas." (51) (Минуле -  це акваріюм з 
рибами, в'язниця, повна примар; Хосе Пачеро, 1980 р.).

8. Реакцією на постійно прискорювану приблизно від кінця 
XVIII ст. модернізацію життя стало бажання зберегти те, що 
зникає, що намагалися робити ще романтики, збираючи, при
міром, зразки народної поезії ("Спогади -  це єдиний рай, з 
якого нас ніхто не вижене", Жан Поль (52), 1763-1825). Симп
томатичним тут є винайдення музею (53). Якщо предмети ми
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стецтва минулих часів аж до епохи бароко були частиною життя 
колекціонерів-аристократів (кунсткамери), починаючи з дру
гої половини XVIII ст., кунсткамери перетворюються на гро
мадські інституції зберігання експонатів та проведення дослі
джень, для яких навіть розвинулася своя монументальна архі
тектура (Британський музей, Музеум Фрідеріціянум у Касселі). 
В історизмі ХІХ-ХХ ст. виявляється тенденція розглядати ми
нуле як цінність лише на основі того, що це минуле. Його в 
принципі вважають таким, що має бути збережене, опубліко
ване, досліджене. Докладніше відтворення минулого, точна до 
хвилини реконструкція перебігу історичних подій (як це, при
міром, видно з прикладу Jahrbücher der deutschen Geschichte 
(Щорічників німецької історії), що видаються з 1862 р. і які 
частково можна назвати щоденниками правителів), свідчать 
про ставлення до часу, яке випливає з його щораз точнішого 
обчислення. Це зумовлює накопичення джерел до безконечно- 
сти. Сучасні історичні та краєзнавчі музеї збирають предмети 
побуту, про які заздалегідь відомо, що вони не мають жодної 
цінности. Через заходи охорони пам'яток історії та архітекту
ри консервуються цілі міста (Маастріхт, Ротенбурґ, Каркас- 
сонн), немає нічого, що залишалося б поза увагою під час ар
хеологічних розкопок, жоден давній текст не залишається нео- 
публікованим. "Упродовж приблизно 200 років ми дізналися 
про минуле людства загалом більше, ніж це людство коли- 
небудь знало само про себе" (54). І ми вважаємо, що без цих 
знань ми не зможемо зрозуміти сучасне.

У XIX ст. історизм виявлявся і поза межами власне істо
ричної сфери, приміром, в архітектурі (неоґотика тощо), в обра
зотворчому мистецтві, у театрі, де відповідні костюми та рекві
зити завдяки науковій реконструкції якнайдокладніше мали 
відтворювати враження минулого. Хай історизм у цих сферах 
вже й став passe, проте він і надалі впливає на формування 
розуміння історичних досліджень як науки.

9. Щораз більшу орієнтацію західного суспільства в період 
пізнього нового часу на майбутнє світу можна, з одного боку, 
розглядати як наслідок витіснення сакральної сфери на користь 
світської (зникнення віри у вічність потойбічного життя)» а з 
іншого, як наслідок комерціалізації часу (див. вище). Нам відомо 
багато особистостей XVIII ст., які точно планували своє життя. 
Приміром, граф Ніколаус фон Цінцендорф (1700-1760) мав звич
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ку розписувати кожну свою годину на місяці вперед, (55) як це 
роблять сучасні менеджери, ким Цінцендорф як керівник сек
ти пієтистів, зрештою, й був.

Виникнення футуристичного роману й фантастики як масо
вого чтива можна інтерпретувати і як прагнення витіснити усві
домлення власної історичности, яка, властиво, через велику 
кількість можливостей порівняння з іншими культурами світу 
та історичними епохами сприймається вузькообмеженою. Якщо 
античність і середньовіччя проектували уявлення про свої ба
жання частково на минуле, на aurea aetas або на апостольські 
часи, то людина епохи нового часу проектувала їх спочатку на 
неевропейські світи (утопія, міт про доброго дикуна за морем, 
зоряний світ), а потім і на майбутнє. Якщо утопії Моруса, Бе- 
кона, Сірано де Бержерака так і залишилися малопоширеними 
соціяльно-філософськими моделями, то сучасна фантастична та 
тривіальна література і кіно набули поширення. У творах цих 
жанрів описано пригодницькі часи, в яких, зрештою, завжди 
перемагає добро. Це -  світська версія боротьби проти антихри
ста і сатани в Апокаліпсисі. Відтоді, коли Г. Ґ. Веллс у Машині 
часу (1895) показав оманливість надій на майбутній рай, який, 
зрештою, перетворюється на пекло, це середовище слугує ре
зервуаром для проекцій власних страхів, що продемонстровано 
у відомих творах Гакслі, Орвелла і Бредбері (56). Позаяк в епо
ху античности та середньовіччя існували лише натяки на утопії, 
і вони ніколи не були центральною тематикою творів, таке став
лення до часу можна охарактеризувати як типове для нашого 
сьогодення. Воно виступає яскравим прикладом незнаного досі 
грайливого поводження з часом взагалі, що простежується в 
літературі (наприклад, Орландо Вірджинії Вулф, 1928 р.), у 
малярстві сюрреалістів (Далі) чи в кінематографі у вигляді ча
сової лупи чи жадібности до часу, звичайно ж, не без зв’язку із 
сучасною фізикою простору і часу.

Примітки
(1) М. MELBIN, Night as Frontier. Colonizing the World After Dark, New York 1987.
(2) Пор.,напр.: M.P. NILSSON, Primitive Time-Reckoning, Lund 1920; M:P.. NILSSON 
(Hg.), Tidsregning, Stockhohn 1943; R. MUCHEMBLED, Kultur des Volks — Kultur 
der Eliten, Stuttgart21984, 50 ff.
(3) Пор. R.-D. MOSER, Bräuche und Feste im christlichen Jahreslauf, Graz 1993.
(4) PH. PULSIANO (Hg.), Medieval Scandinavia, New York 1993, 66 a.
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(5) GOUREVITCH, 272.
(6) Пор. Le Pan, 89 ff.
(7) DOHRN, 233 ff., 290.
(8) LE PAN, 91 f.
(9) DOHRN, 220ff.; WHITROW, 175 ff.
(10) WHITROW, 251.
(11) STÜRZL, 98 ff.
(12) GENT, 8ff.
(13) Там само, 8.
(14) H. STREICH, Zeit und Ewigkeit in der Musik: Eranos-Jahrbuch 47 (1978), 125- 
181, 136, у скороченому викладі.
(15) K. v. FISCHER, Das Zeitproblem in der Musik: Zeitproblem, 296-317,304.
(16) STREICH, 137.
(17) Пор., напр., P. FRAISSE, Psychologie der Zeit, München 1985; W. REVERS, 
Psyche und Zeit, Salzburg 1985; H. NOWOTNY, Eigenzeit, Frankfurt 1989.
(18) D ives e t pauper. Early English Text Society OS 275, 1976, 119 ff.
(19) 1280/ 1300 p. згідно з WHITROW, 162.
(20) GOUREVITCH, 272.
(21) WENDORFF, 195, 248.
(22) WENDORFF, 208 ff.
(23) E. THIEL, Sachwörterbuch der Musik, Stuttgart 41984, 267.
(24) Там само, 386 f.
(25) WENDORFF, 248.
(26) C. M. BELLMAN, Sauf-, Liebes- und Sterbelieder, hg. v. M. KORTH, Frankfurt 
1980, 55.
(27) E. PANOVSKY, Studies in Iconology, ND New York 1962,69ff.; STÜRZL, 164 ff.
(28) QUINONES.
(29) The Pasttim e of Pleasure, 5684 ff., цит. за: STÜRZL, 43.
(30) P. LANDSBERG (Hg.), The Enigma of Time, Bristol 1984, PI. IX.
(31) Приклади див. у: STÜRZL, 445 ff.
(32) ШЕКСПІР, Сонет  12, перекл. Дмитра Павличка, Вільям Шекспір, Сонети , 
Львів, 1998. Паралелі і в: STÜRZL, 433 ff.
(33) R. KOSELLECK, Vergangene Zukunft, Frankfurt 1979, 199 ff.
(34) WHITROW, 252f.
(35) Там само, 254.
(36) P. DINZELBACHER (Hg.), Sachwörterbuch der Mediävistik, Stuttgart 1992, 
910f., 919.
(37) DOHRN, 292 ff.
(38) DOHRN, 289.
(39) Works, 2, London 1793, 55.
(40) Цит. за DOHRN, 294.
(41) DOHRN, 291.
(42) WHITROW, 17.
(43) GÜNTHER, 155.
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(44) TOULMIN/GOODFIELD, 119 F.
(45) BURKHARDT.
(46) Н. CHRISTMANN (Hg.), Schwäbische Lebensläufe, 5, Heidenheim 1970,137.
(47) BURKHARDT, 116 ff.
(48) LOWITH.
(49) TOULMIN/GOODFIELD, 118.
(50) Цит. за WHITROW, 223 f.
(51) J. PACHERO, Tarde o temprano, Mexico 1980, 122.
(52) Im prom tus: Sämtliche Werke, 33, Berlin 1840, 80.
(53) Пор., напр.: V. Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum 1790-1870, München 
1967; B. DENEKE/R. KAHSNITZ (Hgg.), Das kunst- und kulturgeschichtliche 
Museum im 19. Jahrhundert, München 1977.
(54) KOSELLECK, 177.
(55) WENDORFF, 277 f.
(56) M. R. HILLEGAS, The Future as Nightmare, New York 1967.
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Видавництво “ЛІТО П И С”
пропонує

•

Жак Ле Ґофф 

СЕРЕДНЬОВІЧНА УЯВА
Переклав з фр.

Ярема Кравець

Книжка есеїв відомого французького історика Жака Ле Ґоффа — 
це приклад блискучого поєднання історичної, літературознавчої та  
культурологічної методології в межах одного дослідження, що його 

предметом є історія людського духу.

Для гуманітаріїв та  всіх, хто не звик шукати знання на поверхні.

Ф

Дені де Ружмон
ЛЮБОВ І ЗАХІДНА КУЛЬТУРА

Переклав з фр.
Ярина Тарасюк

Автор книги — видатний мислитель, філософ, есеїст, один із 
найяскравіших інтелектуалів Европи останніх років. У  книжці вихідним 

пунктом автора є аналіз міту про Трістана та  Ізольду. Автор 
простежує присутність подиху любови в європейській культурі впродовж 

періоду від X II  до XX cm., розглядає т і  зв ’язки, що поєднують любов із 
містикою та  війною.

Книжка Дені де Ружмона — глибокозмістовний есей, що межує з 
дослідженням історії культури, релігієзнавства, соціології та  психології.

Проникливий дослідник може й сам дописати продовження цієї книги.



Видавництво “ЛІТО П И С”
пропонує

Умберто Еко
світовий бестселер

МАЯТНИК ФУКО

Переклала з іт.
Мар’яна Прокопович

Умберто Еко (  нар. 1932 )  — уславлений італійський теоретик-семіотик, 
культуролог, письменник, професор Болонського університету, який 

здобув міжнародне визнання як своїми науковими працями, так і знаними 
в усьому світі романами-бестселерами “їм 'я троянди ",

“Острів попереднього дня " тощо.
Роман “Маятник Фуко " є захопливим, яскравим зразком 

новітньої прози, в якій елементи літературного пошуку поєднуються з 
детективним сюжетом, напруженою дією та  широкими 

автобіографічними відступами. Герої роману — троє редакторів одного 
італійського видавництва, — прагнучи задля інтелектуальної забави 

підкинути поживу різноманітним ловцям таємниць і шукачам Усесвітніх 
Змов, переосмислюють і переписують історію під кутом зору вічної 
підозри й недовіри та  створюють свій грандіозний План; однак їхня 

вигадка обертається грізною реальністю під Маятником Фуко в 
Паризькому Консерваторії...

_________________ Марія Зубрицька_________________
HOMO LEGENS: ЧИТАННЯ ЯК 

________СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН________
Вперше в українському літературознавстві зроблено спробу панорамно 

висвітлити основні теоретичні проблеми, пов ’язані з дискурсом читача і 
читання, який сформувала літературно-критична думка XX століття. 
Виявлено та  проаналізовано ареали теоретичного пограниччя у дискурсі 
читання через призму філософії, культурології, лінгвістики, естетики і 
етики, реторики та  епістемології. Авторка розглядає соціокультурний 

феномен читання на тл і динамічних змін, що сприяли появі щораз 
новіших загальнокультурних та  літературних візій, народженню і 
циркулюванню несподіваних теоретичних ідей, а також пошукові 

практичного втілення розмаїтих форматів комунікування Читача із
Текстом.




