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Слово <культураD Dикористовубться дIя на:tивання
всього, що стосуетъся способу життя суспйьства. Ав-
тора книги насамперед цiкавили рiзнi форми самови-
разу D мистецтвi, лiтературi, науцi й флософii. BiH
взяв собi за мету показати появу i розвнток глибиrпrих
схем, архетипiв, що надають рiзним формам i творам
эначущостi та зв'язаностi. У творчостi визвачних дiя-
чiв культури Джек Лiндсей виокреlt люе cyTHi моменти,
щоб визначити, завмки чому TaJtaHT вклlочаёЪься до
эагаrrьного процасу поступу суспiльства. Чимало уваrи
придйено питанням генези рiзноманiтних форм осяг-

нення дЙсностi людиною.
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ПЕРЕДМОВЛ

Ще до вiйни, 1939 роки я опублi-
крав працю, котра назиЕмася так
само, як i ця кни.lкка. Проте цинiшне
вrцання * цiлком новий TBip. Низка
нарi.lкних iдей залишшrася незмiн-
ною, проте систематично у попередtiй
книжцi вони Ёе розробляrися. То був,
по cyTi, просто смiливrлl нарис. А те-
пер я спробував ЕадоJIужип! пропус-
ки fi поц,ти задовiльну кореляфю ta
послiдоýнiсть фаз культурного роз-
вптку. Оскiльки реакфя протш схо-
ластшrних методЬ вепи(их комтriля-
1opiв на кштшt Фрейэера i надtiрно
спрощених кФlцепцiй вiкторiанських
еволюцiонiстЬ зробила iнтегруtочi
пffiоди не модними,- ця Mort спроба
скеровдна проти ycix сучасних упе-
редrкень tа припасовувань досвiду до
готових iдей. MeHi зда€тI*я, що такий
пiд(iд, дмебi, не прпменшуё вартос-
тей книлtкиr* paдrre вавпакй.

Слово <культура> дуже багато-
значне. Воно використовуеться в анt-
рополоtiчному розумiннi дЁIIя наэиван-
ня усього, цо стос}еться способу
х,иtтя суспйьства; у <Консайз Окс-
форд .Щикшинерi> пiсля згадкr про
KyJrьтypy землерйртва, виробництва,
бактерiй пишетrcя про <поступ унас-
лЦок [розумового або фiзичного]
наЕчання>, про <iнтелектумьнлй роз-
виток}. Усе це Еадто загмьно. Мене
перелусiм цiкави.ltи рiзнi форми само-
виразу в мистецтвi, лiтературi, науцi
й фiлософii; проте - особлtшо у по-
чаткових роздiлах * доЕодиться вда-
ватися до аrrтропологiчноi iнтерпрта_
фi, бо здебiьшого iдеться про ри-
туальнi форrдr. Щоб спрrпiнятлиЕiше
витл)rмачити Ky.lbTypHi змiни, довело-
ся в усiй працi окреслrовати щонайза-
га,ьнiIцi iсторичнi рамки. На пробле-
мах природничих наук , зJпIиняюсь

лище мимохiдь. Незвахаю(ш нд те,
що у мистецтвi бажаний конкретниfi
анаJriз) я усе-таки взяв coбi за мету
показати появу i розвиток глfiбиirЕих
схём, архетr{пiв,* назиЕаfiте це яви-
ще як вам заманgrьсrц_ що н8ддкпь
рiзним формам i творам значущостi
та зЕ'язаностi. До цidi irети я прагну
HaBiTb тодi, KoJtи розглядаю TaKi що-
найскладнiшi вирахмьнi комlulекеи,
як доробок .Щанте або [Пекспiра. Вод-
ночас я анiтрохя пё пЁтендую на
Еичерпниft днмiз IKHboi творчостi.
Просто я виокремлюю cyTнicнi мо-
менти, аби вrrзнаrrrrти те, эаЕмки чQ-
му дана оеобистiсtь включаётr€я до
загаJIьного культурного Rроцесу, пG|_
fiачити к}т розхомення особистостi
з процёсом. За такЬго обсягу дослi-
дr(ення бiльшого досягти * та й ба-
жати - не можна. Чпммо ув8fй я
придiлив питанням пенези, бо без
з'ясувашrя дхGреJl ми приреченi руха-
тись у ,TyMaHi наýманнл.

Робота над цitю книжкою - на
паперi або подпrки - тривдла безпе-
рерЕно з 1919 рOку, коли я уп€рше
познайомпвся з пр8цями,Щхейн Гар-
picoH i, не вдаючись глибоко у деталi,
аналiзував oKpeMi проблеми з В. Гор-
доном Чаfiлiом нв горi Тамбурин у
Квiнелондi. Вже завершивши масну
книrк]ку, , натраппц на неве.lшчке й
суrестивне поЕне1 посмертне Еидання
статей У. Р. Летвбi <Дрхiтектура,
природа й магiя>,- MeHi приемно бу-
ло,вiдзначlлти, що погляд{ а,втора ра-
нiше впданоi пубliкgфi на BpxiTeKTy_

ру вiдповiдаlогь MoiM в.llасним. KpiM
решти впдsнь Еа зг.дддну тему, MeHi
особлиэо приемно вiдзначити у себе
вiдгомони ёаме праф У. Р. Летабi.

ДЖЕК ЛIНДаЕЙ



ЛюOч 0авпьокам'яноi 0обu. Ми
не розкриватимем еволюфйнlй про-

цес, завдяки кOгрому мавпоподiбна
lcToTa поволl перетворювмась на
предка нцнiшньоi людини. ,Щля нашоi
мети ми. моrкемо цйком почати зi
зберелtенЬго досii матерiа.цr найпер-
ших вiдомих сhадiй давньокам'яноi
доби - з грубо TecaHoi африканськоi
ни-:кньоrrлейстоцQiовоi' гальки, з якоi
виходиJIо щось на зразок сокири з ко-

ротким сокирищем. Започаткована Hi-
бито у Щентрмьнiй Африцi, культура
сокири з коротким сокирищем поши-
рилась на бiльшу частину континенту,
а також на Захiдну €вропу та, можли-
во, Iйl Пiвденну Азiю. Щi знаряддя
використовувмись дJrя розрlзанЕя та

.lскромадrння, а загостренr рlзнови-
ди- дJrя пробивання шкури перед
свiлt5ванням; i хоча скоlrотий кремirъ
те;rr iHKo.Tпr використовувався як зна-
ряддя працi, впродовж кйькох сторiч
провiдну роль вiдiграваJIа усе-таки со-
кира. Bpa-xrae одностайнiсть стилю
виготовJIення таких сокир на веJIи-
чезнiй територii: поступовi удоскона-
лення спостерiгмись на стадii, котру
називають ашев.rriанською, бо саме
тодi з'яви.rплся TaKi нововведення, як
dцеподiбнi та сокироподiбнi форми.
Ашев.пiанцi ,киJIи на вiдкритй мiсце-
BocTi на узбережлd озера або рi,п<и
й здебiльшого мешкitrlи у скельних
печерах.

Але на пЬнiч i схiд вй осельфв,
що вправно користуваJIися сокирzlми,
,киJIи грJдIи .lподей, яким за знаря.ддя
правили IuIастинчастi й довгастi кре-
MiHHi вiдколr. Як свiдчать знахiдки
у печерi Шу-Ку-дзiн бйя Пекiна, ка-
менеобробне ремесло у первiсну до-

Прuсвячую А. Фехту з AMcTepOalvta

1. Вuтоrcч

бу полягало у виробленнi п.тrастинчас-
тих i довгастих вiдколiв, причому на
низцi знарядь помiтнi слiди подаль-
шоi доводки.' У Пiвденцо-Схiднiй Азii
подiбнi виробництва ми знаход,Iмо
протягом усього гrлiоцену. Розрiзня-
ти культури сокири й кремiнного
шкребка дуrке непросто. Мисливцi з
I_{eHTpMbHoi Африки птвидко мiгрува-
ли до Схiдноi Азii, а мешканф Сходу,
що користувмиСя шкребками, цйком
могли перейти ще далi на Захiд з та-
кою, наприклад, культурою, як куль-
тура клактонцiв, засновуючи осiдки
табiрного типу в тих районах, звiдки
перед другим зледенlнням вlдступили
люди, якi корист]rваJIися сокирою.
Потiм клактонцi частково витiсняють-
ся ашевлiанцями-сокироробами, i в
мiсцях нашарування обидвi культури
зливаються. Найдавнiшi свiдчення ви-
користання вогню ми знаходимо у
Трансваапьськiй печерi в Африцi у
добу занепаду ашевrriанськоi фази,
хоча пекiнська людина також розкла-
дала багаття.

Нема потреби докладно простеr(у-
вати форми кам'яних знарядь, що
постiйно змiнювалиср i зазнавали
взаемЕих вrrливiв. Проте ми моrкемо
вiдзначити, що клактонцi, очевидячки,
перетворились на мустьерцiв, KoTpi
асофювмися з неандертальцями, як
це видно на прикладi KeHTcbKoi пiд-
земноi печери у .Щевонi. Печерний
,китель Ееандерталець мав притаман-
ну гориJIам випнуту надбрiвну дуry,
нцзьке склепiння черепа й практично
не мав пiдборiддя; цей неандерталець
був канiбалом, його улюбленою поrки-
вою був мозок. Неандерталець робив
поховання у межах камiнного кола (у



печерi гори Чирчео) або у невеликiй
скельнiй печерi, кладучи до домовини
вiдкольне крейнне знаряддя й части-
ни бiзона (у Л" Шапель-о-Сен).
Неандертальцi полюв!uIи, кидаючи
спис lз кремrнним наконечником,
Ba-lKKi KaMiHHi снаряди, та, можливо,
за допомогою простих пасток; вони
TaKo)t( знми, як добувати вогонь. Вва-
жаеться, що неандертмьцi вiдрiз-
няються вrд нашого виду - людини
розумноi,- але цiлком iMoBipHo, що
вiдбумлося змiшування, бо очевидно,

що людина розуIlrна успадкувiUIа спо-
рядження й технологiю виготовJIення
неандертaцьських знарядь.

Приблизно 35 000 poKiB тому в ба-
гатьох частинах €врогпl на змiну вер-
хньому палеолiту прийшов ни;кнiй па-
леолiт. Ми гадаемо, що саме у цю
добу з ПiвденЁо-Захiдноi Азii та
Схiдноi €вропи почци приходити но-
Bi групи людей, KoTpi користувалися
ширшим вибором знарядь працi та
зброi.

Вони прикрашiчIи свое тйо i ро-
би;lи ритуальнi поховаr*rя. Знаряд-
дям працi вJIастива загzчIьна подi6-
HicTb; вони включають вузькi шкребки
з рiвнобi;кними краями (Ho;Ki), якi
виготовJIюв:lлися шUIяхом стiсування,
та рiзцi ддlя гравiрування або обро-
бiтку м'якого каменя, дерева, гiлляс-
тих рогiв, кiстки. IТIатетrьперонську

фазу змiнюе кроманьйонська або
орiньякська, KoTpi постми, ймовiрно,
у Схiднiй €вропi й поширились на

Ря0 пiвнiчнuх оленiв: рiзьба по кiстцi ор-
ла, Тейжа у lopOoHi.

захiд. На цьому щаблi ми вже поди-
буемо високорозвинуте мистецтво.
Тварини зображувмися контуром за
допомогою фарб або ритин, а фiгури
людей рiзьбиrмся у формi ре.тlьефу.
Орirъякцi вмiли надити рибу в рiчцi,
а одежу робили зi шкур. Вони виго-
товJIювaIли пo,1lipoBaHi голки або шила
й наконечники з розщеIr.lIеною осно-
вою дIя крiгrлення до списiв. OpiHb-
якцi ма;rи примiтивне теслярське спо-
рядження i вмi.тпr виготовJIяти держа-
ки, Оленячi роги орiньякф розщеп-
лювми, спилювали й притирали,
одер)(уючи необхiдну форму. Ще
ефективнiшi були ixHi пластrдrчастi
HolKi, KoTpi вигOговJIювмися за допо-
могою ощаддrrвiших процесiв. На пiд-
cтaBl цього ми lvloit(eмo здогадуватися
про зросле постачання продуктами
харчування та збiльшення кiлькостi
населення.

На заходi орiнь,qлську культуру
змiнила граветська: вона Вjдбруньку-
вмася вИ давнiшоi шате.пьперонськоi
культури а,6о прийпrла з €вразiйських
степiв. HoBi люди викоrryвzчIи- iкитло
у лесi - завглибшки два фути, а по-
TiM вкривми яму шкурами, прикрiп-
люючи ix до рами з бивнiв або моло-
дих дерев. На сходi цi люди просува-
лись, виниц{уючи у степах вцступаючr
табуни, на YKpaiHi та у Богемii полю-
вали за допомогою западнi на ма-



монта, у схiднiй Францii мисJryвми lra

дш<rоr коней. Скупчення KicToK у вiд,-
ритих осадах свlдчить про те, що н4
пQJIювання виходили великl групи лю-

дей. Вони користувaUIись червоною
вохрою (6езперечно, дJIя нанесенЕя
на тйо), носиJIи головнi убори та
нашийнi оздоби з мушельок, скам'янi-
лостей, зубiв тварин, рiзьбили брасле-
ти з геометрични}{ вiзерунком, ство-
рювtulи барилýватi :кiночi фiгурки,
вирiзуючи iх з каменя або - рiдllе -лiпля.пл з суruiшi глини з перетертою
Еа порох кiсткою. У цих фiгурках
особливо пiдкреслювмася стать, i ли-
ше у двох з приблизЁо шiстдесятьох
екземплярiв позначенi риси Йличчя.
Безумовно, ми зустрiчаемося тут з фi-
г)4жами MaTepi, KoTpi подибуються
i в пiзнiших селян. Щоправда" граве-
тiйцi зобраlкtчм такоя( MaMoHTiB та
irшrих тварин, як селяЕи - бикiв та
корlв.

Пiд цю ,к пору з'явltяються фор-
ми, що називаються солутрейськш"rи:
KpeMiHHi вiдколи, перетворенi на дов-
гастi .Iи лавроподiбнi наконечники
д,IIя кид.rльноi зброi. Зустрiчаються
також луки й стрйи,- можливо, аф-
риканського походження. З вiдходом
на пЬнiч льодовикового пасма ми зус-
трiчаемося пiд час добре органiзовано-
го полювання на стада бiзонiв або пЬ-
нlчних oJIeHlB з громадами магдален-
цiв, однiею з мiсцевих культур
пiзньопалео.пiтичного перiоду в €вро-
пi. Вони вiдловлювали косяки евро-
пейського лосося й розвивали
пiзньоорiньякську традlпliю наскель-
ного живоIшсу. У .Щордонi вони цirпй
piK могли полюватц на пiвнiчного оле-
кя, i саме за цих )rMoB надзвичайного
добробуту квiтнуло ixHe велике пе-
черне мистецтво. Кiстянi голки свiд-
чать про те, що магдzценц вмши ши-
ти. (Локалiзувати цi фази у часi допо-

магають два дат)rвання, зробленi за
радiовуглецевим методом. Граветiйф
з печери у Ляско ,киJIи у
13560 р. до Р. Х. -1900 poKiB, а piBeнb
магдаленцiв у Ла Гаронi становить
11030 р. до Р. Х, +500 poKiB. Вва-
,ка€тrcя, що розквiт клактонцiв при-
падае приблизно на 500 000 рокЬ то-
му).

Мiгруючi мисливф, вiдверто афри-
канського походження, залишиJIи по
собi палеолiтичнrдi наскельнрй :киво-
пис на пiвденному сходi lспанii, зас-
нувавши там традиIцю, що триваJIа до
неолiту. За своiй лухом цей живопис
лух<е близькиli до пЬнiчноафрикансь-
кого; така оrкивJIенlсть ммюнка мас-
тива скорiше мистецтву бушменiв,
Hi-lK магдаленцiв. Живопис ми пом-
буемо не у глибинi, а на вiдкритих
площинах печери.

Занепад притаманного палеолiтовi
способу життя збiлаеться з рiзкою змi-
ною клiматичних умов, з{lвдяки яким
у €вропi та степу ранiше iснували
величезнi стада MaMoHTiB, пiвнiчних
оленiв тощо. Тепер KaMiHHe виробниц-
тво стае бi;ьш мiкролiтичним, кам'янi
знаряддя дрiбнiшають-i в Африцi,
i в Азii, i в €вропi. (В Австралii
з'явrrяються TaKi йкролiти, як зубцi
пилчастих Ho:KiB i стеблоподiбнi нако-
нечники д.llя списiв). Ми наблизи.тплся

до мезолrту: до перехlдного перlоду
вiд спiльноти збирачiв продуктiв хар-
чування та мисJIивцiв - до осiлого
аграрного суспiльства.

3наряOOя працi i яовс. Затально-
визнано, що людину вiд irшrих icToT
вцрrзняе здатнrсть виготовJIювати
знаряддя працi. Не просто виготов-
лення знарядь, а ix доцi.lьне виго-
тошrеiня. Вулики й мурашники - яс-
KpaBi приклади конструктивно скеро-
BaHoi груповоi органiзацii. ,Щеякi му-
рахи з долини р. Амазонки, що



живуть на деревах, перен(rcять разом
з грудками зелшi насiння певних рос-
лин, листя котрю( потрiбне,Fля за-
хисту мурашника ви дощу й сонця.
Пташинi гнiзда досконало складенi
й сгшетенi. Граки iнодi розбивають
;ко.тryдi об камiння, як дрозди - рав-
ликiв; iншi пташки просов]rють трiски
помiхt стулками морських мушельок.
Мавпи застосовують дрюrшя й KaMiH-
ня, а також користуrcугься палiччям,
коли iM треба щось розбити.

Злам на шляху формування люди-
ни вiдбувся тодi, коли коордлнацiя дii
рук i мозку при виготоменнi й вико-
ристаннi знаряФ працi сягла певного
рiвня, i насамперед тодi, коли внаслi-
док TaKoi коорд,rнафi з'явилася руди-
ментарна мова. В резу.ътатi мiг бути
зарахrений причинно-наслiдковий
зв'язок, i нашi предки почали розрiз-
няти минуле, майбутне й теперiшне.
Трудова дiяльнiсть (вигmовлення й
використання знарядь працi) привела
до свlдомого контакту людини з дов-
колишнiм cBiToM. У протилелtному
випадку мислення нiколи б не вийшло
за Me;Ki елементарноi стадii, що спос-
терiгаеться у мавп, або ,lк складноi,
але чiтко обме;кеяоi системи, як у ко-

мах. З'явтrялися iстоти, здатнi виокре-
мити себе з домiнуючоi низки вiдчут-
ть та вловити зв'язкп мiл< самими
собою та з оточуючим cBiToM. Процес
опредмечування середовища у мислен-
Hi людини був результатом активного
контакту з о6'€ктом трудовоi дiяль-
HocTi. Контакт людини з природою за
допомогою доцrльного знаряддя роз-
винув вiдчуття yKopiHeHocTi в нiй.

Згаданий контакт передбачав три
одночасних рiзновиди розвитку: зрос-
таюча вправнiсть i розкутiсть у дiях
руки, дедалi бiльша коорд.rнафя розу-
му й pyxiB руки, ускладнення самого
мозку з утвердженням нових процесЬ
опредд{ечrвання або рацiонального
мислення у MoBi.

У ко;tнiй своiй точцi процес був
одночасно езо- та екзотеричним. Щоб
збагнути причинно-наслiдковi зв'язки
у природi, треба було тодi lк таки
вiдкривати аналогiчнi стосунки або
зв'язки у собi самому. Взаемопроник-
Еення вкутрiшнього й зовнiшнього
факторiв у процесi дiяльностi,

Рiзьба по коменю у маzOаленцiв: оdнi
фizурu накллоOаwrrcя нд iHu.li, Можлuоо,
це прбнi малюнкч хуOожнuка.



пов'язаноi з використанням знарядь
працi, створювЕUIо у свою чергу стiЙке
вiдчуття окремого iснування внут-
рiшнього i зовнiшнього. Отлtе, на вiд-
MrHy вц тварин, у людини уперше
з'явилось осо6.rп,Iве усвiдомлення са-
Moi себе. Поступово людина почма
вiдокрем.rrюватися вiд Природи за до-
помогою процесу, що водночас сприяв
найтiснiшому злиттю i'i з Природою
i надавав над Ёею владу.

Зосередлtеннi на знаряддi працi,
на його виготовленнi та вшtористаннi,
дало людинi мо-lкливiсть зусиJuIям во-
лr скеровувати свою увагу: створити
дискурсившй BcecBiT, Своерiдний iзо-
лят, що без нього нiколи не виникла
6 i не розвивалася б стабiльна й роз-
кута здатнiсть до рацiонмьного мис-
лення. Так народилася мова. I колt-
Hrd новий крок у розвитку мови iH-
тенсифiкував здатнiсть рацiона.rrьно
мислити, виявляти зв'язки, виготов-
лятп й використовувати знаряддя
працr, змrцнювати стосунки родини
або працюючоi спiльноти. Крик чи
сигн:чI тtsарини, емоцiйнлй виryк на-
бували тепер закрiпленого логiчного
значення, з якого вивершувмася
стiйка конструкцiя, безперервно сти-
мулювzчIася здатнiсть до спйкування.
Отак поволi, iule з дедалi бi.ьшою
lнтенсивнlстю розвивaUIася нескlнчеЕ-
на низка зв'язкiв Mi-lK рукою та моз-
ком, цроцесами працi й мови, люди-
ною й природою, особистiстю й гру-
пою. Слово перетворилось на символ
здатностi людини фiксувати й вив,rати
п;пrн подiй у довколишньому cBiTi, бо
воно )rможливlrло свiдоме о6'еднання
у процесi працi, а також цiлеспрямо-
мне й активIIе ставJIення до природи,

I_{ей ситуативнлй момент розвитку
ще 1877 року помiтив Нуаре: <<Саме

спйьна дiяrrьнiсть, скерована до за-
гальноi мети, первiсна праця цяrrrйх

предкiв породила мову й рацiональне
мислення)>. Буше розвинуЬ цю тезу]
<.Праця, музика й поезiя на примiтив-
нiй стадii явIIяJIи собою еднiсть, uule

основним еJIементом у фй троiстiй
едностi була працяr>.

В iкших тварин такоrк е власнi
форми комунiкацii: поперед;кувмьнi
крики, рiзнi вигуки, HaBiTb сигнми,
пов'язанi з добуванням i.лсi. Але сам
по собi метод вигукування у ,кодному
разi не дозволив би подiбнiй KoMyHi-
кацii пiднестись до рiвня мови. Нова
якiсть, якоi людина надае спйкуван-
ню за допомог<iю голосу, випливае
з HoBoi здатностi до опредд{ечування
та о6'еднання, заснованоi на знаряддi
праф. З о6'еднаного <<ми)> народилось
пiдкреслене 49r>. (На стадiях, що ми
ix розглядаемо, люди проводиJIи ана-
логiю мiж рухом i мотивацiею у при-
родi та власними рухами й мотивацiя-
ми. Зуlvовлений знаряддям працi про-
цес едностi та подйу включае на
однакових пiдставах людину й приро-
ду, особу Й групу, суб'ект i о6'ект,
ко:кний елемент ситуацii е частиною
динамiчного процесу, котрий одночас-
но о6'еднуе та подйяе). У первiсних
мовах основним елементом е еднiсть
враrкень, злиття су6'екта й о6'екта
в ситуацii або царинi, Kmpi поступово
починають контролюватися за допо-
могою анаrriтичного мисленЕя.

<<Факти мови свiдчать, що множи-
на та iншi форми числа у граматиф
виникають не через помноження ви-
хiдного <(я)>, а через вiдбiр та поступо-
ве виключення з вихцного колектив-
ного <<ми>. Ще <<ми>> репрезентуе агре-
говану особистiсть групи, що до6lrвае
i-lKy, i тому включае у себе педифе-
ренцйЬване <<я)> того, хто у даний
момент говорить. Процес рухаеться
вiд синтезу до анмiзу, вiд групи до
особистостil> (Кроулi).
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Колективне <(ми>) включае також
Пр"роду, бо група вкJlючае cBoix
предкrв, цо теж зJIиваються з, сиJIами
Природи, i метою Йроду або магiчно-
го ритуатrу е з'ясування ситуацii, вста-
новлення гармонii Mi-lK бажанням лю-
дпни il намiрами цих сил.

На цих paHHix стадiях ми зустрi-
чаемося з процесом виокремлення
людиною caMoi себе зi cBiTy решти
тварин. I HaBiTb при подzйьшому уск-
ладненн1 процесу першооснова зали-
шаеться. У своiй cyTHocTi вона зберi-
гаеться на ycix стадiях, HaBiTb коли
подй працi вiдокремлюе розумову ро-/.оOту вlд ФlзичноI и часто-ryсто важко
встановити зв'язок складникiв у ме-
жах цiлого. Почуття спЬноти або
цiлого, вкJIюqаючи iндивiда й групу
в ixHix контактах з Природою, yKopi-
нене в знаряддi працi, у виробничiй
дiя;rьностi,- c:rMe воно е ферментом
творчостi. Ife почуття прориваеться
крiзь накопиченi подробицi або
сприйнятi факти, формуе та перетво-
рюе, прагне до образу або дефiнiЦii,
що приведуть до узагzцьненого зна-
ченItя, до единого фокусу. Таким чи-
ном лише людина здiйснюе творчий
стрибок до нового розумiння або вiдк-
риття Природи й caMoi себе. Ми мо-
;кемо слiдом за .Щюркгеймом сказати,
що витоки логiчноi класифiкацii -у класифiкацii софальнiй. Категорii
дlмки або xapaKTepHi йрази - це
швидше форми колективного, нiлс iH-

дивrдуального мислення, хоча сам
процес, що ix пород-lкуе, передбачае
мно-lкинний взаемозв'язок iндивi-
дуaйьного й колективного.

Форма 2рч та форма iluстецтва.
Проте ми не можемо пояснити розви-
ток людсЁкоi свiдомостi, увесь дiапа-
зон нашоi дiя;rьностi лише процесом
праф. Теоретики, KoTpi намагаються,
наприклад, вlллати чиьну роль у тво-

peHHi мистецтва трудовiй пiснi, не
враховують низку iстотних зв'язкiв:
трудова пiсня, на яку вони вказують,
з'явилася порiвняно пiзно i тому не
могла остаточно обрловити форму-
вання людини та i'i мистецтва. Нео6-
хцним додатком до трудового проце-
су е iгровий iмпульс, що породжуеть-
ся надrIишковою енергiею пiсля задо-
волення першочергових потре6.

Один природознавець описуе, як
безтурботна змiiвка умостиJIась на
гiлцi болотяного кедра й узялася зри-
вати гiлочки, пiдкидаючи та ловJIячи
ix дзьобом. <<Мол<на, звичайнq сказа-
ти, що пiдкидання пагi.lгtя 

- це впра-
ва цlя дзьоба та ока, яка допомагае
пташцi тренуватись цlя поважноi
справи ловитви риби. I_!e, безперечно,
так, aUIe, з точки зору еволюцii звички,
я скорlше схиляюся до думки, що
така поведiнка вторинна: невгамовна
пташка, бажаючи знайти собi щось
путяще до дйа, вирiшила модифiку-
вати свою щоденну дiяльнiсть,- так
само, як че роблять iншi пташки при
виробленнi першоелементiв ритуалу
парування)> (.Щжулiан Гакслi). Що
ключових у цьому випадку нме]кать
окреслення: <<щось путяще до дUIа)> та
<<модифiкувати свою щоденну дiя.llь-
HicTb>. Ловлячи гаJц/зки, пташка пов-
торюе у втrаснiй уявi ту дiю, котра
у повсякденнi мае першорядне зна-
чення дIя i'i вихtиваrr+{я, Ще не можна
назвати звичайний або цйёспрямова-
ним тренуванн-шчr. Уявна дiя викликае
задоволення. Але ця дiя не абстракт-
на: вона якнайтiснiше пов'язана з iMi-
тованою дiею, скерованою на добу-
вання ilKi. Емоцiйне задоволеЕня
пов'язане зi спогадом про успiшне
полювання 1 заспоко€ння голоду, а не
з ix привидом. Своерiдна насолода ви-
IIJIивае також 1 з самого вмlння пrдки-
дати i ловити, удосконаJIення май-
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cтepнocTi, водЕочас i пов'язаних i Bi-
докремJIених вiд безпосередньоi дii
полювання.

Первiснi люди роблять те саме, що
й змiiвка. Вони доладно iмiтують свою
щоденну дiяпьнiсть, Але, оскiльки
iхня дiяльнiсть, завдяки знаряддю
працl, сповЕилась новим почуттям до-
цйьностi, iM здаеться, що й уявлюва-
на дiя TaKo;t повинна мати свою осо6-
лIву мету та цiннiсть. Так народ-
жуеться iдея та практика магii, ритуа-
.тry. Тiльки-но людина почиЕае розгля-
дати уявну дiю як магiчну, вона
пiдноситься понад iмпульсивний та
випадковшй рЬень дiй пташки, що
пiдкидас та ловить гмузки. Уявна дiя
перетворюеться на таку ж реальну
й значуlцу рiч, як i iMiToBaHe добу-
ваrпrя i;ri. Уявна дiя пород:ку€ BJIacHi
системи й традицii.

В уявнiй iмiтацii нема бйьшостi
складностей та прЙлем повсякдення.
Пташка мо;ке будь-якоi митi зiрвати
довiльну кйькiсть гiлочок, а от з ри-
бою й доводиться скрутнiше, та й
умови <оIовигви> пагiлля набагато про-
cтimi за умови ловiнrrя риби. Вiдси
й бiльше задоволення та вiдчуття без-
помильного вмlння, слUIи.

Це, безумовно, танок лучнuкiв. Вонu на-
мальованi цорною фарбою. Куева 0ель'Сi-
вiль, уtцелuна Вальторта, Кастелон.

Уявна iмiтацiя найкраще вира-
жаеться у танку, де дiя до краю ви-
повнюеться захоIIJIюючим ритмом 1

концентровrlним самовиявом. У пер-
BicHoi людини була спонука новими
й складними цUIяхами творити Tart-

цювальнi форми, рJrr(аючись у ряд або
Kpyri(Ma, що ми такоr( подибуемо у
багатьох стадЕих тварин або зграй-
них птахЬ. Людина винаходила тан-
цювмьнi форми, танцювальнi образи,
TicHo пов'язанi з втrасними виробни-
чими потребами й дiями. Пород.:кена
знаряддям праф нова супрязь тйа
й розуму, руки й мозку в]ке маJIа
якlсь ритмlчнr характеристики, aUIe

тепер вона пiдiймалась на вшIIий pi-
вень звiльненоi дiяльностi й перетво-
рювмась на мистецтво.

Наприклад. виражаючи cBo'lм тан-
ком полювання, мисливець повторю€
рухи, виконуванi впродовrк справ-
жньоtd полюваIfilя, однак BiH по-но-
вому сполучае та спрощуе ix; BiH пе-
реконаний, що пiймае духа-тварину,
переконаний в образi тоrо, чого праг-
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не. Якщо BiH i заuроваджуе рiзнi танку, що мае вJIасну систему або
складночu й небезпеки, то лцше ддя метод рецрезентацii реальностi в о6-
тогq аби пiд<рслтrrr напруцl,й збуд- разrriй формi. Жrrттевld матэрiал за-
хщня, збirъцrити задовоrення й по- лиша€тьсц але clpyкTypa й методоlrо-
тJrгу остаточного трiрtфу,- Еоци до- гiя форми зйкюються. Якщо танок-
вqдять i вцяа.ltяють магiчц| си.ry мис- Йраз розвl,ваеться успiшцо, якцло
JшrцЕ. На fiого ц]шяху бЬше не таЕцлорпст-мпсJIIrвець пос;rЦовно BlrT-
постак}ть матерiальнi проблеми, sдат- римуе засцовану на таш\юваJIьному
rri завадитп або зiпсувати реаJIьце цо- Kolri форму i йде за захоIuIюючим
JIкванняr- помнJIка у впстелсуваннi, рптмiчшпr поривдrнящ то i в таrпцо-
вцпад(ове наступанЕя на суху гrшуз- ристi, i в глядачевi визрiвае перекона-
ку, нецдаlrпft кцдок списа, цаrjнЕ8. HicTb у трiумфi вJIадr таЕку, BrIaд,I
BiH пqдlrrrrкrt п1xrгаццьов}rс пoJtK)BaJtHя п(шк)ваfiЕя" Учасцик, у радiснift гар-
i шrраяrае його у вiльнrrх рипшах тiла. Moнii si сво€ю жертвою та Пршродою
Тiло fi розум поеднуЮться у новому як Gдиним ф.шrм, перетворюеться на
вiдча*длппlо cMiJErBow mreTlBi pyxiB. ще ]rлевневiшого мисливця. Вивiльне-

Ще, даrrебi, не озцачае, що це зуст- на впробнпчою дiяшшiстlо i скершана
рiчаютьсяйнедwrаютьсясутотехцiч- на мистецтво енергiя зцоЬу повер-
Hi проблеми, TaKrrx проблем багато, таеться до виробничоi дiяrьностi, до
пIхrте воцп стщ5rкутьсп Ехе самого повсякдрЕЕя.

Впхqдить (цIень на мШ сuЬ, вцхадить оJIеЕь на мою пiсню,
впходrть oJlem на мiй спЬ.

BiH - чорнrfr дriзд" я - це BiH, улюблена птапrка оJIеня дlкопо,
Ецходить <rпеш на мй спЬ.

З Чорногорrr, з верховин зiходtть стехиною,-
ось BiH зiхqртц впходцль одень на мiй спiц

Раrtдужною росою ступае-зiходrть
Dиход{ть олеЕь на мй спiв.

По перi, по KBiTKoBiй перзi ст5rпае-зiходrшь
ви:кодиtь qдень на мй спiв.

Зшrкгае лЬоrо передrьою цопою, коIшта6, поЕертаегься
JIякJIишIй олеIъ,

шдхqдптъ одень на Mift спiв ;

Здобпч мо&- блаrословен я, вдаrпй переслiдIill&Д\
вцхqдить оJIець на мй спiв.

Вш<qцть оJIець Еа мй crri., пrход|tъ оJIень на шою пiсiшо
шrходить qlleнb на йй спЬ.

HaBiTb у перекладi ця пiсЕя пЬнiчцоа- сконалiдоD цоJIюванця. Не абсrракт.
мерпканськпх iядiянцiв навахо п(мо- не, а peaJrьнe поJIювання ка рiшri вiд-
rпrTb рrrттчriчною сцдоп та пропонуе цосно розкутоi решriзафi', коJIи мпс-
гiшlотичну,схецу танку, що у ньФfiу лпвеIs настiлькu 5rпевнеrпrй у доцirь_
зпаriщrrа б сэое вrФаr(еЕця iмiтацiя нй коордrпацii шrасшш pl.xiB, що
перемогп над qIIeIreM. трiумф його мае кошсрегrшй та бе9-

OT:Kq танок-поJIювацrrя - це (до- cyMHiBHrй xalrаKт.ep. Це найвалстпшi-



ше полювання: воно позбавлене ви-
падковостей i визначаеться за, допо-
мопою концеЕтрованих рш\iЬ. Ви-
вiльнення танцюмльнпх форм рiзко
переносить людиЕу зi cBiTy Iиутщlих
i напрочуд супереrипвих обставин у
cBiT чистоi потенцii. Миттеве ба:кання
i дiя - единi. Оскйьки група о6'едцна-
на у cBoiir вирйниwrх потребах i на-
дiях, то Вtдсутёifl розJIам мi-ж реапь
Hиrrr cBiToM працi та емоцiйilrо BJIoB4e-
HrTM cBiToM потенфi дедаlri бйьшоi
свободr та вiдради,. Одйн рЬень пере-
TiKae в irппий, а потlм iде зворотний
рух. Реальнiсть дае тему Й матерiал,
худоrшя форма пiдганяе матерiал пiд
розкУтiшу,схем! рlrху, i художнЙ дос-
вiд ритмiчноi свободи порЬд;tуе ек-
статичну емоIцю, к(лра перекоIryс у
тому, що дiйсне моя(е перетворитися
на потенцiйне: щоденне полювакIlя
мо:ке дедалi бiльше наближатися до
вiдрадноi невимJrшеностi та свободи
танцювмьноi форми.

На пiдставi виклаценого ми прис-
танемо на робочу гiпотезу, що мис-
тецтво скJIадаеться з форм та образiв,
KoTpi породхrуються Еиробничою сфе-
рою, процесом ,(иlтя i розвиваються
у рптмiчнй фантазii за допомогою
нqд;rиrrп<овоi енергii, збЬшуоwr че-

ре9 це влаry людини над дiйснiстю.
Мистецтво опановуе найбйьш вiдчу-
тими або зЕач)пцими образами, по-
родженими самим ,кIrгтям, r JrMo)(-
JIивJIк)€ iM необмежений розвrrток у
ршмiчнiй фаrrтазii.

Щi визначеrшя стосуються трпба-
лiстського мистецтва, проте згодом
ми побачимо, що вони зберiгають зна-
чення i за розширюваного розриву
мi.ж економiчним i духовним виро6-
ншцвом у сrurадriшrо< спiльнотаь
Переофюrшл важ;пrвiсть prrтifiy Е
будь-який перiод просто неможJIиЕо:
BiH водrочас i найбйьш iндивiдуаль-

ний, як в;rастивiоть тйа i душi даноi
людrrнц i мае величезну спромоrк-
HicTb о6'qщуватп. BiH вияскравJIюс
потаепдri дiяння тiла (як це називае
Кодуgш) i в той ,(е час е озЕакою
MacoBocTi. Саме завдяки формi ми
бачимо, вiдч5ваемо, чуемо й зна€мо,
що багато людей дiють в однiй осо-
бi- це неrайно вIIJIивас на наш
rryJlъс, цеЕтраJIыry нервову систему,
наше тiло як qд4не цiле. (DopMa най-
рiзкiше вираж,aетrcя у звуцi, когрий
мол(на пракмчно вимiряти, та не
менш важJIива Еюна i в йразотворчо-
му, IuIастичному мистецтвах, у поезii
та щ)озi, хоча й дiе у коlкворrу ви-
пад<у по-рiзному.

Тапцювальtле tolюr. Тепер ми ро-
зумiемо, чому танок розвиваеться як
основна форма фантастичноi iMiTaфi,
У танку людина вiдчувае найбiлыuу
розкутiсть вJIасного тiла, rrайбЬшу
свобоry рухЬ; у танку за допомогою
рпш}rу забезпечуеться максимаJtьЕа
координацiя cTpeMJIiHb тiла Й душi.
} цьому випадку ми моrкемо визначи-
ти ритм як рух, що функцiйно вико-
ристовуе максимJrм заощаджених зу-
cwlb p.Jl:я оптимального досягнення
мgIи, забеsпечуюtш копсервацiю
енергii та if вивiльнення дш подаJ]tь
шого руху. У танку (як i в трудовому
процесi) ритм icнye як напруга Mi;K
цiлiсним тiлом i специфiчним,(естом;
вивйьнення напруги у виглядi успiш-
цопо руху переlворюеться на мить
трафi та краси, викJшкirюrlП вiдчуття
оrльшоr rкиттевоr повняви як у вико-
навця,такiвглядача.

Ритм - це не додаток до руху. Ще
сама cyTнicTb руху. .Щля люртни ритм
означае щонайповнiше вrвiльнення
енерпr пJIа; BlH сщ)авrку притаманнии
самй cTpyKrypi тйа У моменти най-
вищоТ натругrr та вивiльнення з гар-
монiйно узгодr(енЕх рухЬ тйа мате-
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рiалiзуються духовнi структури. Роз-
виток концептумьних систем перед-
бачае тривалr,rй розвiй схем,з танку
й трудового процесу.

схеми не виникають з нiчого,
Ритм передбачае як напруry всерединi
даного iндивiда, так i напругу орга-
нiзму й середовища. .Щля людини се-
редовище - це неодмiнно i соцiальна
група, i Прпрода. Суспйьнi вiдносини
сконцентрованi у цьому випадку на
трудовому процесi та Еа статевому
хtиттi,- i те й iнше мае cBoi глибиннi
вiдповiдностi у прихованому лtиттi Ti-
ла з його ритмами занепаду та вЦрод-
женн4 виснаження та енергii, сну та
пробудл<ення, метаболiчних змiн.
В результатi утворюються складнi
ряди зв'язкЬ i напруженостей, з кот-
рих народжуеться (завдяки посеред-
ництву трудового процесу й танку)
зросла свiдомiсть, що перетiкае у мис-
тецтво та Ha5rKy. Творення розуму
породжук}ться за допомогою тих ,(е
законiв, що й творння матерiалу, але
вiлбуваеться це вr(е на новому щаблi,
де дiють HoBi причини пришвидшення
процесу.

Згадайте про найвипrуканiшi рiз-
нови,Е(и ритмiчноi реакцii MaTepii на
вапруження середовища: пролiфера-
щю ланок i ланцюгiв aToMiB вJдлецю,
Iцо складають органiчну рочовин}, не:
вкчерпrп,rй кмейдоскоп снiжинок.
Вiзьмiть мiкроскопiчно Marri радiола-
pii - однок.пiтиннi протозоi. Вони yci
лr,хе cxo)Ki за сво€ю будовою, rиh-
trlк)чи, провадять однакове х(итгя в
однакових загмьних )дrrовах. Здаеть-
ся, що дiапазон змiнностi ду:ке обме_
х,еrоrй, проте у коr(ного з 5000 видЬ
ралiоларiй м:чIенька крем'яниста rurа-

цча бorroBKa вирокена згiдно з рит-
xiшfiп{ упоряд(уванняr,r cBoei схеми.

Творячи форми мистецтва, люди-
ва працю€ за тrею ж системою, що

й Природа,, при видiлеr*ri упорядкова-
них ритйчних,схем з напрулсень Mi.lK
органiзмом i середовищем. Числеrrнi
форми, що людина ix наryжно видо-
бувала зi свого розуму як структури
мистецтва, можуть простеrкуватись
уже в певному виглядi у прихованому
cBiTi радiоларiй або cTpyKTypi рослин,
котра виявJlяеться пiд мiкроскопом.
Готичне мистецтво сповнене органiч-
них форщ що були непомiтнi дJIя ока
митцiв, KoTpi ix творили. Людина вiд-
рiзrrяеться вiд радiоларii та снiжинки
як cBoiM середовищем, так i складною
органiчною спадщиною, дiятrьнiстю,
яка допомага€ творити це середови-
ще. Саме софальнi сили спонукують
людину творити мистецькi,схеми або
концептумьнi системи. Людина не
успадковуе пасивно IIJIавучу оболон-
ку, котра разом зi своiми,схемами
е частиною i] тйа. Людина под)rмки,
за допомогою екстернатriзованих
струкцrр, проекту€ назовнi концепти
форми. У такий спосiб з'являються
цiлком HoBi чинники руху та свЙоди.
Але i радiоларiя, i людина пiдвладнi
законовl, за яким ритм е вираrкенням
напруги Mi.lK органiзмом та середови-
щем.

Ритм танку, що рe:шiзуетьсц по-
родкуе не лише мистецтво. З нього

ЛюOutла в MatuKapi. PyKu iмiтують бuвнi.
3обрахення вuрuтуване на cTiHi. Ле Ком-
барель, ,Щофонь.
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виникае l наука, хоча протягом трива-
лого часу мистецтво та наука зtци-
шаIоться об'еднанrпrrи у комгшексi ма-
гiчних iдей, що зосереджуються у ри-
тумьному танку. IIIo таке проблеми
математики та фiзики, як не задачi на
ритмiчний розподй у просторi, впо-
рядкування та врiвнова-ж.ення мате-
pi4;ry або абстрактних зв'язкiв? Що
6 ми не роЗглядали: хвиJьову MexaHi-
ку або пqдй клiтини,- в основу пок-
ладено однi й Ti caMi проблеми. При-
MiTlBlпrй танок з його драматизафею
ритмiчrшх напружень Topyвirв пиях
до пiзнiших абстрагованих форм мис-
тецlва та вауки.

Тавок вирФкzrв найвипry напругу
суспйьноi та iндивiдуальноi свiдомос-
Ti, спираючись на царину добування
iжi та продовжеЕня роry. За його
допомогою людиItа пiзнала нову ак-
тивну еднiать вrIасного,(иття з при-
родними процесами. Вiзьйть, нaшрик-
лад, таноц записаний на осц)овах
HoBi Гебрид.r: <Чарiвнrпl танок сим-
волiзуе появу першоi байдари: три-
маючп у руках байдаровi весла, роз-
фарбованi та оздобленi пiр'ям, вико-
навф просуваються наперед пiд дзвiн-

Люduна з zocTpao борiOкою. 3ображення
з Tiei lс печерu, tцо i попереdне.

кrшi ритм дрiбушок, браслетЬ на
щикологках. При цьому м'язи ryлуЙ
граIоть ноги вдаряють й зем;rю, лt
хвилi, що накочук}ть на берег, а ро€
стерничих, Koтpr стоять позаду, вес-
Jryють, нiби крiзь шторм, своi'ми вели-
кими весламиD (Т. Гаррiсон).

Танцюристи, що зливаються з си-
лами природи, KoTpi вони зобраrкають
та контроJIюють, виробляють прийоми
визначення цих cпJr. Мистецтво та
наука перебувають у cTaHi вивiльнен-
ня: спефаrrьно Й'еднанi у процесi
роботи, зведенi док)mи технiкою ви-
конання, вони надають фантастично-
му TaHKoBi розмаю барв. Зрештою,
накоIшчивши Texнi.пri прийоми, KoTpi
допомiг виявити танок, вони ступають
на вlrасний цшях творчого пiзнання та
вираJкення,- окремо мистецтво r ок-
ремо наука.

Безпеlrечно, ритм серця вiдiграв
ваrN(пиЕу poJть у виробленrri свiдомостi
ритмiчr*rх iHTepBarriB та повторiв, мiри
часу й простору, у cTBopeHHi руди-
ментарного музичного вираження за
допомогою IUIecKaпb у долонi, вда-
рянь по рiзнкх предметах чи видобу-
ваЕня з них шумових звучань. Мо:к-
ливо такоr(, що розтаЕryвання серця
з одного боку тiла сприяJIо тому, що
рухи танку розвивЕUмсь у коловому
напрямку. Ледре поrсиryючпсь у пов-
торюваному ритмl, мавпи таццюкугь,

рухаючпсь по KoJIy; спостерiгався та-
нок з обертанням однiеi пари мавп,
а такоrк ритмiчrпшi рух групи круг
стовпа. По KorTJr можуть танцювати
птахи (наприклад, курiпки) пiд час
пар)rвання.

У людпни коловий рух теr( ryr(е
, рано пов'язувався з вiдчуттям або
iдеею народ.lкення чи вiдродлtення.
Значення кореЕя латпЕськог0. сJIова
vulva (матка) пов'язане з обертовим
рухом, а пiд час римськоi церемонii
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звйьнення раба власник мiцно хапав
його, торкав х(езлом i повертав на
мiсцi. Вiдтак людина ввалtалася вйь-
ною. Коли дитшri в iндiянцЬ омаха
надав:uIося iм'я rшеменi (тобто вiдбу-
валось i1' <нароркення> у новiй сферi

У цьому випадку народrкення-обер-
танI1я розглядаеться у сукJrпностr з
небесним колом, що йому вiтри на-
дають Йертового руху *.

Таким чином, обертовий характер
ритуzшьного танку з його екстатич-

I ною кульмiнацjею вже сам по собi
l

,14-Jвtдчить про рух народження, е круго-
цiilоротом вiднови та трансформацii.
ý) Мааiя. Створюючи знаряд/{я пра-

уф себе Приро-

Jl. самоадапта-
) цii редовища,-
l тепер людина радше намагаеться при-
стосувати середовище до вJIасшD( пот-
ре6. Поступово удосконаJIюючи yMiH-
ня виготовJIяти знаряддя прац, люди-
на раз у раз вiддаляеться вiд При-
роди, бо усе настiй.тiивiше починае на-

* Як додатковrd приклад обряду
обертання назЕмо амфidфмii в Афiнах,
коrIи вовонароджеву дитиЕу бirма обно-
сять круг домашнього вогнища, римське
одруження конфареацiю, коли моlrодi об-
ходять злЬа направо BiBTap. (Подiбнi
шпюбнi звичаi подибуемо у бУддистЬ та на
пiп\цi Нiмеччипи). Веrrьми поширене ри-
т5.мьне обходження погребноi ватри або
крюпдri, Перева;кае рух за сонцем, злiва
направо; на цих ,(е рухж з:rcнованl мо-
pмbHi поrrяття: образ вибору однiеi з двох
юрг, що завершусться поворотом (право-
ppr. Тут орiентацiя набувас мор.rльного
значеЕня.

] r_я_s

cTocyHKiB), священнослужитель пере-
носив tJ вiд каменя до каменя, розмi-
щених за чотирма сторонами небес-
ного подirry або напряму BiTpiB, клав
димну на KaMiHb i повертав, щоразу
приспiвуючи:

гадувати про себе зовнiшня дiЙснiсть,
заснована на причинно-наслrдковому
зв'язку: щось таке, що у своему про-
тистояннi загрожуе людшli та кидае
lи викJrик. 5 одного ооку 

- 
MlUIeceHb-

кий обшир, KoTpId надiйно контролюе
людина, з другого боку - величезний
комIIJIекс незбагненних сиJI. I ось па-
радокс: чим бi.тьше прогресуе люд{на,
тим бйьше розумiе, чому вона себе
протиставиJIа; вона вrке розгляда€
смерть як певного, аJIе незJIiченнопо
ворога. Водночас групова супрязь ус-
вiдомлення <(ми> посилюються та
проектуютrcя на Природу. У людини
прокидаеться потреба уявJIяти себе
сам Еа сам з незчис.пенними с}lлами,
з котрими вона воюе i вiд котрIш
вiдокрем;rена цiлком )rMoBHo: у якlйсь
момент щ сvrJIи поводятъся по-
д)ух(ньому, але й моrкуть без лtодно-
го попередження - l оком не зморг-
неш - перетворимсь на ворога.
З процесу о6'qднання та подiлу на-
родrку€ться складнлпi в<}аемозв'язок
страху i надii, упевненостi й жаху.

Людина дедалi глибше розумiе
причини та наслiдки, власнi потреби
й мотивафi, ме протягом ще тривirло-
го часу iй не вдаеться до rryття розрiз-
няти cy6'eKTrBHe та об'ективне.
Скрiзь у довколишнiй Природi люди-
на бачить вiдбиття власного життя.

Мiй посланець iде, а BiTep його обертае,
онде йде BiH, а BiTep його Йертае,-
до чотирьох пагорбiв rкиття прямуе, до житла чотирьох BiTpiB,
туди, у вир BiTpiB я його надсилаю,
у вир BrTprB, що там осеJIIл.пись.
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Спроби якось розiбратися у цiй си-
туацri та стаОшlзувати 11 зводяткя до
засновку про те, що природrпй про-
цес та псrлriчне життя суттево iден-
тичнi. Говоритп, нiба людина надi.ляе
Прпроду я^Inaclл Iлr'и iмпулrcамп та
iдеями,- це надавати процесовi гли6-
шого, нiж у дiйсностi, характеру
воJIьового та iнrелектумьного начма.
Людшri просто на дrмку Ее сIuIивмо,
що спостерешЁанi довкола життя та
рух хоч чимось вiдрiзrrяються вiд
,киття, котре вона вiдчувае у собi.
Живе й нех(иве чiтко не розмеrко-
в)rютъся. Корiння дерева, за яке пере-
чеIUIюеться нога, або гйка, котру гой-
дае BiTep,- TaKi caMi :кивi iстоти, як
i сама людина: вони керуються друJк-
вiми або зJIовороr(ими почштями.

Нема Me;Ki мi.ж матерiмьним i ду-
хозним свiтами,- yci речi або спли
€ водночас i матерiальнlлrли i духов-
ними.

Люduна у пdобi TBcrpuъu з луколt, пiонiч-
нuй олень та молоOui бiзон (? ) . 3ображен-
ня оuOовбане на cTiHi а Ле Труа Фрер.

От:ке, нитцiвного почуття вiдчу-
ження вiд Природи людинi вдаеться
частково уIrиrcцши за допомогою про-
цесЬ мислення, що збли:кують - не-
хай i вiд.пякують - супротивнi прик-
метп речей та сw\ а також завмкп
тому, що людина не моrке уявити собi
смерть як кiнець. MepTBi продов-
жують iснувати, хоча i в iншй подобi.
YBi cHi, у спогадах тощо вони й далi
справJIяють вIuIив на живиr(. Вони
просто пiш.lпл у невiдоме, що дедалi
бйьше олюднюеться, iнодi ix HaBiTb
вводять у межi функцiонування спiль-
нотп. Якцо н:чIагодитп з предками
добрi стосунки, то з навколишнього
cBiTy мо;кна вигнати ,кахливе.

Потiм людлна, мо-жливо, зроби;rа
перше видатЕе узalгмьненпя, яке по_
лягае в тому, що оа допомогою понять
приtlиЕи й наслiдку осягаеться ед-
HicTb процесу ,i(иття, хоча су6'ективне
вiд о6'ективного ще не вiдокремлено.
По.пiнезiйське слово <мана> або ipe
кезьке <(оренда> - найвiдомiшi TepMi-
Еи, що означаIогь всюдисутню енер-
гiю або сиrцl волi, KoTpi первiсна лю-
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Го-lвьба за покiйнuком (? ). 3ображеюtя
ryrFсIне на кшiеi.(Лiмеrt у Дофонi).

llEa BB:DKae за першооснову ,киття.
Пстiйне звертання до магii, за допо-
I(гоaо Koтpoi людина прагне вr_иину-
,t Еа Природу або супутнi 'iй спли,
сiдтrь про спроби заволодiти <<ма-

E D tlи скерJrвати ii у потрiбному нап-
рФfiу. У риryаrrьному танку ми зуст-
tйЕ€мося з кульмiнацiею магiчноi
riзrbвocT! до Koтpoi вдаеться колек-
т!ц абп забезпечити постачання
-:_ren та виживання групи; без TaKroK
пкЬ у групи не буде упевненостi,
поrрiбноi дJIя продовженЕя cBoei бо-
рgrъбь .Щля рiзних випадкiв у життi
f(Irexтшy або iндивiда, вигадуються
EEEr хеЕш вaDкливl магlчн1 ритуiчIи,-
rоЁ!шо це стосуеться тривожного
фпц- cMepTi. Природна смерть - це
Еов.tття, що з'яв.IIЯеться лише на ви-
;lil.o..y piвHi розвитку культури. Будь-
_.a craepтb розглядаеться як напал
п€шцi за допомогою магii. I ос-
fLщ це загрожуе едностi та ста6:1]ь-
sTi груш, на такrй напад треба
ЕщЁJатк теr( за допомогою магii.
Iяа в <MaH.D> беруть участь yci
ls-EI грJrпя, дехто з них усе-тzlки мае

сьтцl або знання, що дозво-

- 
-ц кряце, Hi:K iHrrMM, боротися

, ЕFIЕlми зац)озами чи нарощувати
EiEi ресурси гр5rпи. Так, вr(е на

-fr 
стадii ми зустрiчаемося з чак-

1тЕfl. зЕахурами або шамаiами,
rrrr! жоrryють особливу функфю

творення магii. (Щоб уЕикнути непо-
розуйIъ, я щ)опонJrю скрiзь на позна-
чення цього типу використовувати
ул<lванш1 в Сибiру терйн <<шаман>).

Yci речi або мiсця сповненi <<ма-

на>. Але у свiтлi певноi мети окреЙ
речi й мiсця зосередr(уIOгь у собi по-
таемну сI4пу. Деяd методи й процеду-
ри теж мають якусь вицц/ сиJry, що
дозволяе передавати <мана>, скеро-
вуючи i'i у потрiбному нащrямку. Ма-
гiчною практикою людина прагне вiд-
творити певний феномен за допомо-
гою <(iмiTaцi'l>, а оскiльки причина
прирЬняна до наслiдку - варто зiмi-
тувати наслiдок, аби вiдтворити щ)и-
чину. Таким чином, рев е проявом
<<мана> црому, - BiH вияв.тrяе д)rх гро-
му. Тому ревiння означае вiдтворення
й контролювання грому, найпOту)tнi-
шого rrц/]!rу або сwли, пов'язаноi з роз-
ламJrванням неба ft дощем. У давнiй
Грефi та в австрмiйських аборигенiв
пИ час обрядl посвячення грiм вiдт-
ворюеться за допомогою дзйжчм-
ки - шишки або дерев'янки з насiч-
ками, що обертаеться на мотузку.
.Щзи.lкчалка посI4дюваJIа вIuIив обря,ry
та освячувaulа перехiд вiд одного рЬ-
ня життя до'iншого. (У ритумьному
мiфi цей перехiд пов'язат*tй з чудо-
виськом, котре нiбито лякало посвя-
ч/ваного, iнодi HaBiTb проковт)rваJIо та
вивергало з себе; як кит Йо*.у).
У <<контагiмьнй>, dбо <<симпатичнiй>,
магii вважаеться, що пеЁний о6'ект
може посИати <(мана> iншого о6'ект4
з яким першлй контактував. Оскйьки
потаемна сила недиференцiйована, ча-
стина - це те саме, що й цЙе (по-
дiбно до символу, що ототожнюеться
з символiзованим о6'ектом). На цiй
пiдставi виникло вiрування, буцiм, за-
володiвши чиiмось волоссям або о6-
рiзками нiгтЬ, можна пiдкорити лю-
дину своiЙ владi за допомогою ма-

l9



гiчноi дii: волосся або обрiзки нiгтiв
прикрiгшюються до ляJIьки, котру по-
TiM спаJIюють або проштрикують
збросю. Ще у ХVII ст. (DpeHcic Бекон
цi,лком поваr(но йговорював пробле-
му, чи може меч за допомогою симпа-
тичноi магii зцйити завдаЕу ним ра-
ну,

Маriя не просто iррацiоналтьна або
дологiчна- I спльнлп,tlц, i слабкпмли
своiми. сторонами.'вона цiлком вйпо_-
вlда€ тlи соцlzцьнlи оостановцl, у як!и
вона з'явшIась Магiя заснована на
iHTyiTlшHoMy вiдчуттi €дностi rкитте-
вого процесу й невИдiльностi причини
вiд наслiдку. Якщо вона й зiходить зi
rrияху iстинного, практично застосо-
вуючи cBoi iдеi про причиЕу й наслi-
док, то все одно магiя вiдбивае вели-
чезне зусиJuIя думки, без котрого на-
шi предки нiзащо не спромоглися 6
пройти надзвичайно складшIй шлях
дiйсного перетворення на людину. Ми
у ,кодному разi не повиннi вiдкасува-
тись вiд <<iрраr(iоцдцiзцу> магii нех-
туючи Tln4 що воца являJIа собою
першу видатну спробу цiлiсного осяг-
Еення життя та мiсця людини у всес-

2..BlTl и що оез Hel немислимии увесь
подалrьший розвиток культури.

Групи верхнього палеолiту цiлком
явно вий.шли на piBeнb розвинутiших
магiчних iдей. Вище ми вiдзначили
обрядовий характер неандертiLпьсь-
ких поховань. Гримальдiйцi й кро-
маньйонф ховали покйrикiв у земтli
зi ще складнiшrлrли церемонi.пuи. ,Що

могиJIи покладапися оздоби, начинtlя,
iлка, а рештки обпорскувалися черво-
ною вохрою. Вохра, мабуть, поклика-
на була надавати блiдим решткам
<<мана> KpoBi. Мустьерф разом з по-
кiйниками хов:чIи предмети побуту та
м'ясо бiзом. Було поширене уявIIен-
ня про ви;rtиванiсть духу i, отr(е, про
,(ивих предкiв. Але до часу появи

скJIадних ре.тliгiй зi cBoiM спмволом
вiри або особистiстю, котра безсмерт-
на в iншому cBiTi, нам не слiд про-
тиставлпти реальниЙ cBiT cBiToBi духЬ
як два рiзних поняття. .Щ,ля доiсторич-
Hoi людини cBiT д}D(Ь - це частина
Природи, у якомусь розумiннi HaBiTb
найважлrшiша частпна, вмiсти;rrпце
сшп IIJIодючостi. У точках напруг.и

рцтуаIry й погmiв нема вiдмiнностi
MilK цими двома свiтами. Жцва спiль-
нота й духи предкiв единi: вони разом
налеr(ать до звитяжноi ланки щrи-
родного процесу, котрим вони ке-
рують з допомогою танку, обрядових
оздоб i машкари.

Крuтччна фаза еволю4ii. Якщо
сJtушний наш засновок про те, що
значна частина налтплrпковоi енергii,
вiдбrта в iмiтацiйних iграх, Kmpi Ki-
нець кiнцем перетвориjшrсь на обрядо-
вий танок, була необхiдна дJrя ство-
рення знаряддя прац та мови, то ми
правнi шукати слiди перетворення
мавпополiбноi iстоти на протоантро-
поiда у якомусь особливо родючому
Kpai перiоду еоцену на самому по-
чатку третинноi геологiчноi епохи.
Гадаемо, саме тодi була ряснота
фру*тЬ i горiхiв. <<Мож.ltиво, надзви-
чайно щедра brta, котру мох<на було
одерrкати без хсоднlлк зусиJIь визна-
чила несподЬано високий пригrлив

ритмiчноi творчоi дiяльностi. Усе це
вiдбувмося при6.шrзно так, як казав
Уго де Райс: кризп з харчуванням
звичайво чiтко виявлlя;пr розмеж)rван-
ня. У коlкному разi ритмiчне переви-
робництво могло перейти MerKi гри -насамперед коштом корисностi - ли-
ше за JrMoB бездоганно н!магодr(еЕого
вирЙництва> (В. Больше). Нещодав-
но була висловJIена думкq що кри-
тична змiна вiдбулася тодi, коли icTo-
ти, Koтpl мми стати людьми, поверну-
лися на берег моря: ixHi предки за



д:rвнiх-давен виЙпIли 9 моря та, ,киву-
чи на деревах, розвиваJIись у нащ)ям-
ку мавпоподiбних. Вони багато часу
перебуваJIи у водi: ловиJIи рибу або
муrrлi серед камiння. Волосяний пок-
рпв на Tйi став кор(лrцим,- довге
волосся заJIишIлJIося тЬки на головi,
де воно пiд час гrлавби не зазнавало
опору води. (Волосся у водi не Bi-
дiграе ролi покриву, що бере;ке теп-
ло). Грубий шар пiдшкiрного ,шру
в людини - одна з характеристик ic-
тm, якi живуть у водi. Стояqи у водi,
котра виконувма роJIь частковоi пiд-
пори, ц)отоантропоии прагнули вип-
ростатись, у той qас як ixHi пальф
ставzulи спритнiшrлr,rи, обстеrкуючи
морське дно, порпаючись у пiску та
розкриваючи молюскiв. (У Mopi е ли-
ше один ссавець, що користуеться
знаряддям праф,: це кмiфорнiйсь-
кrпi калан; BiH притискае до грудей
vорського iжак4 розбI.ваючи його ка-
менем).

Мабуть, мае значення й та обста-
впна, що лу;ке помiтнld поступ opiHb-
ящiв та магдменцiв припадае приб-
,Iизно на той перiод, коJIи, за словами
Чайлда, <<скрiзь рясно було дичини,
що гарант)rвало забезпеченiсть i на-
BiTb дозвi;rля>>.

Мuстецtво еЙхч палеолirц.У ми-
с,тецтвi давньокам'яноi доби icHye ос-
новопокладаюча подiбкiстц попри
рiзноманiтнiсть i вiдмiннiсть викорис-
товув.rних методiв: вiд грубих боро-
зец проведених п:шьцем у глинi, мiл-
кю< або глибоких ритин, рiзьблених
барльефiв чи опуклостей - до лiп-
_,tення з глини, розфарбовування по
контуру або -одно-, двобарвного ;r<иво-

шrсу. У Лiме'i ми HaBiTb зустрiчаемося
зi свосрiдною майстернею: на ппитах
BrpHryBaHi подоби тварин. При цьому
шr спостерiгаемо рiзнлй рЬень май-
cTepHocTi, а oKpeMi лiнii нiби виправ-

ляJIись. Пiдхiд скрiзь реалiстичнпй-
наголос робиться на органiчному
спрощеннi та виявтIеннi xapaKTepHocTi
зЙрахtуваного. Мистецькi твори
вIIявJIяють нам коней, диких бикiв,
носорога, бiзона, мамонт4 лева, вед-
медя, козерога,_ цI,rх тварин мисJшв-
ф хотйи б убптu,6о вони могли стати
джере.пом i.lKi або небезпеки. Рос;пrrш
не зобра;куються май:ке нйе, а
людськi iстоти зустрiчалоться рiдко.
,Ще-не-де зобра;кено гiбриди з голова-
ми тварин, що iнтерпретуIогься як
предки або танцюристи у машкарi.
Зобра:кенням людей бракуе Tiei жва-
BocTi, яка мастива зобра-женням тва-
рин, за винятком фiгурок, пов'язаних
з уявrеннями про плодючiстц але то
в.:ке iнша мистецька традицiя,

За тих часiв митцi використовува-
ли природнi обриси каменя, Попервах
вони цйком могли кадихатися при-
родними формами, що нагадуваJIи
тварин. Опуклостi склепiння в Альта-
Mipi використанi таким чином, що на
ко-lкнiй зобра:кено якогось звiра; в
Ласко на прискzчIку зобраrкення оле-
ня, котрий IUrиBe потоком, вкрl!тим
жмурами. Стилiзацii тримrшися )-5дш

завдяки сиJIьному вiдчуттю орг? ilчноi
форми. Ми бачимо коней з MarI. dьки-
ми головами й витягн5rгшr.tи .,iзд)ями,
HaBrTb щось схоже на ка iKoнoca; у
Пеш-Мерлi схематично зображенi бi-
зони та rшямистi KoHi, е кйька вrга-
даних icToT. ЗатаЙне врал<ення свiд-
чить про тонку спостере:кливiсть та
багате вiдчуття суттевих особлIвос-
тей форми. Тварини пасуться, стри-.
бають або бiжать, проте скрiзь нео6--
хiднi спрощення змушують нас вiдчу-
вати живу icToTy в динамiчному
зв'язку з митцем. CyTHicTb цього мис-
тецтва полягае в органrчному осяг-
HeHHi ритмiчного руху.

Спочатку камiнним рiзцем робила-



ся ритина, а потiм нерозведена чи
рiдка фарба наносилася п.Lпьцями,
пензJIем або тампоном. Irлtоли корис-
цIвмись ц)остиною або руркою д;rя
видrванЕя. Вохра даваJIа червонi,
.lKoBTi й брунатнi тони, окис марган-
цю - чорнi й TeMHo-dpyHaTHi. Як i в
австралiйських аборигенiв, руки нано-
сиJIись на стiни за трафаретом. Мо;к-
на розрiзняти oKpeMi фази процесу.
Митець пр.оводить пмьцем чи щерба-
тим приJIадом .виiнутi лiнiТ: нiбито
випадковl, завитки перетворюються
на сугестивrrий с.и;rует. ,Щалi йдуть
виритуванi або намальованi контури
тварин, що у них ми розрiзняемо ли-
ше ноги з 6;шжчого до нас боку; лiнii
стають розкутiшi, й pooMip мазка змi-
нюеться. Си.лует ма€ досить витонче-
ну форму. Зсунута перспектива виок-
ремJIюе дет€rлi, KoTpi iнакше побачити
немоr(ливо. У мистецтвi магдаленфв
це надае перспективi ремiстичностi.
Замiсть рiзклпr обрисiв з'явrrяються
маса Й rлпбпна, а IUIями Й штрrоrи
в;ке свiдчать про модеJIювання. Так,
у Ла Грез контури бiзона стають
гнучкi й пливкi, у Ласко тварйна по-

Орiньякська фizурка зi слонсlвоi rciсткu:
<BeHepal з Лепюz. Верхня Гарнна (анфас
та профль). Чаклун зображенuil на yMtM-
ку аспiOноzо с]t нцю, Ectteluoz, бi.лlя Луфа.

да€ться як цiле, в Альтамирi додаеть-
ся ще вишуканiсть KoJlbopy та руху
поверхнi. Вiдчуття о6'ему всюди спо-
дJлIаеться з сиJIьним вlдчуттям анато-
мiчноi будови, ToHKld шар чорного
або червоного змiнюеться полiхром-
ним багатством. (Магдаленцi також
вiддава;п,r перев.гу мистецтву рiзьби).

Згодом пmужний iмпульс слабне.
Стилiзацii починають переваr(ати над
вiдчуттям органiчноi форми, i мис-
тецтво па.леолiту посцшово вирод-
жуеться у декоративнrлi розпис. Ще
у добу розквiту певнi геометричнi Bi-
зерунки чергуються з реалiстичними
фiгурами: нzrприкrlадо довгi хви.пястi
лiнii, що iнодi га;цrзяться, rратчастi
знаки, трик)rтники, знаки-<(хатки>,
ск)дт.Iення р}rгин, що розбiгаються з
центральноi точки в керунку основи.
Iнтерпретувми TaKi вiзерунки по-рlз-
ному: як герби або племiннi емблеми,
як зобралrення пасток (реальнrос чи
магiчIilD(). Гратчастi знаки зустрi-
чаються на усьому протязi вiд Iспанii
до .Ц,ордонi, у Ласко вони нама.гrьованi
поблизу левiв або поодиноких у пече-
pi носорогiв, iншi знаки - у вiд-
даJIеЕому кiнцi печер над глибокими
ямами. Проте у кожному разi цi
емблёми наносяться на стiни Takr,пvr

чином, аби не вIUшнути на зобрал<ен-
ня тварин.

3нацемlя. Не викликае ,кодних
cyMHiBiB та Йставина, що перед цим
мистецтвом вис)rваJIася магlчна мета.

У Монтеспанi на глиняному зо6-
ра.ж.еннr ведмедя, з якого впав приту-
леrмй замiсть голови череп вед{елtа-
ти, помiтнi булп слiдп вJIучення спи-
ciB. Удари завважуються такол( на
мzлJIюнку мzulенького бiзона у Ле Пор-
tеле. У Готье-Монтеспанi дiрки вiд
метаJьцих знарядD е на дикому KoHi,
виконаному за допомогою глини.
У чiльнiй галереi в Ласко е подряпини
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на поверхнr вапняку, часто-ryсто -по рiзЙi. Щоправда, TaKi пошкоджен-
Ея повторюються не настйьки часто,
аби змусити нас вбачати в ycix творах
безпосередню магiю полювання *.

Розмiщення .lмше пiдкресJIюе ма-
гiчне значення. У глибинi печери хо-
лодIо, волого й дуже темно. Ватри
Еадто швLIдко. даIOть нестерпну KUb-
KicTb диму, й ва:кко втямити, як мит-
цям вдавarлося там працювати. Архео-
логи ще недостатньо дослiди;rи пече-
ри, аJIе, звичайно, жити у таких
печерах неможливо. То були святили-
ща. У Комбаре,пь прохiд заввишкtt
при6;изно п'ять футiв iде у глиб скелi
до 250 ярдЬ, а маJIюнки починаються
лише з пiвдором. У (DoH де Гом через
70 ярдiв стiни зiходяться, i приходне-
Bi доводптrся посуватися боком, аби
пrfrги до того мiсця, де знахомтrcя
твори мистецтва У Ласко у <Котячiй
змir> зобрал<ення виритуванi високо
на cTiHax вузького крутого тунелю,
i ix ва:кко оглядати. В Hio ммюнки
починаються через 800 футЬ вiд,вхо-
ду. В Арсi-сюр-Кюр вирiзьбленi зо6-
раrкення мо]кна пйачrrти .тпrше пiсля
надзвичайно складlого пiдйому по
ковзкiй глинi та гострому камiнню
тощо.

t Знайдено зобра;кення стрй та iH-
цшх метаJIьних знарядь;.у Л9ско, наприк-
лад, стрйи нама.льованi або виритумнi
упоперек чи круг тiла рiзних тваршr. .Щеякi
стрши мають оперенпя, гостI)l наконечни-
кя вказанi одtим-дрома шц)ишками.
У <Залi рiзЙлених зобралкены бачrцrrо
BaBiTb кiлы<а гаргryнЬ. Штрихи з нiздрiв
зпrчайво тракцкугь як кров iз рани, хоча
це цi.lп<ом мо-же бути диханнrI л(иlтя;
хмутки лiнiй по боках Mo.1KyTb означати
i рану, i спаJIакш гнЬу. А от бiзон у Шафтi
явно пораненrd, як i пробитий стрiлою
оJIень у <Залi рiзьблених зображень>. По-
дrбуються також тварпIи, якi нiби па-
дають навзнак, i емблелш, KoTpi мож,на
розглядати як пастки.

Характер витертостi деяких cTiH

у печера( свiдчитц що там збrлраrrись

учасники риryалiв. Походьма люди
вiдполiруваш до чорного блиску ка-
MiHb бйя вхоry до <IТТахти покiйни-
ка> у Ласко. (Вапняки узагалi добре
полiруються). Магiя rurодючостi вга-
дуеться за зображеннячr ,керебих i
тiльпrл< тварин; порrI з двома бiзона-
ми у Тюк д'Одубер знайдено rшзку
глинянI,t>( фмiчшоr подо6. На днi пе-
чери вiднайдено слiди нiг юнака,
вкритi ваIIняковимrl крустафями,- у
цьому випадку моrкна припустити о6-
ряд посвячення.

У печерi Труа Фрер е маJIенька
зzUI4 що i'i стiни вкритi виритуваними
у KaMeHi зЙра;rrеннялrи. Щентральне
мiсце у змi займае щось на зразок
каза.lьнi, що височiе на 12 футiв. Пот-
рапити на <<казапьню> моrкна лише
з затильного боку. З лЬого боку зо6-
раrкено муrкчину перед якимось прос-
BiTKoM. На обличчi анфас помiтнi со-
вшнi очi й людський Hic, вовчi вух4
а над чоJIом 

- 
оленячi роги; видко

також лев'ячi iкла та xBicT - чи то
коня, чи то вовка. Руки пiдн.,тi до
рiвrrя грудей, прикладенi одна цо од-
Hoi, долонi разом. Поза свiдчиr,ь tpo
танцювальнrд:i рух, а сама зобr.ажена
icToTa - безсумнiвно шаман.

Така iнтерпретацiя пiдтьерд.lкуеть-
ся другою фiгурою у цiй же печерi:
муз]fuа з головою бiзона й хвостом
грае на музпчному'lrцщi. Ру<и завер-
шуються копитами, а спина, пенiс та
ноrи - як у людини. Перед ним -тварина з головою бiзона й тулубом
самицi цuID(етного оJIеня та пЬнiчнtлi *

олень, що його переднi ноги завер-
шукrться нiби перетинчастими лzшка-
ми. На уламку аспiдного сланцю з Ес-
пе.тriт бЬ Лурдч знову з'явлlяеться
бородань з кiнськtлм хвостом; подiбнi
зобра;кення ми подибуемо в Альтами-



Покiйнuк, пташка i пораненuй бiзон (но-
copiz лiворуч намдльованuй iHtlluM хуOож-
нuком). (3найdено у Ласко).

pi та Орнос де ла,Пенья в Сантадерi.
На перфорованих рогах пЬнiчного
QJIеня з ТеЙжа у,.Щордонi з'являються
дивнi маленькi танцiвники з рiжами,
а також олень, KoHi й лiебедi. Фiгурки
з гоJIовilми тварин зусц)iчаються у
Марсулi, Верхня Гаронна.

У Ласко чорною фарбою обведено
конт)4)и людини з пташиною головою.
Тiло - це просто прямокутник з пе-
HicoM, руками та ногами. Поруr з лю-
диЕою - дрючок з гачком,- певно,
riдеться про списомета. Попереду -схематизована пташка з такою х( го-
ловою, як 1 в людини, сидить на стовп-
чику. ЛюдиЕа нiби падае перед бiзо-
ноIчц що наступае й люто 6'е хвостом
по гIовiтрю, у тоЙ час як iз тушi
звисають нутрощr; уздовж рани ле-
.lкить довгий спис. У Мас д'Азиль
кiстковий списомет оздоблений рiзь-
бленим чорним пЬником, а в Куньяку
й Пеш-Мерлi подибуються маленькi
iстоти з пташиними голЬками, що
ixHi тйа пробитi стрiлами. Можливо,
списомет - згаданий <<дрючок з гач-
ком> - був винаходом, що значно
збiльшував в.тryчнiсть i вiдстань
поJIьоту списа, i тому BiH магiчно
пов'язувався з силою птахи. Вислов-
лювzulися припущення, нiби птахого-
лова людина з Ласко - це шаман у
траясi, пташка на стовпчику зобра;кае
вiдлiтання його душi, кOтра стеrкить
за вбивством. I_{ей шаманський ритуа-лr
i досi вчиняеться серед сибiрськrтх

IUIеMeH перед початком полювання,
а пташка уособлюе лет у TpaHci. Тому
шамана з Ласко треба розглядати як
екстатичного чакJIуна, котрий завдяки
владi над духами пророкуе й досягае
успrху пlд час полювання.

Але ми ще повернемось до зна-
чення давнього печерного мистецтва,
пiсля того як розглянемо iснування
австралiйських IuIeMeH, KoTpi нале-
,кать сьогоднi до основних HociiB
культури палеолiry. Тим часом нам
ще треба звернути уваry на лiнiю
мистецтва пzцеолiту, пов'язану з фi-
ryрками жrнок.

Фiеgркч MaTopi. Цi фiгурки мають
ширшi зв'язки у часi, HilK щойно роз-
глянутi взiрцi печерного мистецтва.
Ншкне ixHe датування сягае граветiй-
цЬ. Подибуються вони на TepeHi вiд
озера БаЙкаJI до Пiренеiв i свiдчатц
що вже за граветiйцiв пов'язанtлiт з
Матiр'ю культ Iиодючостi був досить
поширений, хоча нам треба дуrке обе-
режно ставитись до цього зоброкення
як до боrкества Обличчя фiгурок про-
роблялось украй рiдко, HaToMicTb пiд-
креслюв:L,Iися ознаки лriночостi. Вiзь-
MiTb, наприклад, фiгурку з Вйендор-
фа в ABcTpii, де знайдена пiзньоорiнь-
якська стоянка мисливtцв на мамон-
та. Волосся в lкiнки заIUIетене й вlжла-
дене у формi вулика, у Hei Be.TпlKi звис-
лi груди й повнi стегна, ToHKi рученя-
та складенi на грудях. KpiM зачiски,
у Hei ще Й рубчастшi браслет, а на
самому вапняку помlтн1 рештки чер-
воноi фарби. Попри зовнiшню барпл-
KyBaTicTb, TBip скорiше за все схо;кий
на реа.rriстичний, йому притаманна
врiвновалtенiоть i cyMipHicTb пропор-
цiй. (У тому ]к шарi знайдено й струн-
кiшу фiryрку з мамонтового бивня).

ВйендорфськIд1 тип iз зачiскою
у такому :к стилi зустрiчаеться у двох
знахiдках iз Гагарино на YKpaiHi. [{ей
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тип, хоча й не з такими пишними
формами, взагалi вельми пошире-
ний,- наприклал два екземIUIяри з
MeHTor*r бйя Рив'ери, виш5rканий
торс iз Брасампуй бiля Ландq фраг-
мент з Майнца у Нiмеччинi та ще
один зразок, знайденrлt на Ma;rbTi.
Поблизу озера Байкм у Сибiру TaKoJK
вiднайдено кйька худiших статуеток
з проробкою обличчя, а часом i в одя-
зi. Менш вражаючий BapiaHT зустрi-
чався у Вестоницi у MopaBii та в двох
розкопах на YKpaiHi.

Щiкавий екземшlяр яв.тrяе сЙою
статуетка зi слоновоi кiстки, знайдена
у Лепюгу на пiвднi Францii. У цьому
випадку перебйьшенi пропорцii та-
кож трактуються реалiстично при чу-
довiй загальнiй BpiBHoBa;rteHocTi:
<<Осьова структура вадзвичайно чiтка.
Поздов;кня Bicb - середнi лiнii, що

роздйяють груди й ноги,- членуе Ti-
ло на двi iдеально ToTo.1KHi половини.
Те саме стосу€ться й горизонта.lьноi
побудови, у кmрiй BepxHi частини
ритмiчно вiдповiдають нил<нiм: rurе-
чi - масивним стегнам, а голова -заокругленим литкам. Конryр схоIше-
r*rй безперервною лiнiею, передрам'я
переходить у гчIеd, а руки складенi на
грудях, як у вйендорфськоi .lкiнкя.
Тут присутнiй ще один яскраво вира-
;кений мотив: наголошуеться цент-
pшlbнa частина жiночоi aHaToMii, по-
рiвняно з котрою решта здаеться cBi-
домо забутою, а пропорцii - свiдомо
змiненими> (Марiнджер). Таку ж

ВiленOорфська <Венера>, Авст pi я, Рiзьбле-
нuй барельеф: жiнка з роzом- Лосель у
.ЩорOонi.



здатнiсть до гармонiзафi форм спос-
терiгаемо ми i в змiйкуватоi статуетки
з Савiньяно пiд Моденою в lTarrii. Як
i iншi фiгурки з гримальдiйських пе-
чер на Рив'ерi чи з Сирея у .Щордонi,
ця статуетка - стеатопiгйна, iUIe по-
довrкена форма ма€ виразну осьову
пЙудову, а впсокий капор або зачiска
вiдповiдають стiжкуватим ногам.
Промi.lкне мiсце мiлt повним i худпr
типами займае тоненька магд:лJIен-
ська фiryрка з' Ложерi_Бас.

Лише у Пеш-Мерлi - у Лотi - ми
справдi подrбуемо ;кiночi фiфрки,
пов'язанi з пИземним святI4пшцем.
Вони на.пе;кать до найстародавнiших
витворiв у печерi: ix прорито пмьця-
ми по глинi склепiння у головнiй залi.
I-(i силуети з випнутими грудьми без-
посередньо пов'язанi з мамонтами.
1949 року було виявllено галерею Ле
Комбель, що ,входить до системи
Пеш-Мерль. Тут у кiмнатчинi, до якоi
веде вузька щiлина, знайдено живо-
писнi зобрал<ення фантастичних тва-
рин з масивним крупом та крихiтною
головою. Склепiнчаста стеля перетну-
та пасмом коротких пЬкруг.шrх за-
гострених ста.лактитiв, що нагадують
;rriночi груди,- митцi патlеолiту зау-
ваrкиJrи це i вимастили ix чорною
фарбою.

Мушельки як х<иттедайнi амулети
часто зустрlчаються у похованнях
верхнього пмеолiту, Еаприклал у
rриммьдiйських похованнях у Грогi

Немовrrят. Кiстяк юнака бlв червонлй
вiд окису залiза, круг черепа леr(а-
ло чотирrl ряди пробишrх мушеJIьок.
На складених руках :кiнки, що лежа-
ла порJлI, буrм браслети з мушеJrьок.
.Щва камiнчики серпентинiry лелtzulо
Mi:K черепами, а третiй - ближче до
щеJIепи :кiнки. БЬя Кавйонського
грота знайдепо 78б8 морських му-
IIIpJtboK: 875 - з <rгвора}rи (мабутц
дIя Еамиста), а 200 леr(zulо бйя голо-
ви. На черепi виявJIено пов'язку з
морськпх мушельок, а блшкче до лй-
Hoi кiстки - 22 продiрявJIених оленя-
чих iкла. У печерi кiстяк хлопчика
леrкав у могилi, пофарбований черво-
ною вохрою. I ту, подибувмися
MopcbKi муIцельки та iкла - yci з от-
ворами, пiдвiски зi слоновоi кiстки,
Еамисто, великi Myuuri Kaypi (мабуть,
частина пiдв'язки). Май;ке те саме
знайrпли i в молодоi лriнки, зокрема
вамисто з мушельоц наголiвну
пов'язку та граткп.

У скельнiй печерi Ле Ейзi, зарахо-
ванiй до кроманьйонськоi кульцри,
серед решток виявJIено 300 морських
мушельок i цiдвiсок з отворами. На
зарiччi у Ложерi-Бас Kaypi лежми на
покiйнику парами: двi пари на чолi,
одна - бйя paMeHHoi кiстки, чmи-
ри - круг ко.пiн i стегоц по двi - на
кОлtнiй сryпнi. IIТцрgкg застосування

МеанOр, BupuTyBaHuй на брослетi зi сло-
HoBoi кiсткu. Мiзuнь, Чернiziвtцuна,
Укрiпа.
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червоноi фарби у могилах i на фi-
ryрках плодючостi свiдчить про ма-
гlчне значення, якого надав:rлося кро-
Bi MaTepi. Нар5rм'яненi рештки свiд-
чать про обряд вiдродження.

Як ми й сподiвалися, танцюристи
зустрiчаються також у печерному ми-
стецтвi iнших народiв - австралiйцЬ,
бушменiв, iспанцiв. Вва.жаеться, що
слiди п'яток у Тюк д'Одобер налелrать
юнакам, що ташIюв:лли перед глиня_
ним бiзоном - довкола горбка у цен-
Tpi зали. Ми звернули водночас )rвzrгу
на шаманоподiбнi фiгури або фiгури
з личиною тварин, якi часом,схо-lкi на
таrщюристiв. Подальшi приклади по-
дЙуемо у ryне;lеподiбнiй системi Ле
Комбаре;iь: тут у нiшi зобра;кено по-
piBHy ряди тварин i людиноподiбних
фiгурок, коцri молtуть репрезентувати
таrщюристiв у личинi, якi зодягли
шкуру й приробили собi xBicT. На
одному маJIюнку просте.rкуються о6-
риси голови lvrzlмoнTa, а зайсть бив-
HiB 

- руки людини. У цюму ЕлIпадку
маемо справу з людиною-мамонтом.

У скельнiй печерi в Когула у Ката-
лонii бачимо дев'ятьох тонкостанних
яtiнок: у них довгi звислi груди, капо-
ри й cTi-lKKyBaTi спiдниф до KorriH.
Риси обrиччя не проробленi; на пер-
шd погляд цi подоби асофюються
з маrIенькою оголеною фiгуркою, що
ii пенiс не перебувае в cTaHi ерекцii.
Проте чорна жiноча црупа здаеткя
давнiшою за походженнялq нiлr тем-
но-6рунатна чоlrовiча фiгурка,- ця
група, ймовiрно, зобра;rtу€ танцюрис-
ток.

Пiд час занепаду печерного мис-
тецтва у магдzulенську добу ми зустрi-
чаемося з абстрагуванняr,r фiгурок
rraTep|- за приклад MoJire щ)члвити
ryiбна рiзЙа по лiгнiry зi сто.пки
в Петерсфелi у Баденi; вирiб призна-
Еився дJtя пiдвiски, а тому його продi-

Налапьtlванuй червоною фарбою меан0 ро-
вuй вiзерlпtок з XiHHu у HopBezii.

рявJIено. Подiбнi зобра;кення на сло-
новiй кiстцi знайдено у печерi Пе-
карна у MopaBii та в Мiзинi на
YKpaiHi. У мiзинськоi фiryрки е Hic,

руки й генiтмьнrй трллкутник. Гео-
метричнi вiзерунки довкола голови й
на стегнах прийнято вважати татую-
ванням *.

Таким чином, пiзньопмеолiтнi
групи в €вропi та у степах м€ши
пов'язаний з матiр'ю культ IUIодючос-
Ti; вони мaUIи також. пов'язанi з твари-
нами магiчнi ритуа;п,r. Рiзнi традицii
мистецтва зосереджувалися довкола
MaTepiB i тварин, а ixHi ритуми мчutи

допомi.lкний характер i могли о6'едIу-
ватися, як у Пеш-Мерлi.

2. Тотепше плелп'я

Австралiя. Давнiй економiчнлй
лад у австралiйських тубiльцiв - а
де-не-де й зараз - вiдповiдае палео-
лiтовi. В якiй лсе ппiЁi мол(на вико-
ристовувати ixHi звичаi д!я вивчення

* Мистецrъо доби палеолiту в Скан-
динавii у перiод першого зледенiння дае
таку ж загмьну послiдовнiсть: ремiсти,пlо
зобраяrенi тварини, на яких полк)ваJIи,
перехiдншt перiод, що вкlIюч:ш форми,
KoTpi ста;п,r традrцйшпrли, та третй пе-
рiол копr,схематиз)aвалося зйраж,ення
тварин i стwriзувалися фiтурки людей. Та.
ка послЦовнiсть доDодиться вiдповiдrrтми
нашарувilннями.
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звичаiв та соцiмьноi оргацiзафi
орirъякцiв i магдменфв? Однознач-
Hoi вiдповйi нема. Звичайно, люди,
Kmpi мешкми наприкiнцi дав-
ньокам'яноi доби - 20 000 рокЬ
тому - в багатй на ресурси €вропi,
IIе моrкуть прирiвнюватися до тих
людей, якi зупинились у своему еко-
номiчному розвитку й перебували вiд-
далiк магiстрмьного напряму еволю-
цii. Складнi системи австралiйцiв годi
проектувати на бiльш давню ситуацiю,
проте це, дмебi, не озЕачае, що на
прlжладi австралiйфв ми не можемо
скJIасти уявJIення про icToTHi характе-
ристикй життя у добу палеолiту.

Ми не знаемо напевно, коли саме
австрмiйцi потрzlпиJIи на свiй кокги-
нент, хоча цiлком можливо, що при-
були вони туди наприкiнф льодовико-
вого перiоду. Черепи з Такгаi у Пiв-
денному Квiнслендi та Кейлора у BiK-
Topii даryrоться саме цим часовим
вiдтинком. За допомогою радlовугле-
цевого аЕмiзу археологiчнi шари з
Пед;карк Маршу датуються t 1 500 р.
до Р. Х. Найдавнiшi вiдомi знаряддя
працr вrдкопано неподаJIlк вrд гирла
р. Муррей та на о. Кенryру, бйя
пiвденного узбережжя. Ще грубо о6-

роблена з одного боку галька i,cxo-
:кий на KiHcbKe копито кремiнrплй
друз,- ix молrна вважати попередни-
ками ще й досi використовуваних
шкребкiв. Хронологiчна послiдовнiсть
добре класифiкуеться у Тартанзi в по-
rиззi р. Муррей та у девонських низо-
винах: спершу йдуть примiтивнi при-

стосування й знаряддя, а наприкiн-
цi - загостренi сокири та iншi май-
стерно викоrrанi речi. ,Щосi простеже-
но дванадцять первiсних культур, ме
робота усе ще перебувае на початко-
вiй стадii. Лшrrаеться багато бйих
IUIям, проте вже можна говорити, що
найдавнiшi форми вказують на Iндо-
незiю, Малакку й Бакбо. Витоки ав-
стралiйськоi культури знаходяться у
Пiвденно-Схiднiй Азii: саме звiдти,
вирушаючи з HoBoi Гвiнеi, прибувми
yci подальшi потоки поселян. MiKpo-
лiт розповiдае про перехiдtмй перiод
MirK пмео- i неолiтом, а довбанi -або HaBiTb вiдполiрованi - сокири
свiдчать про новокам'яну добу. Але
поширена у Новiй Гвiнеi неолiтична
аграрна культура не була занесена до
Австралii, хоча oKpeMi звичаi та зна-
ряддя працi усе-таки перетнули Тор-
ресову протоку: заryблена ость i ри-
бмьськлй гачок, платформнi похо-
вання й мумiфiцацiя решток, а такоrк
спiралеподiбний вiзерунок, що Bйi-
грае важливу роль у мистецтвi Кiмбер-
лi та Щентральноi Австралii. Найiмо-
BipHimi витоки цiеi спiралi треба шу-
кати у бронзовiй добi у Китаi та
Iндонезii. Оскiльки тубйьrп Пiвнiчно-
го Квiнсленду навряд ,м були обiзнанi
з сiльськrлr,r господарством HoBoi Гвi-
Her, доводиться rц)иrryстити, що вони
не перебрми способи його ведення

Полювання на Keчzypy. Малюнок на Kopi.
Плем'я какаOу: Пiвнiчна терuторiя. Авст-
рullя.
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з огляду на зJrмовленi власним софу-
мом обме;кення, KoTpi не д€UIи змоги
здiйснити потрiбне у такому разi ши_
рокомасштабне засво€ння.

Тому не так легко прирiвнювати
австрмiйцiв до орirьякфв. BTiM, вони
фкавi нам як IuleIvreнa, що зберiгашть
на величезному TepeHi краiни звичаi
палеолiту, попри yci змiни вихiдноi
культури, зумоыrенi пiзнiшою чу-lко-

рiдною iнфйьтрафею, та прогресуюqу
зашкарублiсть самих систем. Якrлчr би
хибним не видzrваrlось припущення
про те, що австралiйцi загалом збе-
регли триб життя, властlлий па;rеолi-
ту, коrм вони потрапиJм gа конти-
нент, ми маемо пiдстави сподiватись,
що впродовrк тисячо.пiть вони поши-
pvllM й поглибили вихiднi рудиментар-
Hi форми соцiа;rьноi органiзафi. I ось
таке значне поглиблення здатне поси-
лити tlпiр будь-яким фундаменталь-
ним змiнам. Ми спостерiгаемо диво-
вих(ну одностаинlоть культури на

усьому континентi, хоч на час вiд-
криття Австралii там уr(е було близь-
ко 500 IIJIемен, що ix, завдяки вивчен-
ню матерiального вирйництва, вдzulо-
ся розподйити на 1l регiонiв. Пере-
важна cxo.;KicTb природних умов на
веJIиких обширах, безумовно, сприяJIа
збере;кенr*о подiбностi способу жит-
тя й свiтогляд5l IuIeMeH. Етнiчна осно-
ва здебi;ьшого однакова, хоча i е на-
тяки на домiшок вимерлих негроiдних
аборигеяЬ TacMaHii (про яких нам
вiдомо надто Marro). .Щiалекти також
пасують до загмьноi картини едностi
субстрату.

Соцiальна сuсIеilа. Кожне rrлем'я
та його пiдроздi;пr мають власний те-
рен. Племена не зазiхають на Me;Ki
нових земель чи ix загарбання: така
мирна поведiнка спира€ться на Mi-
фи-<<алчеринга>, KoTpi оповiдають про
те, як предки завершиJм свiй перехiд

i досi населяють територiю тшеменi.
Бо за мелtами територii друlкнiй дух
втрачае владу. Все гrлем'я збираеться
лише з приводу спiльних церемонiй.
Iснують cyBopi правила подйу дичиlяи
або природних продуктiв серед членЬ
родини або селища, проте людина
може мати й приватну власнiоть:
зброю, знаряддя працi та священнi
предд{ети, наприкJrад <<чуринга> (-пri,

щоправдq зберiгаються у колективно-
му cxpoHi). Якщо усього вдосталь, то
прибуток дйиться на бiльшу грома-
ду,- коJIи на березi або мйинi знахо-
дять кита чи на р. Суон з'являетrся
австралiйський евкалiпт. Коли дости-
гають шицIкu банья, плем'я кабi поси-
лае BicTyHiB до сусiднiх TureMeH i за-
прошу€ 1х на свято, що може тривати
цi;мй мiсяць. З нагоди церемонiй -з€йагодrкення KpoBHoi воро;кнечi або
обряду гуртового висвячення - орга-
нiзовуються мiлrплемiннi базари чи
ярмарки; тут тривае ййнна торгiв.пя,
а на традицiйних торговельних [Lпя-
хах, що леr(ать уздовх( водсrгокiв, Hi-
хто Hi на кого не !мнить нападу. Iнодi
людина, у вJIасних справах чи за до-
рученням друзiв, моr(е десь ходити
по cBiTax упродов]к мiсяцЬ чи HaBiTb

року. В циr( випадках користук}ться
пмицею-послакням з нанесеними на
Hei знаками. TaKi caMi послання роз-
силають i тодi, коли кличуть гостей на
одне з великих свят. особа BicryHa
священЕа, HaBiTb jr разi вiйци. У дале-
ку rryтb рушають по спефальнi мате-
рiми, вохру, камiнця, придатне дJIя
обухiв чи iнших знарядр праф, та, що
вайваж.lплвiше, по Jшстя й пагони ку-
ща пiтч.lкурi, KoTpi пiдсмажуrогь i
iдять разом з попелом як стимулюю-
чий наркотик. Чоловiки дайрi ру-
шають по пiтч.lкурi за 700 миJIь до
Пiввiчно-Схiдного Квiнсленду. Цйi
посольства з округи Аделаiди манд-
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рують на схiд ви оз. Торренс, де вони
дiстають вохру, використовувану пiд
час lкалоби *.

Звичай е законом. Однi звичаi свя-
Ti, iншi породл<енi мiсцевою грома-
дою, i на радi племенi старшина моr(е
'ix змiнювати; це, примiром, стосуеть
ся питань чесностi в розрахунках.
Софапьною одиницею, що чиншгь
правосуддя (а тако;rr розв'язуе решту
питанц KoTpi ви*одять за рамки ри-
туатry), е мiсцева громада. Таким чи-
Еом, у ПЬнiчному Квiнслевдi коr(не
сеJtшце мае вJIасЕу старшинську радI,
що дае усьому лад; де-не-де у дебатах
беруть JлIасть лсiнки. Представншtiв
чужого тrлеменi пЙоюються i при зу-
стрiчi Mo-;KyTb убитп, хоча з довко-
.lшшнiми племенами найчастiше Hanra-
годжуються mlyxrHi стосJrнки, а жiнок
радше викрадають, нi;t убивають.
Спiлкування реryлюються церемонiя-
ми. Посланець iз рiзьбленим cyBeHi-
ром наблилtаеться i розкладд,е неве-
;пrчке багаття1 пiдходить старшина
з палаючою головнею i приймае суве-
Hip з позначками. На,сходи у Захiднiй
BiKTopii згромадr(усться до двад-
цятьох Iиемен; велrпсi полювання
TUTeMeHa такоrк провадять спiльно. На
гrровiднi обрядовi дiйства <,6ора> (ви-
свячекrrя) запропryються сусiднi пле-
мен4 й <запановуе заг!лJьне братер-
сltsо>. У деяких раЙонах IUIeMeHa
впродовж року зустрiчаються з неве-
личкими перервами на <<пран)> 

- зма-
гання, що розв'язують суперечки.
Герць вiдбуваеться сц)опо за правшIа-
ми й трrшае до темряви; потiм вiднов-
люються дру:кнi стосунки й вико-

С Ще можна порЪяяти з обйном у
€вропi за па;rеолiту: середземноморськi
муrirе;ьки у Дордонi й кiстки MopcbKoi
риби. KpeMiHHi знаряддя занесенiдо Гага-
рiного на .Щону з Micr1ь, розташованих за
70 шлль унщ, за течiею рiки.

нуIOться короборi. От.:ке, <<пран>

розв'язуе суперечки й стимулюе спiл-
кування. Супере.пrи виЕIlкакугь через
-:KiHoK, пiдозри у вбивствi за допомо-
гою магii або вирiшення щ)ава на
BrracHicTb. Звичайно у таких випадках
звинувачений або хтось iз його грома-
ди повинен зазнати покутного пока-
рання; iHKorm вiдбуваеться поединок
за певнпми правшIами. Смерть-не
обов'язкова уIиова герцю,- BiH при-
пиняеться, тйьки-но пролJIетrcя кров.
I навпаки, якщо пiд час <прану} гине
супрOтивни& то це прирьнюеться до
вбивства.

Взагалi yci одноп;lемiнцi мають
право на свобоry зiбрань, висловJIю-
вань i передаванЕя особлIвих повно-
mrкень обранш"r цредставникам, чия
влада може й анулюватись. Один Mi-
cioнep описуе <<тандi> (суд клану)
у наринь€рi. У c;ryxaHHi сuрави свое-
рiдlлшчr судом прися)кнцх брмо
участь 4б суддiв; tmcoм справzr обговь
рюваJIась надто запzUIьно, iule кiнець
кiнцем нiчого виlriшити не вдаJIося.

Система чиюбу суворо реryлюеtь-
ся пiд загрозою страти. Г[лем'я зде-
бirьшого подiляеться на екзогамнi
половини, якi, щоправда, MolKyTb пiд-
лягати дrшьшому подi.тry. Екзогамнi
половини мають значення дJIя таких
обрддiц як висвяченЕя юнака, похо-
вання, а такол( для реryлювання
пиюбу.

Тотем. СуспЬна органiзафя
грунтуеться на тотей. Щей пЬнiчноа-
меримнськrй термiп, що увйшов до
загtUIьного вжиткь позначае скJIадЕу
систему iдей та звичаiв. Роль тотема
звичайцо вiдiграе тварина чи рослина,
з якими кревно спорiднена цромада
мае найтiснiшi ритуаьнi зв'язкп або
HaBiTb ототоrкню€ться. (Вва:каеться,
що yci тварини KoJrиcb були людьми).
Члени однiеi й Tiei :к ToTcMHoi грома-
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ди напежать до одцого роду l не мо_
,(уть брати пшюб одне з однIеr. Через
це Й створюкугься екзогамнi полови-
Еи, або клани. Мо-хклlво, на початку

розвптку системи з'являпася потреба
у шлюбних вiдносинах з родичами
другого або третього колiна, i саме це
дало поштовх до впорядк5rванЕя
штrюбних стосункЬ Mi.lK групами, кот-
pi мають рqдишri зв'язки Mi.lK собою.
Проте нас у цьому вIшIадку фкавить
насамперед ryTHicTb табу, що лежпть
в ocHoBi систем, розвиток котрих
призвiв до необхiдностi знайти собi
друrкину за межами однототемноi
громади. Зайсть заборони, що перед-
бачала б пристуrпriать будьякоi кан-
дидаryри пGlа групою, створюеться
симетрична система з половиII, Епени
яких беруть rrrлю6, Страх кровозмi-
шеЕня, з яким пов'язана заборона
одружуватися з матiр'ю або сестрою,
пошпрюеться на Bcix лtiнок, кревно
пов'язанtлr з матiр'ю або сестрою,
тобто на ycix лtiнок, нaчIе;кшD( до
одного тотема. Часто-ryсто поди-
буються вториннi табу: наприклад,
брат не мае права звертатися безпосе-
редньо до сестри; ,ду:ке cyBopi табу
реryлюють стосунки зятя з тещею.

Якщо у rrлеменi icнye подй бi;ьш
Hi_xc на двi частини; то ма€мо справу
з надзвичайно скJIадним IuIетивом
правиJI вступу до rшrюбу, хоча про-
Biдra iдея заJIиша€ться та сама. Мiфи
мiстять опис екзогамноi системи, що
вимагае одру-ж.уватись у мехах IIJIе_

MeHi, ме не в межzlх пiдроздiлiв одно-
го тотема,- воЕа покликана покJIасти
край суперечкам i безладу. Ото:к .rле-
ни племенi мерей твердять, буфм cBiT
створиJIи rстоти нуроJI, частина яких
була cxo.1Ka на гаву, а частина 

- на
сокола. Обирi црупи вороryвали Mi.lK
сйою, доки не ухваJIиJIи, що чорно-
шкiрi повиннi розподйитися на соко-
,тЬ i гав. В однiй пiснi спiваеться: <<Ти

бий гаву по колiну, а я батька гави
в6'ю>.

Iсrцrють cTaTeBi тотеми, пов'язанi
з такими церемонiлý{ц як пiддотовка
до IшIюбу, та iндлвiдуа.lьнi тотемп,
що мак}ть зЕачення д7rя чаклунiв та
шаманiв; ocTaHHi пов'язанi здебiльшо-
го з ящiркою або змiею. З'яв;rяючись
у видивах, цi створiнrrя ЬитJryма-
чуються як пойчшп(и. Проте yci дрi6-
Hi ToTeMHi подоби' похомть вiд го-
ловного тогема групи.

ЖОдному Tленовi цромади не доз_
воля€ться iсти свй тотемr- хiба що
пiд час рiчних ритуаJьних }ц,оtмстос-
тей. При цьому rромада зобов'язана
примно.жувати тOтем за допомогою
магiчних дiй та заклять. Мовою цент-
рмьноавстрмiЙського rиеменi арун-
та ритуzrл затuriднення називаеться
<iнтич'юма>r- ми моrкемо викорис-
товувати це слово як зzlгмьItий тер-
MiH. Арунтйцi тотема кенчrру звер-
шують дйства розмно-ження ца ске-
лястiй кручi, де нiби багато д5rхЬ
кенгуру, ладtих оселитись у тiлi. Тро-
хи вище на cxиJli гори лежать двi
KaMiHHi брилп, що уподiбнюють самця
й самиrцю кеIпуру,- дрое чоловiкiв
натирають ix каменем. Потiм кр5пrа
оздоблюеться червоншчrи й бйими
смугами, що означають червону
шерсть i бйi кiстки кеIгуру. Юнаки,
сидячи на кручi, розтинають собi ве-
ни, i iхня кров бризкае зi скелi, пори-
ваюtш за собою f рiзнlоl дапрямках
дrхц кенгуру. Решта чоловiкЬ стоягь
унизу й спiваIOть пiснi про те, що
кенг)ру примно]киJIось.

<<Алчеринга>, або час марень,- це
райськrпi стан чи мiсце, що засвiдчуе
як давIIl часи, коли предки мандрум-
ли по землi, так i оселю дrхЬ, де вони
жив)rгь ще й досi. Предки настiльки
TicHo пов'язанi з тваринами або рос-
линами, назви яких вони собi прй-
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вJIаснили, що <<€шчеринга>-людина з
тотема кенгуру може називатись l лю-
диною-кенryру, i кенгуру-людиною.
<<Алчеринга>-предок i тотем-це,
зрештою, одне й те саме,. Типовий
з цього погляду мiф про варамунгiв,
серед яких у KolKHoi ToTeMHoi групи
був один велlл<ий предок, що вирiс
в одному якомусь мiсцi та пройшов по
всiй територii племенi, творячи доро-
гою рiзнi прлроднi о6'екти й зали-
шаючи окрей втйення духiв, кmрi
потiм перетворювмись на речi-обра-
зи. <<Iнтич'юма)> поляга€ у простеr(у-
BaHHi дорiг предкЬ та почережному
повтореннi ритуалiв, пов'язаних з Mi'c-

цями <<мангаi> (по-арунтсько-
му 

-<(окнаникiла>), 
тотемними цент-

рами, де мешкiчIи духи. Мiсця <<ман-

гаir> зобраlкуються абстрактними ма-

tЧурuнzа> племенi анматчжера: urMaToK
вкрчто?о червоною вохрою zрuфельноzо
смl,нцю (чорне i червоне), озOобленоzо
з обох бокiв. Чорнi кwпкu - це dipKu.
I! ей,Щ ух-0 uTuHa Каменя-<чурuнzuD нале-
жuть жiнцi- (Коментар Лiблера: <BoHu
вrоазують на тоil бiк, Oе концентрuчнi кола
з'еOtuнi смужrссшu, як я€чнuк MaTeri з за-
роакомr). 3i зворотноео боку: семеро
0iтей, Карбuнu круz zоловu - волосся.

люнками, концентричними колами на
ритуМьному майданчику або на тйi
виконавця.

Ко;кшлй арунтiець - це нове BTi-
лення предка. Духи рiзних ToTeMiB
збираються бйя вrrасних <<чуринга

нанджа> (дерева або каменя, з котри-
ми воIIи асоцiюються), i будь-яка
жiнка, минаючи це мiсце, може при
цьому завагiтЕiти. I'i дитина нмеr(ить
ToTeMoBi Tiei мiсцевостi, де вiдбулося
заплiднення. Пiсля народrкення дити-
ни чоловiк .lкiнки полюе за <<чуринга

йкинiя>> дитини. Це довга пzUмця або
KaMiHb з тотемними знаками, що по-
кJIадаеться до <<ернатулуIгтr> порrr з
iншrлrrи <чaрингами> громади. Жод-
нiй жiнф не дозвоJIено дивитись на
<(чуринry>; мужчина може погляЕути
на Hei лише пiсля свого висвячення.
Злягання Ее вваr(аеться причиною
заплrднеЕня,- воЕо просто торуе
циях духовi *. (Ернатулунга - це пе-
чера, де мешкають духи-предки та
дiти, що чекають на свое народх(ен-
ня). <<Iрунтоаринii> - духи-двiйюrки
одноплемiнцiв - мешкають у пiдзем-
них печерах: ToTeMHl предки з черво-
ними тИами оселякугься на тому Mic-
цi, де духи пiшли пiд земJIю.

+ I_{e типовi уявJIення тубйьцiв, що
живуть бiля р. Ty;пli. У .жiнки вiдбуваеться
заIиlдненняt якщо вона посидить над вог-
нищем, на котрому шдсмажила шматок
риби, яку принiс iй чоловiк; якщо вона пiд
час полюванЕя пiймае певнrшi рiзновид
роrrрм; якщо якийсь чоловiк накаже i'й
заruriдrмтись та якщо вона yBi cHi пЙа-
читц що до Hei змiшrа дитияа. У Мелане-
зii, завагiтнiвши, незамiл<ня дЬчина усе
звертае на свою iлtу. У тробрiандерiв дити-
ну посилае жiнцi Бмом4 тобто дух. Ту-
бйьцi визнаютц що непутяща дЬчина мас
бЬше шансЬ завалiткiти, нiж порядна,
ме якщо йдеться про заходи, що запобi-
гаrоть вагiтностi, то дiвчина швидше при-
пинить купатись пiд час повенi, нiл< вiдuо-
виться вrд статевих cTocyHKrB.
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У людини багато двiйникiв. <<Чу-

рингФ> - це головна i1 зовнiшня ду-
ша, або душа-предмет, котра TicHo
пов'язана з тотемними предками та
виIryскае при своему втйеннi (у ви-
глядi шracHoi еманафi) дп<iв-дiтей.
Але бувають ще й iншi половинки, або
душi-предмети. В одному мiфi старий
опосум-чоловiк зустрiчае iнrдо-
го -<йинд-lко 

(його дрiйник, тilъ).
<<Iлинд:ко> вимага€ вiд нього, щЙ той
вiдклав i не доiдав кйька насiнин
евкалiпта. Серед ночi вони попроки-
да!lись та вчинили <iнтич'юма>>. Ста-
рии оачить оия <UIинджZD> lншого
чоловiка, когрий з'являеться з HaciH-
ня. <Щей чоrrовiк точнiсiнько такий
же, як ти та я. Нащо BiB з'явивёя?>>
Якщо старий з яраiкана побачить
щось BBl сн1, то це <<apl)> людини, котру
BiH побачить уранцi першою. <<Дрi,>

парубка визначаетrcя за формою згу-
стка KpoBi на мiсцi зуба, вибитого пiд
час обря,ry висвячення (iнiфацii).

Дуалiзм iндшйа TicHo пов'язаrмй
з панlвною у племенr симетричною,
або дуальною, системою i вiдбlваеть-
ся у мiфах,- нdПриклад, у мiфi-нро
двох <(аJIчеринга> мисливцiв на кенry-
ру, якi започатк)rв.urи обряд обрiзу-
вання. Закiнчивши бiлувати кенгуру,
вони прикрiпиrи Kpai шкури до землi
та пiдня;rи i'i посерединi, утворивши
небозвiд. <<Вiдтепер люди змоrкуть хо-
дити не згинаючись i iM не треба
ховатись зi страху, що впаде небоr>.

Ще мiф про вiдокремлення неба вiд
земJIl, з яким ми зустрlчаемося тако]к

у грекiв, шумерiв, полiнезiйцiв тощо.
Iнодi розме;кування неба й землi по-
даеться в образi дитини, котра роз-
штовхуе вJIасних батькЬ пiд час
iхнього злягання. ,I|,o цього ж ряд/
вiдноситься i австрмiйський мiф, ос-
кйьки BiH пов'язаний з обрядом обрi
зування, у котрому фiзичне вiдтинан-

3 4-s.ý зз

ня вцрa:кае вiдкиддння cTapoi фази
життя й досягнення HoBoi спйьностi,
нового соtцмьного рrвня.

<Вiдriзання крайньоi плотi ToTolK-
Ее вириванню зуба (в Австралii то-
що), вiдтинанню йзинця над ос-
танньою фмангою (у ПЬденнiй Аф-
рицi), вiдтинанню або щ)околюванню
мочки вуха або перетинки, татуюван-
ню, надрiзам або особллвому вистри-
гаЕню волосся. Понiвечена людина
впокремJIю€ться з заг:Uьноl маси лю-
дей за допомогою Йр"ду виокреIчr,лен-
ня (у цьому й полягае iдея вiдрiзання,
проколюв€rння тощо), що автоматич-
но вкJIючае i1 до певноi групи. Оскйь-
ки пiсля операцii :йuIишаються незг-
ладлй слiди, запцпrення до групи о6-
раних стае постiйнrпr. Обрiзування
у €Bperв не нzUIеr(ить до виняткових
ритуzйrв: це <<знак еднання з певним
бо;кеством i знак принzulежностi до
единоi ц)омади вiрнию> (Ваlrгенеп) .

IIIe молrна додати, що ритум вiд-
тинання rмlTye народ)i(ення, звшь
няю(м Еове TUIo за допомогою проко-
лювання або вiдкидання старого.

, Подвiйнi героi <<мчерингЬ - це
такоrк пов'язанi з трiскачкою фiryрки
rulодючостi. rхнс селшr{е молtна пi-
знати за рясною <<моку>, котру табу
дозволяе iсти лише iM. Вони рятують
висвячуваних вiд обрiзування за дФ
помогою палаючоi головнi. Пiдводя-
чись iз землi, героi показують
кам'янrшi нiлr або,навчають, що ним
робити. <<Вогонь 

- це смерть, а ка-
MiHb 

- це життя>. Вони показують,
як, йертаючи паличку, добувати во-
гонь. Подороr(уючи утробою великоi
змiI, вони створюють ToTeMHi центри.
Каihишi вiрятц що камiнний нiж упав
iM з неба i що водотоки течуть з
пiдшкiрноi рани. Банiнги вважаютц
що Йрiзування iM зробили в Акурала,
а потiм <<вони пiшли до баби й попро-



сили iсти. Вона вiдповйа: <.Щля вас
у мене 'i-lKi немо>. Розлютившись, вони
позривaйи з себе лобковi покриття,
кицули в Hei та й побiгли. За деякий
час вони розiклали багаття, бо в них
були палички д7rя добування вогню,
i витвори.lпл в Нарулунку дrкерело.
Потiм пiпrли ft эабилп самицю кенry-
ру, вирили яму в землi дIя гот)IваIrця
тушr, qтворивши таким чином ставок.
Змiй Бобi-бобi fiрочув, як вони грим-
кочуть камlнням, l послав кажанв

довiдатисц цо воIIи роблять. Героi
вбили Ka;r<aHb, ме к9ли згодом вiдту-
лили земJIяну пiчку, де каrкани пекJIи-
ся, тi'повилiтми й полинули з ве-
реском геть. Змiй, Iцо спостерiгав
з-пИ землi, влйняв собi одне ребро,
перетворив його на бумеранг та кинJrв
на рЬнину. Героi вбивають нових ка-
л<анiв. Зрештою змiй за допомогою
брлераrга зат-m5rе героЬ пiд зепллю>.

Iнrчч'юма. Коли мае вiдбутися
<iнтич'юма> тотема медяноi мурашки,
<(ч/ринги> виuосяться з печери медя-
Hoi мурашки; печера ця мiститься у
депресii гiрського пасма, розташова-
ного набагато вище за навколишню
рiвнину. Навколо навсiбiч стирrrать,
похfirlившись, KaMiHHi бриtм. Ко;кна
така брпла пов'язана з конкретною
медяною мурашкою-людиною. На
схiд вiд з:rпадиЕи росте шовковиця -оселя духа, охоронця святинi. У цент-
pi западини - камiнц що височiе на
18 дюймiв: це <<канджaD> <(аrIчерингaD>

лк)дини, який з'явився тут i звершив
<<itlтич'юму>. Обряд тотема кенг)ру
вiдбуваеться бйя каменя <(канджа)>
Ееликопо <(:uIчерикга> кенгуру. .Щ,огля-
дач ернатулунги, або святоi печери,
наказуе розчистити поблизу йсце та
натерти його .lrкиром i вохрою.

Символiзм западини яскраво вияв-
JIяеться пiд час обряду Вачанди, що
звершуеться у пору найбi;ьшого дос-

татку (ямс, .dця тощо). Напередоднi

урочистостi ;rriнки й дiти вiдокрем-
люються, i до завершення обряду чо-
ловiкам забороняеться дивитись на
;rKiHoK. Чоловiки насмаровують собi
тйо вуглем та lr(иром кеЕгуру валабi,
потiм риють велику яму i вiдпочи-
вають. Рано-вранф вони збираються,
прикрашають себе вохрою та хtирой
ему, заrшiтають у волосся струrки
й гiрлянди. Чоловiки танцюIOть довко-
ла ями, спЬають i вигукуютц а дехто
й висвистуе (у короборi це зустрi-
чаеться рИко). Танцюристи на ко-
роткий час зупиняються, щоб швидко
й пожад.rrиво Поiсти, а потiм знову -
до танку. I так.усю нiч. Яму прикра-
шають кущами, зображуючи пiхву,
а в руках у танцюристiв списи, що
iмiтують статевrй .rлен: yci рухи без-

Малюнок на Kopi тубiльцiв какаOу: мllслlл-
вець влучае спuсом у KeHzypy Чорнсii
Скелi. Мuтець за 0опомоzою т. зв. <ренtzе-
HiBcbKo'i> технircu зобразuв хребет, ребра
та нутроtцi твс.рuнu. В руках у мuслuвця
спuсомет, а на tuui BucuTb торбuнка,
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посередньо насJIlд/куть зJIягання.
У пiснi спЬаеться: <<Бул-лай Hipa, бу-
л-лаЙ Hipa, бул-лай Hipa, вадаго> (;Ki-
ноче лобкове волосся, Ёхто, лriно-
чi cTaTeBi органи). Потiм чоловiки
злягаються з lкiнками та встром-
люють у землю кйки, аби позначити
мiсце, котре вiднинi буф табу. Вiдтак
на нього не можна дивитись пlд за-
грозою cмepTr.

Танцюристи, викоЕуючи <iH-
тич'юма>>, похитуються та здригають-
ся, щоб обтрусити з себе духiв-дiтей
(у танку <(духи> дiйсно облiтають у
виглядi бйоi стружки з воJIосся).
Вважаеться, що натирання камiння
жиром також вiднадrкуе духiв-дiтей.
Таких духЬ знову випускае намащена
жиром <<чуринга>>. Прmе ми не по-
виннi трактувати обряди лицrе як зо6-
раження злягання та оргазму. Тубi-
лець не розмежовуе рrзновидlв IUTo-

дючостi: творення дiтей, розмножен-
ня кенгуру або розпросторення ко-
рiння мiтелкоцвiтiв. Стру:кка, що па-
дае долi з танцюристiв, подеколи
означае хмари при замомянн1 доцý/,
а <чуринга> у тубiльцiв воргая - це
магiчний предмет, що заплiднюе ямс
за допомогою пiсень.

Як ми побачимо нижче, багато ва-
;кить форма тотемного центру: округ-
ла яма з центр€UIьним каменем або
гофком. Вiдмiтною рисою обрядiв
висвячення у банан бора та дора на
пЬденному сходi е круглий горбок,
що нidи репрезентуе у невr,пrушенй
позi людину або тварину, особливо -влпцу icToTy (Баямай,,Щерамалан).
Щоб пiдкорити предка волi л<ивоi гро-
мади, на юрбок здiйснюеться напад.
Вiдомi також могиJIи у виглядi горбЬ,
здебiльщого у Захiднiй ABcTpMii. Од-
Hi моги.пи круглi, iншi - серпоподi6-
Hi; ix насипають на цвинтарi з землi
та камiння. За деякими обрядами, пiд
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гофком закопують послiл а 65rBae,

що KaMiHHi горбки пов'язуIоть з <<iH-

тич?юмФ>.

Короборi та оллсвячеflня (iпiцiа-
цiя). Великi короборi макrгь й;кrrле-
мiнний характер. Вони з5rпиняють во-
ролtнечi, хоча зазiхання на rKiHoK пiд
час короборi знову моrкуть призвести
до незлагоди. Короборi - це ансам6-
левий таноц що подйяеться на кйька
епiзодiв. Пiд час танку .lкiнки тйьки
спiвають або вiдбивають такт. Вико-
нання мае пантомiмний характер. Но-
Bi короборi, що сподобались охоче
завчаютъся та поширюються серед
IuIeMeH. Пiсню моrке приryмати будь-
хто, проте лише найталановитiшi
здатнi створити усю драматургiю ко-
роборi.

,Що основних ритумЬ нмежить
висвячення (iнiцiацiя). За церемонiй-
ного перемир'я звiдусiль збираються
ryбйьцi, що H:urer(aTb до рiзних пле-
мен. Таким trиHoм здйснюеться кру-
гообiг iдей i виммьовуеться тендеrщiя
до одностайностi; одночасно з'-ш-
ляеться нагода запровадити HoBi еле-
менти. Обрядц либонц здавна поед-
нуваJIи рiзнi дiйства, що триваJIи-два-
три мiсяф. Мiфи розiгруються. Так,
людина мохсе зображати тварину <<aш-

черинга>, наприкJIад кенцру. Пйст-
рйом з'явля€ться виконавець: з поя-
са у нього звисае вовнянlд1 ruryбок, як
к.чIитка тварини. BiH стрибае туди-
сюди, вкладаеться' вiдпочивати тощо,
iмiryючи кенц4ry. Пiд час його висту-
пу люди довкола новонавернених сп1-
вають про блукання кенгуру в <(.uIче-

рингФ> та про остаточне перетворення
на <<ч)rринry>. Iмiтуються таколt TaKi
природнi явища, як дощ i буря. Ту-
бйьф органiзовують концерти, упро-
довж яких один спiвак iMiTye одне
якесь звучання - хвиль, BrTpy, дерев,
священних тварин. Серед KypHaiB ми



подибу€мо гру в опосума з iмiтацiею
полювання на кенгуру.

Пiсля обрiзування хлопчик-дайрi
дiстае нове iм'я на пiдставi легенди
про його <rvrypa-Mypa>. У вiльяру
хлопчиковi дають трiскачку i навча-
ють обертати 'fi пiд час полювання,
щоб плем'я могло зJIовити багато
рептилiй та iнших iстiвних icToT. Mi-
фи розповiдають про величезну пе-
реслiд5вану в {аJFIерингФ> тварину.
У нариньерi е герой В'юнгаре, який до
зiход-rr<ення на небо узяв величезного
кенгуру, пошматувар та розкидав
рештки по чагарях, де й досi )rtив)пь
цi тварини. Оундхtик знайшов одного
кенгуру, ему тощо, зловив i пm.ш на
шматки. З кол<ного кусня з'явlтrась
нова тварина. Люди теж таким чином
розповсюдиJIись по зем;ri. У купирi
з Порт-Лiнкольна зустрiчаеться веJI[-
чезrшй кенryру, котрий, коли його
врештi забили, випустив з черева то-
варишiв мисливцiв, яких BiH проковт-
нув i лише тепер поверrryв до ,киття.

TaKi монстри походять iз дiйства
iнiцiацii. HoBoHaBepHeHi на р. Макай-
вор були пiдданi обряду Чорноi Паль-
ми: чоловiки затуляrм парубкам очi,
тим часом пцносили велике п:UIьмове
листя i встромлювали у землю. Тодi
новонаверненим вiдкриваrи очi, а ста-
pi люди каз:uIи, що листя виросло
завдяки iM. Потiм, потр)rшуючи лис-
тям, його рвали на дрiбнi смуlкки.
Непосвяченим переповiдають, що ic-
тота на iм'я Туремлин забирае з со-
бою колrного юнака, вбlшае його, а iH-
коли й pi;<e, потiм вiдл<ивлrое та виби-
вае один зу6. У виратурi .I[,арамулун
оголошуе Баямай, що BiH убив хлоп-
цiв, порiзав i попалив до решти, пmiм
вилiпив з попелу людськi iстоти й да-
румв iM )(иття, забравши у кожного
по одному зубу. Тубiльцi лрiдlка роз-
повiдають, що дух трiскачки стинае

хлопчиковi голову, коли той дивиться
на небо, потiм бiя<ить по голову й по-
вертае ii' на йсце, а хлопчик вiдразу
ж смертельно ранить духа списом.
У бибiджа бiля затоки Карпентарiя
трiскачку виготовJIюе дух на iм'я Ка-
тад;калiна, котрий виход{ть з мураш-
rMKa, з'iдае хлопця, а потiм повертае
його до х(иття. Анула, що меrrlкають
неподалiк, каrкуть що духа звми
Гнабая,- BiH проковтував парубкiв i
виригував ix. У деяких казках висвя-
чених шмат5ваrrи собаки *.

Пiсля ycix найтя.lкчих влтпробу-
вань, постiв i митей екстатичного
збуд:кення виiвяченому вrке неJIегко

r Жiнкам не можна дивитись на Tpic-
Ka.rKy. Уа.лароi з верхорiччя .Щарлiнг пере-
повiдають, що новонавернений зустрi-
чаеться з д)rхом, котрий вбивае його i по-
TiM вiдлtив.пюе у подобi юнака. У пониззi
Локлану й Муррею Труrиалун убивае i вiд-
живJtяе, в унмать€ра з Щентра,rьноi Ав-
cTpмii е дух Тваньфика, що qинить так
само. У Новiй Гйнеi монстр iнiцiацii з'яв-
ляеться у виглядi довгастоi хатини, що
нагадус його подобизну,- пiднята угору
голова, xBicT, який зводиться нанЬець,
банькратi очi та вiдвислi щелепи, Трiскач-
ка зв)лить lз черева, по-рrзному розrг-
руеться заковт)rваЕня. У Bcix племен
монстр l трlскачка називаються одним
словом, у трьох мовах це слово використо-
вусться ще й д.гrя називання духЬ мертвих,
а в четвертiй - цIяЕазивання дiда. У ту-
герi трiскачка - це камiнний велет. У дея-
ких частиЕах Витi Леву на Фiджi Еовона_
верненим показують скривавJIених чоловl-
KlB з вип)дценими нутрощами за свя-
щенною огорожею. На заклик священнос-
луr(ите.пя <мерцl> (вкритi свиЕячими тепь-
бухами) схоплюються та бi.жать до рiчки,
пOтlм повертаюпся очищенr, )aвrнчанr пр-
ляндами, <<воскреслi>>. На Руку 

- 
Mi;K Но-

вою Гвiнеею та Новою Британiею - чоло-
вIки, таЕцюючи, проходять у машкарl се-
лищем i ведуть хлопqикiв до Марсаба,
з черева якого селяни ix звйьняють, i
т. iH. У Стародавнiй Грецii трiскачkа <ром-
бос> використовув:лJIася при висвяченнi на
честь .Щiонiса та у вакханzuriях, а такол<
у мапчних ритуiцах.
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вiдрiзнити йф вiд риryального досвi-
лу. У курнаЪ обрдди тривають до
дрох-трьох тижнЬ. Увечерi, пiсля
дводенноi пiдготовки, висвячуванi
вкладаються на майданчику, обгород-
женому кущами, а чоловiки й ;кiнки
цйу нiч таЕцюють круг них, iмiтуючи
крик казуара - iхнього предка й ста-
тевого тотема. Висвячувашпчr розмов-
ляти не дозволяеться, аJIе вони мо-
:куть щебетати, як птахи, на котрих
вони зараз перетворяться. Танки й
крики викликають у хлопцlв стан
трансу, з якого вони виходять вже
у новiй подобi. На cBiTaHKy :кiнки
iдуть гетц а чоловiки з:UIишаються.
У вечiрнй cTpli дух-казуар повер-
таеться, про що звiстуе низьке гу-
дiння трiскачки. BiH дедалi бли:кчае,
а хлогпдi, вкривши голову, чекають.
Раптом запону з них зривають, i вони
бачать ведучого. Велучий замахуеться
списом i тричi гукdе: <Пiдведiть очit>>

Чмовiки скеровують списи на хлоп-
цiв i погроlкують iM смертю, якщо
вони зрадять таемницю мiстерiй. Ве-
дуlий урочисто повiдае мiф про те, як
вони вийшли з казуара, i показуе
трiскачку, в котрiй прихованi голоси
ixHix предкЬ. У прикiнцевому казаrпri
викJIадаються правиJIа поведiнки. Але
ще до возз'еднання зi cBoiM rurеменем
висвячений повинен провести принай-
MHi мiсяць в iзоляцii у чагарях.

Драма восrcресiruня. Варто док-
ладнiше розповiсти про ритуаJI у пле-
MeHi, що )iшве у Кост-Марiнг у штатi
Новий Пiвдеrпrий Уельс. Усе вiдбу-

ваеться у глибокiй до;пrнi, де помi:к
високою осокою плине ручай. Сонце
тЬки-но зiход.лть над гора}rи, а у до-
линi ще волога стума. Новонаверне-
Hi - кожному з них вибито по зу-
оу - грlються оrля оагаття, а чоловl-
ки гоцrють оздоби з лубу i риють
могиJIу, радячисц якоi форми iй нада-
ти. Все вирiшуе муrкчrша, що чека€ на
власне поховання; BiH каже, що во-
лiе лежати на спинi на повний
зрiст. (Висвячраний нале;кить до
тотема сокола, котрий назива€ться
Iбай).

У той час як двое чоловiкiв копа-
ють яму, BiH придивrrяеться до вбран-
ня. IIIecTepo чоловiкiв з голови до нiг
вбранi у шати з м'якого .тryбу,-.lмця
не видно. Четверо зв'язанi вiрьовкою,
а двое никають, накульгуючи та зги-
наючись,- вони грають роль дуже
старих i владних знахурiв. Коли моги-
ла готова, IЪай лягае, як покiйниц на
лiжнlщю з листя. Складенi навхрест
на грудях руки тримашгь молоде де-
ревце, вирване з корlнням, крона яко-
го на кйька футiв височiе понад
краем могили.

Чоловiки сестер ведуть висвячува-
Еих до могипи й садовлять ix рядком,
а спЬак сидить на колодi у головах
могили i пiвголосом наспiвуе ;кмобну
пiсню - пiсню Iбай. Пiд повйьний"
печальний ритм пicнi виходять акто-
ри, звиваючись мi:кдеревами, колода-

Авс,tралiйська музuка: <'iHa>, вuсвячення
у законч uвменi.

з7



ми Й камiнням, похлrгуючись та вда-
ряючи щокроку в кастаньети з кори.
Група яшrяе нам прочан на чолi з най-
старшими зЁахурами, KoTpi вiдвi-
дують могиJц. брата-чак.lryна, звер-
таючись спiвом cBoiM до .Щарамулуна.
Вони наблшкаються до могиrIи з про-
тилеrкного вiд новонавернених боку,
а двое ведJвих дiлiв оIмняються поза-
,ry танцюристiв. Танок i спiви трп-
вають доти, доки могильне дерево ве
починае трусптиёь. <.Щивiться-но, ди-
вiтьсяt> - кричать чо;rовiки сестер.
.Щерево труситься дедалi дужче i рап-
том, пiслЯ найбЙьшоfо струсу, падае
на землю.

Пiд пiснi й танцi покiйlrик
Йтрушуе листя й кiлки, схоплюеться
на piвHi ноги й танцюе у самiй могилi
танок воскресiння, показуючи yciм,
що у poTi в нього :кrшильне зi.lчlя,
одерrкzlне осбисто вiд,Щараму.тryна.

У аранда обряди тривають ще дов-
ше. Хлопчик бере у них участь з
10-12 рокЬ, коли його пiд час ритуа-
JIу довго пiдкидають у повiтря. Потiм
його пiддають обрiзанню. За кiлька
ти;кнЬ йому роблять пiдпткiрвi gа*i-
зи або проштрикують калитку. Пiсля
цъого BiH риту:шьно очшrдуеться (або
вдруге народrкуеться), ле-жачи на ба-
гаттi, вкритому листям. Тут ми маемо
справу d випадком проходrкення крiзь
вогонь. На о. Ме.пвiлл висвячений до-
лае яму з водою.

Шапап. IItаl4хц6, або чаклуна,
моrкна визначити як людину, котра
вiдчувае у собi особливу здатнiсть до
спi.lп<Уъання з духами та живе у пос-
тiйнй напрузi, що передаеться iншим
лише у процесi iнiцiафi. У нас е запи-
си про мандри у cTaHi трансу Ви-
рад:курi з тотема кенц/ру, котршi став
чаклуном. <<Мiй батько - людина-
ящiрка. Коли я був ще хлопчиськом,
BiH повЬ мене у чагарi, щЙ вrшчити

на знах)ра. Батько поклав MeHi на
груди дра вепиких кристаJIи reарIц,
i вони щезли в MeHi. Я не знаю, як
саме вони увiйпши в мене, але воItи
проход{ли по MeHi, як тепло. Завдяки
цьому я MzlB порозумнiшати та здобу-
ти здатнiсть творити рiзнi речi. BiH
такоr( дав MeHi щось на зразок крис-
талiв кварrцу у воДi. Вони схожi на
криry, а вода на смак була прiсна.
Пiсля цього MeHi з'являлась усячина,
Koтpoi моя мати не бачила. Бува.ltо,
я йду з нею та питаю: <<Що то за люди
там гуляють?> А вона MeHi на те:
<<.Щитино, там нiкого немa>>. То були
духи, котрих я''почав бачптп.

(Далi BiH переповiдав, що пiсля
досягнення cTaTeBoi зрйостi вiдбувся
звичаЙнId ритум iнiцiацii. BiH бачив,
як знахурi дiставали кристaulи та
IIIвидко-швидко передавали iM шracHi
доброчинства, щоб вони стаJIи <.чисти-
ми>>. Потiм BiH, як ведеться, рушив
у чагарi, аби посryвати й вiддаватись
медитацiям). У чагарi до мене приЙ-
шов старий батько. BiH сказав: <<Пi-

дiйди-но до мене>,- i показав у руцi
вiдrrамок крист:шу кварцу. Тiльки-но
я погляIrув на кристал, як батько
пiшов у землю, а пOгiм я бачив, яi< BiH
повертаеться, вкритий червоним пи-
лом. I_\e мене вqпьми налякало. Тодi
батько сказав: <Спробуй пiдняти кри-
стал>. Я спробував i поду;кав. Потiм
BiH сказав: <<Ходiмо зi мною>. Я поба-
чив, що батько cToiTb бiля отвору
в зем.пi, який веде до могIt7Iи, Я змiз
туди й побачив покiйника, котрий
усього мене натер, щй зробити таким
чином розумнiшим, i дав MeHi кйька
кристалiв.

Коли ми вийшли звiдти, батько
вказав на тигрового змiя i мовив: <Ще
твй знайопшлй. I мй теж>. Вiд хвоста
змiя тягся до нас мотуз. Батько уз.ш
його та мовив: <Ходiмо за змigчt>.



3мiй сам щ)оповз i нас провiв крiзь
кйька стовбурiв. Нарештi ми дiстаrпr-
ся до дерева з великим наросцем на
KopiHHi. Саме у таких йсцях i сgrить-
ся,Щарамулун. Змiй увiйшов у земJIю,
а звiдти - усередину дерева, що вия-
вилося поро)(нистим. Ми пода;пrся за
Hrпvr. Там я побачив багатьох маJIень-
ких ,Щараму.тryнiв, синiв Баяме. Вiдтак
зйй завЬ нас до величезноi ями, де
було багато змiiв. Вони терлись об
мене, zule не завд€lвми шкоди, бо були
мо'iми знайомrлrrи. Вонп чиниJм так,
щоб зробити мене розумним чоловi-
ком i знахуром.

Тодi батько сказав: <<Ми пiднiме-
мось до сеJIицIа Баяме>. BiH сЬ верхи
на мотуз, мене посадовиЕ на iнший,
i Irдr взя;rися за руки. У кiнцi мотуза
була Вомбу, птах Ба.ячrе. Ми полину-
ли крiзь хмари, за якими було небо.
Ми пронеслися крiзь те мiсце, крiзь
яке проносяться знахл)i, а воно )aраз
то вiдлрlвалосц то закривмося.
Баты<о пояснив: якща пИ час лету
знахJц) зачепиться, то дD( його пош-
комться, i пiсля повернення додому
зпахJrр захворiе та помре. По той бiк
ми побачили Ваяме, що сидiв у своему
селищi. Ще був величезrмй довгоборо-
дий дд. BiH сидЬ, пiдiбгавши пiд себе
ноги, а вiд плечей його два величезних
кристаJIи кварцу простягмись до са-
мого неба понад ним. У сеrпrщi жило
багато хлоп.шкь Баяме, а такоrк його
родлчЬ - птахiв i звiрiв. (Це тоте-
ми).

Пiсля цього - ще у чагарях - я
почав творити кристalлц аJIе дуже
захворiв i вiдтодi бiльше нiчого зроби,
ти не змiг>.

Xayih, що заноцrвав цю оповiдь,
пицiе: <Я цi.тп<ом переконаний, що чо-
ловiк вiрив у реальнiсть ycix перера-
хованих подiй i що говорив BiH про все
з вJIzlсного досвiд;l>. Ми не маемо

пiдстав брати пiд cplHiB щирiсть опо-
вiдача. його слова настiльки узгод-
жуються з традифею iнiцiафi, що во-
ни справдi переконукпь нас, як звiт
про вiдчуття збудлtеноi та роздвоеноi
свiдомостi. Mi;K iншим, це кидае cBiT-
ло на TaKi мотиви мiфiв, як <<скелi, що
6'ються одна об одну>, та <нитка
Арiадниr>, а також на чарЬну нитку
або мотуз у гаеJIьських казках та
на використання гаеJIами магlчних
кристмЪ. Слова оповiдача роз-
крива(угь також cyTнicTb первiсноi
форми пiдземного переходу та уше-
стя в небо.

Юцак з юаглаiв, що нzшеrt(ать до
тотема iгуани, вирiшив стати чarкJIу-

ном i вперше побачив свiй тотем, Irya-
на повзае по ньому, але йому не бояз-
ко; потiм, одЕаче, з'являеться змiя,
одвi.пrий ворог його тотема. Вiдтак ця
величезна icToTa пробивае парубковi
голову ямсовим кiлком, витягае кйок
через пOгиJмцю i встром.llяе у дiрку
<<ryбера> - священний KaMiHb, за до-
помогою якого юнак з часом змоJке
займатися магiею. У арунта чоловiк,
який балrае висвятитись на чакJIуна,
сам кидае селище i рушае до,вхоry
в печеру. На cBiTaHKy сюди ,к прихо-
дить одIЕ iз <iрунтаринй> - дпrЬ-
двiй,никiв предкiв <<алчеринга> - i,
побаtшвпм сплячого муr(чину, проби-
вае ззаду йому шию невидимим спи-
сом. Людина помира€э i i-i забирають
у надра, де ясивуть <<iрунтаринii>>. Во-
ци виймають з Hei внутрiшнi органи
та вкладають HoBr, додаючи при цьому
камiння <атнонгара>, котре можЕа бу-
де свого часу проекlувати у тiло па-
фента. Чаклун у авакабмЬ одерrкуе
KicTKy за назвою <оr5tрокун>, пiсля
того як трое висвячуваних проведуть
нiч, засн5вши у моrrrлi щойно похова-
Hoi людини. Щей же мрець i встром-
ляе у висвячуваних KlcTKy, котру
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можна буде використаrIи цIя вбивства
irrrпих *.

Пр.ця шамана полягае переважно
у магiчнiй протидii тим, хто - foио-
BipHo - вчинив убивство. BiH скеро-
вуе на пiдозрюваного зачарований Ki-
лок або просто кидае магiчнi кристали
чи заповзае на сIULячого вбивцю, вий-
мае у нього, не торкаючись тйа, нир-
ковий :кир i кидае його самого кона-
ти. Вказiвна KicTKa крiпиться на мо-
тузф, що пропускаеться через кiстя-
нrй або дерев'янrd футлярчик; той
кiнець футлярчика, через котрий про-
,сиJIюеться мотузка, заkритий. Якщо
футлярчик з кiсткою скерувати на
,кертву, котра у цей час мо;ке перебу-
вzlти за багато миль вiд цього мiсця,
то BiH вбере з Hei трохи KpoBi. (DyT-

лярчик потiм запечатуеться. Якщо те-
пер футлryчик спiulити, то ,i(epTвa
помре; якщо розiгрiти,- захворiе; як-
що промити,- олуr(ае. Пiд пiсню чи
заIчIовJIяння шматок смоли з двома
зубами й довгою мотузкою вJIовлюе
п:чI сонця. Потiм смолу кJIадуть на
дороз1 жертви,- пм проника€ у жер-

r Щля кабi та вака маг - це дюдинц
наповнена магiчнrдrr камiнlrям. Тiло мага
виповнене криста,лами, BlH лягае на само-
му березi копанки.Щ.жакая (веселка), його
затягаютъ до оселi .Щарамулуна, де BiH
мiняе кристми на мотуз. Прокинувшись
бйя копанки, людина вiдчувае у собi <,6ит-
тя життя>. fIлемена Нового Пiвдеr+lого
Уе;ьсу використовують <<_lкивrдl камiны> -<милiя гурлi> - пiд час обряд5l прикJIику-
вання дощу <iнтич'юма>. Гранд;кай вико_
ристовують дIя прикJIикуванпя допry кри-
стали <<бi-ока>, KoTpi на ixHe прохання
присилае пiвнiчнrлi велет <<дощолюдина>.
Вони перетирають камiння на порох i
прикJIикають дощ, розкидаючи порох нав-
сiбiч. У Захiднiй Австралii у _lкивотi в
<.6оглiя> € кристал кварцу, котрrшi BiH по
смергi вкладае у ;r<ивiт синовi. У Пiвдешriй
ABcTpMii пiд час iнiцiацii використовуеть-
ся <<мундi> 

- 
кристм, що ввalJкаеться пос-

лцом духу.

тву i вбивае i'i. Чимало чаклунськоi
си.пи мiститься у волоссi покйника.

KpiM цього, шаман вилiковуе хво-
робу, лiквiryючи iI причину. BiH нати-
рае тйо хворого, а потiм висмоктуе
KaMiHb або KicTKy, що завдають
стрФкдань. Коли людина помираq
шаман за особливими ознаками зна-
ходrть убивцю.

Вва;rаеться, що шаман здатнrшi
спйкуватися з духами, лiтати у нiчно-
му небi, вiдвiдувати Bopor{d посеJIення
та встромJIяти у ворога кшкй та KlcT-
ки. Щоб за;riзти на небо або спусти-
тися з нього, деякi шамани корис-
туються мотузом. (у мiфах часто зус-
трiчаеться змiна зовнiшнього виIляду
шамана). Якщо полrувати або поку-
рити наркотичну <<пiтч:к5рil>, то з'-ш-
ляються похiтливi видiння; листя кро-
пив'яного дерева жують пiд час <<ко-

рйорЬ, що виклика€ стан безр(ства.
IIIaMaH мо:ке брати участь i в зви-

чайних обрядах. Тац видатного чак-
луна можуть запросити на свята Еа

HazpyOHa пм.стuна з зображенням фizурu
з рuссlмч крокоOuла. Панама, Парuта,
XIII - ХV ст. (Колекцiя Я. Мiтчелlла).
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роль проводиря церемонй до IUIeMeH
irшrих тотемь.

Млtстецr во - Будь-якrшt мистецькrtй
вияв щонайтiснiше пов'язаrплй з то-
темною системою та iT обрядами. Ми-
стецтво насамперед набувае форм
прикрашання тiла та обрядових
дiйств, проте подибуеться й у виглядi
розписiв та рiзних зобра;кень у пече-
рах. Немо-жJпво точно окреслити, на-
скйьки у глибину сторiч сtrае пе-
черне мистецтво, хоча праця над дав-
нiпшл розписами, безумовно, не урива-
лась нiколи, Знову .)к таки треба
звернути увагу на переважаючу од-
ностайнiсть, кmра iнодi простеr(уеть-
ся на вiдстанi до 1500 ми;ь. Водночас
oKpeмi .мистеrркi сtруктури поши-
рюються обмеяtено: наприклад, деякi
поспiвки карад;керi, що мешкають на
пЬнiчному заходi, набуваrсrгь значен-
ня та живого звучаЕня лише у мiсце-
вих пiснеспЬах. Серед розписЬ поди-
буються KoHTypHi маJIюнки, силуети
з прорисами та розмптими концrрами
i полiхромнi роботи (чотирибарвнi).
Зустрiчаються такоrк руroц на-
MrlJIboBaEi за трафаретом.

,Щекоратлшнlпi розпис мае абст-
рактний характер, хоча мiсцевi ,ште-
лi й пов'яз5rють з Еим певний тради-
цiйний змiст. Загальнi правила сфор-
мулювати ваr(ко, бо значення одних
i тих самих прямих i кривих лiнiй,
кру;кечкiв заJIеrкить вiд контексту.
Концентричнi кола молtуть позначати
дикий ячrс, йясо ему тощо. Один
iркмець таким чином пояснив свя-
щенний вiзерунок: чорнi HaBxpecHi
смуги означають гiлля та корiння де-
рева, бйi крапки угорi - бд:коли, бi-
ло-rковтi крапки - iхнiй послiд, лан-
цюrкок бйо-:ковтих крапок - затвер-
дiлий BicK, BcTaBHi смуrки посереди-
Hi - мiшечси з Iдукром. (Колп хлоп-
чик уперше знаходить мед, то ця

обставина набувае магiчного значен-
ня дIя його май65шнього). На rpipKy-
нових <ч)ц)ингах> у зzDOдних аранда
великi концентричнi Ko;ra означають
дерево, де сидять цикади, маленькi -ляJIечки, з котрих вони з'яIuIяються,
хвилястi лiнii - слiди ,нiг на пiску,
крапки - оздоби на тйi предкiв цвiр-
куна. Паралельнi борозенки або лiнii,
V-подiбнi фiгури й зrшзаги наJIеrкать
до найбЬш поширених i, можливо,
найдавнiших систем; до стародавнiх,
alie пiзнiшпrх, HaJIerKaTb ромбуватi Bi-
зерунки (мабуть, з HoBoi Гвiнеi).
Концентричнi Korra та U-подiбнi фiгу-
ри поширенi у пЬнiчнiй та центраJIь-
нiй зонах (телс, мабутц з HoBoi Гвi-
Hei); це саме стосуеться й тотемних
MaulюHKrB.

В ocTaHHix простежуеться вiдвер-
тий потяг до ремiзму: у печерному
мистецтвi Африки ми зустрiчаемо ду-
же rкваво,схотшенrй рух танцюристiв.
Зобра-хrуючи предкЬ, художники
вдаються до стилiзацii; iдеться про
вiдтворення такшк мiфiчних постатей,
як брати-Блискавки. I-{e думьнi героi,
що перебувають у центрi тотема блис-
кавки, зафiксованого бйя р. Дела-
вер. На маJIюнку зрiст бЬшого з бра-
TiB - разом з головним убором - ся-
tае 12 футiв; тiло його прикрашене
червоними та .rковтими смугами. Mic-
цевi ;ките.тri твердять, що цi твори
залишенi духами предкЬ, Koтpi у пору
дощrв повертаються до тотемного
центру.

Взагаrri спостерiгаеться духовна
спорiдненiсть з печерЕим мистецтвом
палеолiту, проте творчий порив уже
скутиri: BiH дiе у певних ме;ках (твор-
чiсть виявляеться здебЬшого в оздо-
бах), i йому бракуе Tiei бурхливоi
енергii, що вJIастива велпким святtlм,
мiфологiчним обрядам та пiсням.

MaTepi. Фiгурки матерЬ у мистец-



TBi палеолiту Ее мають аналогЙ. Про-
те € чим:UIо вказiвок на те, що колись
у дмекi часи, австралiйцi мали культ
MaTepi. Традrцiйнi мiфи про блукаrшя
стосуються i lKiHoK, котрих ми такоrк
подибуемо серед -предкiв. Так, у За-
хiдкiй Австралii вадамунцi розповi-
дають про бабу Додадуриман, когра
вийrrurа з солоноi вопи i рушила доли-
ною р. Дейлi. Вона створшrа рiчкову
долину з yciMa осо6.тплвостяuи Ii крае-
виry. Перш нtж спустиtися пiд землю,
де усе ще дзюрчить руqай, вона дzйа
йсцевим жителям iхlдо систему
пrтlюбу й видовi назви. Про аналогiчну
MaTip - Унгулу Робумбун - оповiда-
ють какад/. Вона Hocwla з собою
дiтей, залишаючи ix у рiзних мiсци-
нах, щоб заснуваJшся розмаiтi мови.
За спокуси юностi вона - за допомо-
гою бойовоi па;мф, котрою колись
користJrвмися лriнкц-позбавила
себе генiталiЪ та грудей; вона ж пода-
рувала чоловiкам гчrаский списомет
i легкий спис iз очерету, а потiм ство-
рила MocKiTiB i пiпrла у криницю.
У cBoix розповiдях про предкiв какаду
згадують про Iмберомберу, котра ви-
йшла з моря з повним черевом дiтей.
Кр5п голови було в Hei rrлетrшо з бам-
букових кiлець, з котрого звисали
торбинки, виповненi ямсом. Вона зу-
стрйа Вураку, що повертався з захо-
ду; його обтя-lкував ве.lшчезнr,rй пецiс.
Вураку перепочив i перетворився на
скеJIю, а вона рушrtпа далi, садовrrячи
дорогою ямс i д5пriв-дiтей,- так Iмбе-
ромбера стапrа матiр'ю десятьох IIJIe-
мен. Вона yciM 'iM пояснила, як добу-
вати ш(у та якпми користуватись то_
темами.

У деяких мiфах хriнки винаходять
трiскачку, а iнодi баба засцrпае
луаJIьIilrх героiв пiд час першого за-
стос5Iвання крем'яного но:ка д;Iя обрi-
зуванняr_ наприклад, в арунта, що

живуть на пiвднi. )Gнки тотема бан-
дикута (воrикий цryр.- Пер.) в Длк-
Hiapi брали участь у церемонiях поз-
бавтrення дiвоцтва i одна одкiй робили
ритуzцьне вирiзування перетинки. На
мiсцi проведення ЙрядЬ )пворився
чималий вибалок, а посеред вибмку
велrкий KaMiHb позначае те мiсцe,
у котрому вони пirrrли пiд землю.
Кар'ера дозвоJIяJм .lKiHKaM брати
участь у тотемних ритумах. ,Щеякi
антрополоIи iнтерпреryють <чурингу)>

як <MaTip> або <частину безсмертного
тiла MaTepi>.

На,сходi п-ва Арнем;rенд ми зуст-
рiчаемося з ,Ц,жангавулами: дЕi сестри
та брат. Сестри наJIе]кать до наЙва;к-
лrвiших мiфологiчних фiгур - це
дуапьнi героi. Вони прибувають iз-за
моря й зупиЕяються на ocTpoBi Mepi-
вих Moiтi (у сучаснiй антропологii
MoiTi - половина племенi, що розко-
лоJIося внаслiдок однбiчвого вiдок-
ремJIення.- Пер.'), привабленi розiг-
р)rваним Йрядом. Сестри TicHo
пов'язанi з сонцем. Поrryденне сопце
назива€ться <<дагу> i означае ixHi пiх-
ви. Вони носять з собою емблеми
ixHboi прокреативностi та гшодючостi ;

сусяючп, сесlри утворюють водотоки
або ставки. I так в усьому тубiльф
пiдкреслюють cTaTeBi iмплiкацii.
.Щлtангавули вдаряють по землi, i звiд-
ти дзюрком бiлсить вода,- ця дiя
прирiвнюеться до зJIягання; дерева -це пенiси; oKpeMi прояви рослинного
х(иття подirrяються на форми з чоло-
вiчими й :кiночими статевимй ознака-
ми; дiти - це сперма. Зляатися -у дослiвному перекладi з ixHboi мо-
ви - означае <обробляти ;KiHKy>, а
дiти - <<результат роботи>. Уся сек-
cyaJbнo обумоыIена образна система
пов'язана з плодючiстю. <,Щвi сест-
ри - це Першоматерi у рiзних MoiTi
спорrднених ду:шьних племен, а та-
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кож <<дrк}Iритдrка>. Ще достеменнi
Матерi-Богинi, бо вони не лише без-
посередньо породили бйьшу частину
населення,схiдного Арнемленду, але
й стали першопричиною yciei плодю-
чостi йсцевостi. Тубйьф називають
Сестер <<Нашi MaTepi>. Коли чоловiки
обрiзують торочки священних торби-
нок або беруть участь у ритуалi, вони
перетворюються на <<Cr.rrriB .Щжанга-
вулiв>. Ко;пr вони ст5rпають на осо6.шr-
во повначений священrшй майданчик,
то це означае, що вони проникають у
матку cBoix MaTepiB. Коли чоловiки
увiходять до священноi хатинки на
ритумьному майданчику, це означае,
що вони повертаються у матки влас-
них МатерЬ (якщо йдеться про стар-
шину та одну хатину, то це означае
одну матку). В цiеi теми е чимtulо
рiзновидiв символiчного вира]ц(ення.
Найфкавiше саме поняття повернен-
ня у MaTip пiд час ритуалiвr>
(Брандт) *. Кунапипi такоrк каrкуть
про те, що вона <<пiд час церемонiй
нароркуе слухачrв зl свого qерева)>.

.Що самого кiнця минулого сторiч-
чя Арнемленд вйвiдувми iндонезiйцi.
У пiснях розповiдаеться про рибалок,
що навчили мlсцевих ,китеЛlв гончар-
ства. Але тубйьцi все одЕо не взяJIися
виготовJIяти дrtя вJIасних потреб гон-
чарнi вироби **. 1КочЬникам вони Hi

* Обряди Сестер тривають у ду:ць-
rпrx r"roiTi: протиJIеrкна MoiTi - д.жиритд-
лtа 

- 
пов'язуеться з BJIaсHиM предком

Лаiнтд:кунгом та його сином Банайдлtа.
Серед решти найва-жливiших фiгур предкiв
юr подибуемо BaHBMyKiB, дочок ,Щ;канга-
вулlв.

. *i Принаrhr.rнi ще у XYI-XIX ст. лов-
цi перлин i трепангiв з о. Сулавесi вiдвiду-
ва,м Дрнемленд: ixHi обряди цйком могли
вIIJшцути на мiфологiчний комплекс
[лr4нгавулiв. Ми, звичайно, у ]кодному
разi не можемо розглядати цей комплекс
як першоелемент австралiйських обрядiв

до чого). А проте було б важко повi-
рити, що .Щ:кангавули - це просто
вторгнення iндонезiйського елементу,
особливо коли ми зiставIхuо iхнЙ ри-
туальний мiф з iншrпuи вказiвками на
луже ваrкливrлс предкiв по _lкiночiй
лiнiir- та й, зрештою, сама тотемна
система спираеться на <.табу MaTepir>
та заснованi на l1ьoмy ж табу структу-
ри спорiдненостi.

Багато що в обрядах .Щлrангавулiв
розкриваеться у тотемних тirнцях,
особливо яскраво це виявJIяетrcя у
церемонii <<дуа нара)>. .Щраматичrмй
танок зображуе прибуття до священ-
ного мiсця та манд)и .Щл<ангавулiв,-
усе це виконуеться пiд зак.шлчнi за-
клинання виступаючих. Описуються
природнi види вiдвiдуваних мiсць.
В одному мiсцi -lкiнки збираються
круг дерева або рогача у се.пищi. Ке-
рrвник ритуzйу виJIlза€ на дерево та
пlд удари кrлками BLfyKye закJIики.
Розфарбованi лtiнки танцюють круг
дерева. Пари таццюристiв зобра-
,кують ToTeMHi iстоти. .Щвiчi lкiнки
й дiти вкриваються мачул<ами, у той
час як довкола них танцюють чоловi-
ки зi списами вомера (типово австра-
лiйськlдi рiзновид списометiв.-
Пер,) та кйками пiд заклики, скеро-
BaHi до тих мiсць, де Сестри народrку-
ваJIи людей. Чоловiки вигукують свя-
щеннr назви дlтонародження, зля-
гання тощо,- i з'яв4яються жlнки та
дiти. Наприкiнцi обрядЬ нововисвяче-
них розфарбовують, як покiЙникiв,
щоб ixнi духи змогли потрапити у той
<<часопростiр>>, де возсiдають Щжанга-
вулл\ а перед ними постають мерцi

i мiфiв. Найбйыпе, що ми моr(емо зроби-
ти,- це вказати на узгодження деяких
аспектlв свlтогляду з церемонlальними
процедурами, орrентомними па розвину-
тий культ MaTepiB.
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й:кивi; у цей час докупи зливаються Куштуючи хлi6, нововисвяченi
тотеми, предли й лухи cHiB <вонгар>. стають <6Ьш <<ранга>, iстотнiшою
I ось надходить нaчIежна за обрддом часгиною жrгття й cBiry .ЩжаrгавулЬ.
купirь чоловiкЬ, ;KiHoK i дiтей на чолi Звернiмо увагу на те, що .Щжанга-
з чоловiками, що зобраrкують гусей та вули лишають по собi Марення, свя-
нурrцв. Спершу йдуть танцi ToTeMHoi щеr*ri ммюнки та емблеми. У завер-
риби, потiм - танф значнiших тоте- шtшьних пiснях обрядового цикIцr
мЬ i демонстрацiя неофiтам, що пере- пiдкреслюеться святiсть -lKiHoK, а у Mi-
бувають на рiзних стадi-rх висвячен- фi розповiдаеться, як чоловiки заво-
ня, емблем <<рангФ>. Старшi за BiKoM лодйи ритуаJIами, KoTpi спочатку бу-
чоловiки поринають у медитафi або ли cTBopeHi .lкiнками. Сама побудова
заходять у <<тёологiчнi> суперечки, а ритуа/ry вiдбивае розвиток особистос-
на риlумьному майданчику жirп<и го- Ti й цiлоi громади з дитинства до
тують пiд пiснеспЬи священну страву iнiцiацii, вiд народ-ження до cMepTi;
з хлiба. Борошно ди цього хлiЙ рух у цiй cTpyKTypi вiддаеться за до-
виготовJIяють з rорiха пальми. Хлiб помогою ритЙу ЗЙн пiр ро*у на земJIi.
символiзуе запаси харчiв; пiднесення Ось зразок пiснеспiвiв, що супро-
до розряю/ священноi стрЕви ставить воджують пантомiмнrd танок. Ще пiс-
його поруч з емблемою <(ранга> *. ня про мангрову пташку <<варидlю>:

О, хто це? Maнrpoвa пташинк4 <<варидrк>.

Звичайно, це мангрова пташка. Щось нiби почулося дивне, коли
на деревi вона озвмась.

Звичайно, вона побачила, як cBiTae, як згаgають зiрки.
Ще маlпрова птаrrlка: воЕа почула, як набiгае з ревiнням вода

та пrна шумуе;
Вона бiля ковбанi кричить у Вагулвагулi, побачивши водокручi,

як у заростях грае вода, 6'е по вершах.
I тодi озирнулася пташка й побачила, як свiтло ранку шириться

з Бралгу
1 геть жене нlч:

Побачи.па, як приходить cBiTaHoK, як вiд нього TiKae темрям.
Озирнувшись, вона пбачила, як тоне денниця.
Протял<нлй крик i'i вiд;ryнив пiд хмарами, лtiноwlми хмарами,

величезними, простертими, вагiтними хмарами.
Крик полинув до хмар-вiстуноц до громаддя хмар.
Протя-lкний крик i1' чути з дерева <<дrкуда)), з кйкЬ вершi:

вмостившись на деревi, пташка дряпае стовбур.
Вона стомилась кричати, що вода прибувае:

протя:кний зливаеться крик з ревiнням води.

t <Ранга> - це священнi вiхи. Вiхи
бувають кЙькох рiзновидЬ: <(рангФ) дере-
вЕ що з вих виростакугь дерева, коли
[л<ангавули встромлюють ix у землю;
<ранга>, пов'язанi з творенням дrкерел.
Воrп збражулогь пiхву, пенiс або яечка,
бо KaMiHHi вiхи або стовпцi виготовJIяютъ-

ся з кап{еня, що добуваеться з пiхви мо-
лодшоi Сестри. Вони .xt можуть символiзу-
вати .Д,хtангавулiв. Iснують численнi ем-
блелш.r <ранга>: вiхи, стовпцi чи <i6'екти
тотемного походження. Yci предмети
оздоб;поються типовими дJIя Iрого кJIану
вrзерунками та оперенням.
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Бенте;кно лунае крик протя.хrний, а вода прибувае:
втоtvrлю€ться пташка, а пiна 6'еться, й вода прибувае' в ковбанi.

З довгим криком вона хапае <(джуда>, дивJIя(мсь, як вода
у Ваryлвагулi
у заростях прибувае.

Тотем i табу. Мп достатньо вrке
оглянули австратriйську культуру, щоб
мати уявJIення про i'i багатство i
складriсть. Проблема розмеrк)вання
i'i складникiв та piвнiB ще зовсiм не
вивчена. Яким ;ке чином ми моrкемо
вiдокремити icToTHi риси п€шеолiту вiд
елементiв, що доJryчиJIися згодом i,

утворившись за умов рrзного зов-
нiпrнього тиску (включно з зовнiшнi-
ми контактами та iнтрузiями), наша-
рувzlJIися один на одного протягом
бi;ьIц-меrшr одноманiтних тисячорiч?
Висловпюва.rrась, наприклад, спiрна
дшка про те, що чотири- або HaBiTb
восьмирiвневий подй у межах гurеменi
вiдбувся нещодавно i що iсторiю подi-
лу слiд шукати у районi Кимберлi.

Узагалi, як i треба було сподЬа-
тись, культурнlпi MaTepiM незрiвнян-
но багатший на пiвночi, Hi;K на пiвднi.
Пiвострiв Кейп-Йорк зда€ться тепер
юловним пунктом вторгнення нових
вгrливiв, а ocHoBHi торговельнi шляхи
вказують на напрям ix поширення:
уздовж схiдного узбережJкя - на пЬ-
день, лукопасовищним районом дов-
круг оз. Ейр - до пЬдеrпrого узбереж-
лrя або через АрнемJIенд i Кимбер-
лr - у центраJlьному та пrвденно-
захiдному Еапрямах. На пiвденному
заходi - вiд BiKTopii до Пiвденного
Квiнсленду - ми зустрiчаемося з
веJIьми невиразним небесним батьком
або верховною iстотою. Бirьшiсть
IUIeMeH просте]куе свое походження
матрiлiнiйно: майже в усьому KBiHc-
лендi та Новому Пiвденному Уельсi,
бi;ьшiй частинi Пiвдешrоi Австралii

та пЬдня Захiдноi Австралii; проте на
заход та пlвноч1, а також на невели_
кому TepeHi BiKTopii походження про-
стежуGться патрiлiнiйно.

Однак напевно мо]кна стверджува-
ти, що у випадку табу, KoTpi стосують-
ся тотема Й MaTepi, ми маемо до дiла
з глибинним субстратом, який нале-
жить до давньоi давнини. Саме тут
подrбуеться досi не вивчений, проте
характерний елемент, котрий о6'еднуе
aBcTparriйcbKy культуру в едине цiле
i вiдрiзняе iI вiд irшrих культур, де
моrкуть побутувати цi caMi табу, не
виявJIяючись водночас iз такою пер-
вiсною потугою, з такою неподйьною
чистотою. У Bcix випадках табу - це
природний вияв суспiльства мислив-/.
цrв l зоирачlв lJkl у иого прагненнl
вiдокремитись вiд природи. Табу збе-
рiгаються у paHHix аграрних спйьно-
тах, проте виникнути за цих умов
вони не можуть Оце тут ми й перехо-
димо до найiстотнiшого в австра.rriйсь-
кому суспiльствi пмеолiту.

По-першё, звернiмо уваry на дуrке
сильний елемеЕт у ритумах iнiцiацii,
KoTpi - виражаючи,_воднораз подй i
об'еднання - cKepoBaHi на те, щоб
йрядово перетворити чЬловiка на
xtiHKy. Найяскравiше це виявJIяеться
у аранда (у них менструацiя майлtе
не викликае гид.пивостi). Арандцi
твердять, буцiм чоловiки, як i .lкiнки,
можуть народrкувати дiтей: робиться
болiсний пiдшкiрпшi розтин, i в чоло-
BiKa створюються lкiночi генiтаlrii,
Арандцi роблять рану на ypeTpi й на-
зивають ii пiхвою. Пiд час деяких
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ритуzцiв вони змушують цеЙ oтBip
<<apaulTa)> кровоточити {t.

Трохи помiркувавшш, ми висновуе-
мо, що обира табу, KoTpi мають цент-
раJIьне значення в австраrriйському
lкиттi, тотожнi за своею сутнiстю.
I тотем, i мати - дл(ереJIо -lкиття, i;Ki.
Заборона iсти тотем - це .шrше iH-
шлй аспект табу на зJIягання з ма-
тiр'ю. r:Ka й зlr-шання чiтко не розме-
,ковуютюя,- BJIaciHe, харч BB€lrKaeTb-
ся одним з найголовнiших д;керел
вагiтностi. Kypai мають такий звичай:
якщо парубок зустрiчае дiвчину й ка-
xte: <<.Щл<итгун)>,- а вона запитуе у
вИповiЁь: <'Iршrг, а що iринг itTb?>, то
внаслiдок TaKoi зустрiчi настае щllю6.
У даериманry слово <(смак> означа€
також i <<сiм'я>.

В <<алчерингаr> обох табу не було.
Не iснувало заборони на кровозмi-
шення чи з'i'дання тотема. <<Алчерин-
гiD переходить у х(орстокiстц конф-
лkт, провину, що у свою черry по-
роджу€ табу. Так, дуальнi героi, когрi
започаткували обрiзування, оперують
власного батька та вбивають його.
Лоритджа оповiдають, що тукутицii
з'явились iз землi в рiзЕих мiсцях
у людськй подобi, проте зJIа icToTa -велпчезrллй собака у бiлих та чорних
смугах - прийrrrrа з заходу й напала
на них. Аби втекти, вони перетвори-
лися на тварин. Тут з'яви.тп,rся думьнi
героi та вигнми демона до його пече-
ри на заходi. Вiдтак ToTeMHi предки

+ Новогвiнейськi вико вiрятц що пер-
ша .x<iHKa. котра пройrrrла над тим мiсцем,
де похована кров новонаверненого, проли-
та при обрiзуваннi, захворi€ на непотамо-
вану менсц)уiцьну кровотечу. <I_tя кров,
безперечно, ототожню€ться з мёнструаrrь-
ною кров'ю> (Глюкман). BirTapi у сели-
щж робляться з устромлевих у зеIIлJIю
кiлкЬ. <ВЬтар у хиrri явrrяе сбою кiлок
(чо.lрвiк), устромлений у BiHoK з листя
(я<iнка), похований цй долiвкою>.

знову змогли перетворитися на лю-
дей, зберiгши при цьому здатнiсть пе-
рекидатися на тварин. За мiфом даерi,
тотейзм було запровадлtено дrIя при-
пинення кровозйпrувzuьнIo( цчrюбЬ.

Цева;rко уявити, яким саме чином
з'яви.ltося табу. Ми вже звертми ува-
гу на те, як у процесi еволюцii людини
виник необорнlпi конфлiкт Mi;K по-
чуттями едItання та подiлу. На пер-
ших стадiях роэвитКу cBoei специфiч-
Hoi свiдомостi людина почува€ еднiсть
з yciM ,киттям, з усiею природою.
Вбиваючи тварин, HaBiTb зриваючи
ягоду або вириваючи KopiHb, людина
мордrвала чи скалiчувала шrасне тiло.
Водночас.люди вiдчува.lпл, що :кiнцi
притаманна потайна здатнiсть вiднов-
лювати rкиття, чимось надоJцIrкувати
вбиту або розбиту cyTHicTb. Людина
творить власне образне уявтIення про
ставJIення до природи на пiдставi на-
родrкення i злягання. (С5п,нiсть з,пя-
ганЕя людина досi не розумiе: во-
но сприймаеться як наслiдок дивного
й необорного потягу проникнути в пе-
черу TaeMHoi сили,киття як саму по
собi небезпечну дiю). Жiнка й земля
десь вiддалено, zule неподйьно
пов'язанi Mi.lK собою. Менструальна
кровотеча спiввiдноситься з lсиводай-
ними потоками i з;rивами. Злягання
та вбивство одн€lково жахливi, проте
люди не здатнi без них жити.

Перппrй свiдомо встановтrений
зв'язок мае спЬвiдноситися з матiр'ю:
розумlння цього зумовJIкrе виокрем-
лення Ti серед iнших .lKiHoK. Водночас
продовжуе турбувати проблема став-
лення до тварин, що е ркерелом хар-
чування дJIя людини. Печера ,киття,

що з Hei з'явилася людина, не може
користJrватись осо6;пвою вJIадою.
Повернеrurя туди за допомогою зJIя-
гання поtмнае розглядатись як обер-

нення процесу х(иття, що небезпечно
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змiшуе життя та смерть. Як ;ке за-
хиститися вiд помсти вбитоi тварпни?
Мисливець вiдчувае, що iстmа мае
у якiйсь формi ви:кивати,- BiH-6o
знае, що вона рiйrrrла в нього i вr,йде
у перетвореному виглядi. (У австра-
лiйцiв чиммо йфiв, де мовиться про
створеЕня дrхrв за допомогою випо-
ролtнення).

Мавпи, у котрих, подiбно до лю-
дей i на вiдмirry вiд бiльшостi ccaBlfB,
не обмеяtенrй перiод xiTi й KoTpi мо-
xryTb постiйно ,(ити статевим ,кит-
тячт, здатнi завдавати собi ка.лiцтв.
Нам розповiдали про резуса, що у
роз;ryцi зi своею подругою роз'юшив-.
ся i кусав cЙi ноги; мавrш у клiтцi
часто розлючуються нiби знiчев'я i

калiчаться; в оранryтангiв у природ-
HoM5r cTaHi звичайно нема нiгтя або
цiлоi фаланги на великому пмьцi но-
ги,- вiдвертий наслiдок самомутиля-
цii, хоча один спостерiгач висловив
дrмку про те, що це Мати навмисItе
калiчить свого нащадка. Оця здат-
HicTb обертати на себе почуття, ви-
K.rprKaHi гнЬом, вiдчаем icTpaxoM, мог-
ли з)rмовити першi скарифiкацii та
калiцтва у первiсних людей як наслi-
док усвiдомленоi провини. З часом ця
процедура оформплася як традицйна
поведlпка у критичнr моменти ,киття,
копи накоIмченi страхи очицryвмися
за допомогою колективноi дii. (Тра-
фаретнi зобралtення дозвоJlяють ви-
сЕувати, що люди доби палеолiту KMi-
чили cЙi па.rrьцi).

Тепер пригадаймо iдеi та форми
магii, вирЙленi первiсною людиною.
В rих частина тотожна цйому. На
LФoMy заснов)rвмися численнi форми
покутного офiррання та обрядЬ ви-
бавлення, KoTpi ще довго зберiгмись
i в iсторичну епоху. Одна людина гшrе
за багатьох, свиня конае за людину,
коштовнiсть викидаеться за борт, щоб

врят)rвати мореIиавця вiд шторму.
Якщо чоловiки зречуться rрiзноi ма-
Tepi, то зможуть спокirhrо обiймати
irшlих .lKiHoK; якщо воЕп зосеремть
на конкретнiй тваринi або рослинi
щ)овину, котру вони вiдчумють за
вбивство та бйування iншrж, то й
надtlлi зможуть безборонно ix вбива-
ти та бi;ryвати. OT;rte, обидра табу пе_

регuriтаються й розвиваються разом:
зрiкаючись MaTepi (або сестри, яка
контактувала з тим самим черевом)
i тотема, чоловiк контролю€ масне
чуття провини, найглибше збудrкення
i заново здобувае няцiйне мiсце у
BcecBlTl.

Проте подiбний виклад фшьсифi-
куе процес, бо BiH у своiй cyTi мае
суспiльнrd характер. Саме колектив-
на угода, ритуаJI переконують у безпе-
ф. Аби здобути цю переконанiстц
група створю€ пантомiмнrлi танок
cMepTi й вiдродяtення, у котрому дра-
матизу€ться й до;rаеться небезпека.

. Часто-густо групи первiсних мис-
ливфв вiдверто виявJIяють вiдчуту пiд
час полювання провину. Щоб вiдп4а-
тити забитим тваринам, ескiмоси, якi
вважають, буцiм душi познаходиJIи
собi притулок у сечовому Mixypi, орга-
нiзов5rють Свято Сечового Mixypa.
Вони зберiгають сечовi мiхлrи, налу-
BaloTb ix i роiвiшуrоть в Оселл< Мулс-
чин. Наприкiнцi свят ескiмоси несуть
сечовi мiхури до оподоноь проштри-
кують ix i заштовхують пiд криry,-
духи IIJIин)дь у море i вступають у ще
не народrкених таких самих тварин.
Таким чиЕом гарантуеться запас ди-
чини, i мисливець ввzDка€, що тварини
дозволяють йому наблих<атись i вби-
вати ix. Танцi у машкарi сцrямованi
на те, щоб справити втrлrв i випрохати
прощення у духа в личинi, що у свою
чергу вIuIине на репрезентований ним
вид. Пiд час Обря.ry Запрошення на
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Свято духам тварин пропоЕують взя-
ти участь у святкуваннях i прийняти
виконуванi iM на пошану пiснi, танцi
та офiри.

У мисливцiв на ведиедiв - вiд ло-
парiв до аЙнiв на Японських остро-
вах - ми подибуемо однаковi покутнi
ритуzши *. Ми бачимо, як у аЙнiв звiр

i Лопар, знайшовши барлiц продов-
жуе полювання, користуючись кuьчастим
спорядженням з мiдi (мiдь мае магiчне
значення). Tyrrra вбитого ведмедя крiпить-
ся гiлками, й спiваетrrcя частинit прослав-
ного гiмну. (Протягом року ;кодна .lKiHKa
не повинна iздити у запрязi з пiвнiчним
оленем, котрий привiз тушу ведмедя додо-
Mr). Iryчи додому, мисливф спЬають.
Жiнки у святочному вбраннi стоять у хи-
жах спиною до входу й тримають у руках
мiднi кЙьця (д.lrя вiддякуваr*rя ведмедя).
Ззаду пiдкрадаються чо.llовiки у личшнi.
Жiнки вiтають ix пiснеспЪами, видив-
ляються на них крlзь мlдш кrльця та кроп-
лять iх;к5йкою з кори чорноi вйьхи (ней-
трarлlзуючи випромrнювану ними силу ду-
хЬ). Виконуючи рiзнi puTyaJllл, усе м'ясо
треба з'iсти за один день. Yci беруть
участь у антифонному спiвi, натираючи
себе й стовпцi осель кров'ю. Кiстки у -хrод-
ному разi ламати не можна: кiстки, морry
й xBicT ховають пiд заклинання, а перед
носом ставJIять видовбану з кори посудину
з соком чорноi вiльхи. Шкуру розпинають
мi-лr двома деревами, i яtiнки цйяють у Hei
з лука: чоловiк :кiнки, котра поцйила у
шкуру, в6'е наступного ведмедя. Чоловiки

Танок бушменiв у лuчuнi. Лччuна у 0еякuх
танцюрuстrв вцzотOвлеп4 з zоловu антuло-
пu. )trGHKu i решта чоловiкiв плескають
у 0олонi. Скельна печера бiлtя PyOux dже-
рел.

стае священним, майже бол<еством.
Жiнка гюдуе груддю ведиеrка, перет-
ворюючи його таким чином на (UIeHa

групи. КоJп{ ведмiдь вир(rcтае, Його
цькують собаками, затискають папц/
i душать. Запрочrення на свято зву-
чить при6.тпrзно так: <<Я збираюсь офi-
рувати милу MzuIeHI,Ky божеську icTo-
ту, що живе у горах. ,Щрузi Moi та
господарr, приходьте на свято. Ми
разом потiм одер)(имо велике задово-
лення, вцсIп.паючи бога гетьr>. Заби-
вання с)шроводжуеться численними
вибаченнями та обiцянками вiдiслати
до предкlв з ycrмa нaчIежними церемо-
нiями. <,О бо;кествеЕний, тебе послано
у cBiT, щоб ми,на тебе полювzчIи.
О дорогофнне маленьке бо;кество, ми
вшанову€мо тебе,- почуй, будь лас-
ка, нашу молитву. Ми тя.lккою працею
вигодувми й виростили тебе, а усе

не повиннr торкати друrкин протягом
трьох дiб. Потiм вони тричi о66iгають круг
вогнища, а л<iнки посипають ix попелом
i доспiвуlоть ведмежу пiсню. Вiдтак чоловi-
ки мол(уть нарешт1 повернутися до нор-
мzlльного життя.
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через те, що так тебе любимо. Тепер,
коли ти вирiс великий, ми збираемося
вiдiслати тебе до батька й MaTepi,
Будь ласкавий у них згадувати про
нас добрим словом, ще й розкажи iM,
як добре ми до тебе стави;rись; будь
ласка, приходь до нас iзнову, й ми
офiруемо тебе>.

Австралiйцi за допомогою тотем-
них обрядiв прагнуть заспокоiти влас-
ну coBicTb пiсля забr.вання тварин,
KoTpi, на iхню дlп,rку, були колись
людьми. Лле страх i почуття провини
прориваються назовн1, коли помирае
одноплеменець або коли порушуеться
тотемне табу. I допомага€ не увесь
магiчний апарат виявлення i вiдплати.
Ось приклад: у центрrйьноавстра-
.-riйських варамунга помирав чоло-
BlK,- на нього кидzUIись у дикому
збулженнi групи чоловiкiв i ltiHoK.
Потiм .lкiнки подерли собi на головi
шкlру кuIками дIя копаяяя земJIl, l
кров зацебенiла iй на обличчя. Роди-

5 . ч;:: аzл з сtt-цволiчнuм zeoмeTpu|lHull
_- -:ч.ч rо.ч. Itентральна Австралiя.

чi-чоловiки доти завдаваrrи собi гли-
боких стегнових поранень крейнни-
ми ножами, доки могли триматись на
ногах. Коли за кiлька годин чоловiк
помер, сцена повторилася зi ще бйь-
шою жорстокiстю: lкiнки поблвали
одна одну по головi бойовими палиця-
ми. Уранф ryт i там лежiши чоловiки
з пошматованими стегнами, а )(1нки
продовr(увми роздирати собi гоrrови,
тодi як удови покiйника ятрили собi
рани паJIаючими головешками. Ту-
бiльцi твердшlи, буфм TaKi дii заспо-
коювми мерця.

Почуття провини, зосереджене на
cTpaxoBi cMepTi й помстi духiв, на
вищих рiвнях суспЙьноi органiзацii
здатне призвести до тяжких колек-
тивних 8ипробувань, наприклад отру-
тоюl- в Африцi колись унаслiдок
цього майже вимир:utи цiлi групи; те
ca]vle почуття сповука€ до гуртового
самокалiцтва й самобичуваЕня, як це
траIU!яJIось пrд час криз у се-
редньовiчнiй €вропi. Накопичуванi та-
кими дiями емоцii складнiшi, Hi.lK в
австралiйських тубiльцiв, проте за
своею сутнiстю вони подiбкi до них *.

r Жоден мадагаскарський тубйець
не вlрив у природву смерть: вваrк:UIося,
що, за винятком сторiчних дiдуганiв, yci
помирають вiд магii. Звичайна формула
спiвчуття звJцaurа так: <Хай буде прокля-
тий чаклук, що вбив його>. Папуаськi кей-
си вважzLли будь-яку смеугь наслiдком
магiчних дiй, i родичi hереслiдувми <<вбив-

цю> кривавою помстою. <Майже yci вiйни
Mi;K селищами i племенами викликанi по-
дiбними караJIьними виправами. Невiдом-
щенi покiйники насилають на мисливцЬ
невдач, вепрlв, якl переривають поля, то-
що. Епiдемiя свiдчить про гнiв духlв, уго-
нобити кmрих можна лише пiддавurи
cMepTi самого чаклуна. На Березi Слоновоi
KocTi (тепер - Кот-д'Iвуар.- Пер.) коtк-
на природна смерть зумовJIюв:lла ще чоти-
ри-п'ять смертей внаслiдок випроб, котрим
пiддавали людей, щоб виявяти вияного.
У минулому сторiччi крiзь це пройrrrла
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HaBiTb побiлtне знайомство з нап-
рчгою емоцiй, зосереджених у розгля-
д)rваному табу, виявля€ неспромоr(-
HicTb Teopii, за якою люди погодиJIись
не iсти власнi тотеми й створити сис-
тему ритуаJпв самозречення та за
якою кожна група сприяла рештr вже
тим, що i1 конкретний вибiр ycix зба-
гачував.

,Щ,уальнi сuстеr.u. Надзвичайно
складна також ,екзогамна система,
котру породилЬ табу на кровозмiшен-
ня, i гадана структура тотема-табу
<(взаемодопомога)>; проте саме питан-
ня залишаеться: чому ж усе-таки роз-
виваються TaKi симетричнi та вигад-
JIиво IIереппетенi системи? Вiдповiдь,
зда€ться, полягае у тому, що люди,
яким вда€ться створити у розумних
межах групу, вiдчувають дедмi бйь-
шу спорiдненiсть у рамках cBoei групи
i не переносять це на зовнiшнi групи.
Плем'я - це передусiм <сlюди>. €гип-
тяни, примrром, згодом такоrк почали
вва.кати себе <,людьми)>, не дозволяю-
чи користуватись цiею назвою ве-
египтянам. Якщо у в.паснiй родинi
мужчина не може знайти собi нарече-
ну, BiH мусить зробити це у мел(ах
групи. Найнадiйнiша,(iHKa, котра ма€
ще й найпотулtнiше ;r<iноче <<мана>,-

це донька брата MaTepi. Гадаемо, що
з подiбних двоюрiдних шлюбiв розви-
нулася згодом розJIога система uшю-

десята tlacTтfita населенвя, що призвеJIо до
40 000-50 000 смертей в одному поколiн-
Hi. ,Щеякi племена, наприклад увети на
рiчф. Калабар у Захiднiй Африцi,. май;rtе
повнlстю самознищились у процесi подi6-
них колективнпх випро6. <Безпосереднi
переrкитки схожих випроб зустрiчаються
в ycix найдавнiших юридичних кодексах
rцвiлiзованих народЬ. Римське право лiк-
вiлувало таке випробування у 3ахiднiй €в-
ропi. його знову запров:lдили варвари,
а католицька церква корпсlувалась ним
у кримlнaulьних процесах>.

бу мiлr wrенами груп, якi перебуваtmь
на piBнi двоюрiдноi спорiдЕеностi. Та
й серед колективно мисля(шх людей
такого перебiгу подiй було б не уник-
нути. <<Лише усвiдомленЕя того фак-
ту, що сама група, а не rндивlд, ле-
жить в ocнoвi племiнноi оргаяiзацii,
дозволяе нам збагнути саму органiза-
цiю, i1' звички, звичаi та вiрування.
Наприклад, у ruleмeнi пита-пита
(Квiнсленд) жiHKa назива€ свою
справr(ню Maтip Умм4 zrле цим же
iм'.лu вона називае ко)tну лriнку з Tiei
гр)rпи, з Koтpoi батько iJ мiг на за-
конних пiдставах узяти собi дружи-
ну; чоловrк назиЕа€ власну справжню
дружину або дру.lкин 

- 
Нупа, але так

само BiH Еазивае ycix ;KiHoK з Tiei
групи, з Koтpoi на законних пiдставах
мiг би узяти собi дружину,- це яви-
ще простеr(у€ться на низцi назв>>

(Б. Спенсер). Проте справа набагато
складнiша. Як i в танку, тут застосо-
вуеться засада ритмiчноi еконойi та
рiвноваги. Дуальна система править
не лише за метод здiйснення безпе.r-
ного IIшюбу та перехрещування тоте-
MiB,- вона передбачае стабiльну й
зрiвнова]кену органiзацiю та дозволяе
люмм почуватись у BcecBiTi як вдома.
Прпрiвнювання живого mIeMeHi до
духЬ предкЬ (KoTpi е водночас i спла-
ми природи) внутрiшньо вiдбиваеться
у зрiвняннi обох MoiTi. Тобто дуальна
система втiлюе гармонiйну рiвновагу,
що да€ вИчуття безпеки.

Ми цiлком можемо вказувати при
цьому на рiзнi природнi явища, кот-
рим вJrастивий принцип едностi, зу-
мовлений взаемопроникненням про-
тиJtежностей, або на процес, виклика-
ний подвоенням вихИноi едностi:
елекц)ика у подвiйному своему проя-
Bi, мiтоз або подiл клiтини, двобiчна
симетрiя численних органiзмiв тощо.
<<Зростання сегментованих структур
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вiднОсимо до постiйних рис соцizшь-
ного розвитку; гадаемо, що лише за
допомогою сегментувацня певнi фор-
ми структ)ри можуть набути стабirь-
HocTi й постiйностi>> (Радклиф-
Браун). Ще сетментування мо;ке вияв-
лятись через ускладнення внутрiшнiх
рiвномг або розрив, що допомагае
позбутись невiдповiдноi системи в
iм'я новоi rп.lзки рЬноваг i взаемопро-
никних протилел<ностей.

,Щуальна система тотемного сус-
пiльства не була випадковою. I дово-
диться це тим, що подальшi фази
розвитку суспiльства i'i не вiдкидають.
Упродовхt icTopii ми pa:r у раз поди-
буемо онов.пенi ствердлtення дуаJIь-
них систем згiдно з вказаним вицIе
загмьним законом,

Нова точrcа зору на печерне iluс-
тецтво. Тепер озирнiмось на мистецт-
во доби палеолiту й спитаймо себе,
наскйьки вивчення тотемних IUIeMeH

допомогло нам його зрозумiти. Вiдпо-
вiдь могла б бути така: нiби й не icHye
таких систем, з якими зустрrчаемося
ми в австр.шiйському печерному мис-
тецтвi.,Не постае питання про MoiTi
або клани, коlкний з котрих зобра-жуе
свою тварину або рослину, Перемi-
шуються дикi бики, бiзонп й парноко-
питнi,- та й знаки не змiнюються вiд
печери до печери.

I все-таки, поза всяким сумнЬом,
зобраrку€ться саме cBiT духЬ доби па-
леолiту, рiзновид <<мчеринга>; тому
в зародковом5l cTaHi у звiрЬ можуть
бути наявнi еJIементи тотемного пред-
ка, Австрмiйський Примарний Час,
як i священна печера-схрон <(ч)rрин-
га>, розташований пiд землею: предки
виходять iз землi та йдуть у Hei.
<,Щушi тотемншк богiв пiIrrли у зеlvlпю,
й називаються вони <iвопата>, тЙто
cxoBaHi усерединi, невиднi. Схiднi
арунта називми ix <<ер'ютаринджа>.

4+

У цих дJrш тотемних богiв червоне
тiло, .lкивуть вони у величезних пiд-
земни)( печерах, тому й називаlоть ix
<<реJIа нгантr(а> (cxoBaHi люди). Уно-
чi вони виходять з печер i вiдвiдують
cBoi кйки-<<тrкурунга)> та камiння, що,
як гадак)ть, було колись ixHiM тйом>>
(Стрехлов). Сплячi у вJIасних печерах
героi <аlrчеринга> - це безпосереднi
преди <ApTypiB> та <Барбарос>>, KoTpi
сIuIять у печерах, доки не розбуркае
ix який-небудь чарЬний знак i вони
повернуться та спокутують грiхи сво-
го народу.

Образи предкiв як icToT, що ,кили
у печерах чи пiдземних оселях, посi-
дають центрzцьне мiсце у доко;ryмбо-
вiй Америф. Зберiгаються вони i в о6-
разах посмертного життя у пrдземно-
му cBlтl, що з часом перетворюеться
на пекло. I_!e саме вiдiграе надзвичай-
Ito вilкливу роль у шаманському ри-
rya;li подоролti духа, в епiчвiй поезii
та в релiгiйному мOтивi пекельних
мук. Художники, шамани й новона-
BepHeHi доби пмеолiry здiйснювми
пiд сильним примусом зухвалi й Ba;KKi
подорояti у надра землi. Вони :r<axa-
лись, проте rx вело переконання у то-
му, що вони проникають у TaiHy на-
родження, cMepTi та вiдродження.

Лише у Пеш-Мерлi поеднуються
культи Maтepi та тваринноi плодючос-
Ti. У свiдомостi людей пмеолiту, як i
австралiйцiв, мiлt цими двома культа-
ми вiдбувсь якийсь'розлам, але i мати,
i офiрна тварина одержуIOгь свое пов-
ною мiрою.

Потiм печерне мистецтво прагне
населити <<мчерингФ> спорiдненими
духами, щоб забезпечити гurодючiсть
i розмно-rrrення. Щодо саме TaKoi iH-
терпретацii нема лсодноi суперечностi
мiл< зобраlкенням тварин, фантастич-
ними уявJIеннями, таIщюристами в
личинi та шаманами. Iнодi худо;<нiй
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образ безпосередньо пов'язувався 9
магiею полювання, але чiльний iM-
пульс усе-таки з)rмовJIювався праг_
ненням населити cBiT духЬ. Хоча про
композифю у нашому розумiннi слова
говорити ще не випада€, цUIком мож-
ливо, що печери включають окреслену
систему образiв, попри випадковi про-
тиставлення й нашарування. Вони на_
BiTb можуть репрезентувати рiзнi Mi-
фи палёолiту. Спостерiгаеться певне
сполучення форм коней та бикiв, що
цi.lпtом може мати магiчне значення
як у мiшьованих, так i в рiзьЙених
зобра;rtеннях. У знайдених на пiвден-
ному заходi Францii дрiбних предме-
тах i скульптурних зображеннях фi-
гурка Maтepi пов'язуеться з бiзоном.
Так, на лосельському рельефi MaTip
трима€ у руцi рiг бiзона, що Еагад/е
про пiзнiшшri рiг достатку. Розфарбо-
вана червоним пiгментом, вона, fffvto-

BipHo, вагiтна, fi яйцеподiбне, позбав-
лене характерЕих рис обличчя повер-
нуте у бiк роry. На землi знайдено ще
чотири подiбних рельефи й фiгурку,
що нiби зобраr(у€ поJIоtи. Ще одна

Намальована rulJ.ьцем экiноrlа фiеурка з
Пеш-Мерля, Ло; чаклун у лuчuнi (?) з Ле
Труа Фрер в А!ежi, намальовано чорною
фарбою.

фiгурка зобра;куе, мабуть, чоловiка,
котрий стрiляе з л}ка.

Чiткий розподiл мiж культами тва-
рини й MaTepi мо;се вiдбrшати ста-
TeBrпi розподiл учасникЬ культу: чо-
ловiки вклоняються tваринам, а lKiH-
ки - MaTepi. Однак це мо]ке означатп
й те, що у кожпого культу з'.шлЕпись
BJIacHi братства. У cтapo]lиTнboмy
cBiTi ми зустрiчаемося з Великою Ма-
тiр'ю, яка з низки причин ма.па Brracцi
суто жiночi ритуzци та -tконоподi6-
них священикiв (eBHyxiB). Мати домi-
HyBiuIa на таких святах, як елевсинii
а лtiночi <тiаси> перебували у центрi
культу Щiонiса."У Захiднiй Африцi ми
подибуемо MicTepii, пов'язанi лшllе
з lкiнками (в iбiбiо, в екiйському
культi HiM та у бунду в Сьерра-Лео-
не). В iбiбiо з ПЬденноi Нiгерii най-
повал<нiше товариство ЕЙо, що скла-
даеться з чоловiкiв ефiк та eKi, ко-
лись - за традицiею - вкJIючмо ли-
ше лriнок, вiд котрих чоловiки вивi-
дали yci секрети, а потiм сиJIою захо-
пили маду. Вважаеться, що :KiHKaM
коJIись напежаrIо й найстрашнiше
таемне товариство - <Екпо Ндхrохо>
(привrци, руйнiвrшки) -з його
Жахливою Матiр'ю. HaBiTb у Спйцi
Великих Во.ш<iв чоловiк на збираннi
ямсу перебираеться на :KiHKy й спiвае
з оточеноi деревами мьтанки як Ма-
тп Екоlг (екоrrг 

- вiйна). Без rDого
виступу не було б благословення на
насryпнId piK. (Калtуть, що обряд
фуегiйцЬ <<KiHa> зобра;кував повстан-
ня чоловiкiв проти жiнок, <котрим

ранiше нмех(аJIа в.пада й KoTpi воль
дйи таемницями чакJIувttння>).' Мабуть, i за орirьякфв цйком y;r<e

могли iснувати lкiночi культи пiд ору-
дою - принаймнi частково - .lKiHoK.
Ну, а як хе тотем? Ми пересвiдчи-
лись, що тотем, табу на кровозмiшен-
ня та ryальна органiзацiя репрезенту-



вzulи органiчнi частиЕц цiлокупностi,
котра вiдiтраваJIа ва-жливу роль в icTo-
pii людства: вона е необхiдною ста-
дiею розвитку людини. (Ще не озна-
чае, буцiм цю стадiю повиЕна пройти
кол(на група. В icTopii ми зусцriчаемо
групи, Koтpi промиЕакуть кiлька стадiй
вiдразу завдяки коЕтактам з iншими
групами, якi вх<е ix пройшли, тощо).
Молrна запропоЕувати рiзнi гiпоте-
зи - вони ycl не доводяться - ддя
пояснення позiрноi вiдсутностi тоте-
ма в мистецтвi паrrеолiry. Групи мог-
ли пройти тотемfiу стадiю до появи
печерного мистецтва; в орiньякський
перiод iхнiй суспiльrмй пЙут вико-
рястовуе чимало тотемних рослин та
icToT, але витворенi на ocHoBi цього
лад5l спйьнi iдеi та риту:ши групи
скеровують вже на ве.rrичезнi стада та
небезпечних хил(акЬ, з кmрими iM
доводиться мати справу,- амери-
KaHcbKi iндiлrцi з Великих рiвнин та-
коr( докJIадно не включиJIи до cBorx
тOтемних систем стада бiзонiв, ксrгрi
поступово перетворились на необхiд-
Brd складник iхнього побуту. Зад.пя
аJьтернативи ми моr(емо звернути
_yваry Еа па.леолiтЕi групи, що перебу-
вакугь Еа протототемнiй стадii,- тут
ще Еема чiткоi систематизацii, прита-
чанноi австраlriйцям, а табу на кро-
вювмiпlення ще не включено до <(zUIче-

рfнгD. Тодi тотемна система з двома
ваборами табу з'являеться вr(е в пе-
рiод занепаду, коли, ймовiрно, страх,
Ёдчай i провина супроводжують кри-
1-, пmреби широкомасштабних пе-
реадаптацiй. Без гiпотез, схоr(их на
Bi щойно викладенi, важко або й не-
Iохливо витлумаqити соцiальнi й
ý,.TbTypHi форми, подабуванi на зорi
ЕеоI1ту.

OcTaHHiil поеляd на тотеIп. Чима-
-ю суперечок точилось про те, чи
Ior(Ha тотемну систему називати ре-

лiгiйною. Тотем, звичайно, rie перед-
бачае безумовного виконання ритуа-
лiв та rrрини.rкення учасника обрядЬ,
aJIe ми помиJIяемось, розмеrковуючи
релiгiю i тотемiзм. Ми також не мае-
мо рацii, просто зар:rховуючи тотемну
стадiю до чакJцiнськоi. ToTeMHi ри-
туаJIи мак}ть сакрмьrrий характер, як
i чiльнi обрядл найскладнiших репiгiй
(KoTpi у свою чергу просякн5пi ма-
гiчними поняттями). ,Щалi" ми не мо-
жемо розглядати примrтивне мислен-
ня як таке, що функцiонуе за доло-
гiчних уллов. Ще мислення мае власнi
обме;кення (така особливiсть прита-
манна мисленню на будь-якiй стадii
розвитку), а проте воно прагне макси-
ммьно охопити причинно-наслцко-
вий зв'язок та побудувати всеосяжну
картину cBiTy.

Безумовно, хоча tшен племенi й не
може цiлком обiйтись без свого тоте-
мq- BiH скорiше вiдчувае його як
рiвню, а не як поставлене над собою
бо;кество, I тому зiц rllвидше схиль-
ний вимагати допомоги у гrлодючостi,
а не канючити i'i. Какаду тримають
у витяпIутих руках свяченi кйки та
камiння i, пританцьовуючи круг цент-
ральноi фiгури, вигукують: .,Брау,
брауl>> (<<,Щай, дай!>). Суспiльство мае
бути передйене рiзними формами не-
piBHocTi й гнiту, перш HirK тотем або
дух предкЬ втратить тiсний зв'язок
<<на рiвних> з групою Й вивищиться
над нею як бог, Ь"rlrа"аrоrr" моJIитов
i покори. Проте давнi ToTeMHi вiдноси-
ни й да.лi зустрiчаються у виглядi
т. зв. легалiстського, або форма.пьно-
го, ставJIення до богiв - вiри у те, що
ретельне виконанЕя обрядовостi дае
право людинi вимагати допомоги вiд
cBiтy духiв. Хоча у cBiTi прав та
обов'язкiв, пов'язаних з власнiстю,
таке ставлення й набувае легмiстсь-
кого вiдтiнку,- по cyтi зберiгаеться
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ставJIення до божества як до piBнo-
правноi договiрноi сторони, а не як до
пана, шляхи котрого неконтрольован1
й невiдомi.

,Щуальна система характеризуеть-
ся життево важливою рlвЕовагою IVIDK

людьми й Природою, але вона водно-
час тя-lкiе й до гальмування. Мерт-
BoTHicTb i абстрактнiсть виявляються
насамперед в екстернмьнй душi, або
<чуринia)>, де наявна тенденцiя обер-
нути поняттяусiх речей як хtивих (як
духЬ) i сприймати ix як мертвих (як
речi). Первiсна людина прш(рашасть
ся з ритуальноIо метою шрамами, по-
рiзами, татуюванням або фарбами; це
вiдбуваеться тому, що людина трактуе
себе як KaMiHb або дерев'янку, на
котрих можна будь-що вирити, не
змiнюючи ix cyTHocTi. Абстрактне ми-
стецтво первiсноi людини е гI)аничним
вираженням i'i caMocTi як безлtивноi
реч1, котру можна використовувати на
в.пасний розсуд i котру згодом можна
задля Hei ж caMoi реконструювати.
Таким чином, мистецьке вирФкення
коливаеться Milk lкивим зчеIuIенням
органrчних ритмrв r мертвою геомет-
ричною абстракцiею, мiлt сильним
вiдчуттячr едностi природних cyul та
зведенням ,киттевID( процесiв до ста-
тичних i абстрактних форм, до зре-
чевJIення людини й Природи.

Описуючи формування дуальноi
системи, ми повсякчас уникaUIи гово-
рити про один надзвичайно важливий
аспект - про розподй статей, що
його мiстичне значення пiдкреслюеть-
ся вiдношенням материнства до cBiTy
духЬ, та про розподiл працi, що ще
виразнiше розрiзняе статеву прина-
лелtнiсть. На тотемному pbHi единою
спецiалiзацiею е професiя шамана,
У рештi розподiл працi виявляеться
у диференцiацii завдань чоловiкам i
;KiHKaM. На пiдставi довжелезноi низ-

ки опозифй 
- 

g;lgаl'q i природа, iнди-
вiд i група, людина i <<чуринга>, <<мче-

ринга>> i сучаснiсть, чоловiк i л<iнка
(з урахуванням подiлу праф на чоло-
вiчу й жiночу) - постае уявJIення
про,(иття як про цшковите взаемо-
проЕикнення протилежностей. }Iи;кче
ми розглянемо, як це уявJIеIiвя розви-
ваеться.

Тим часом зазначимо, що тотемна
система з i'i' симетричною детмiза-
цiсю створюе завершену картину cBi-
ту, в якiй людина й природа водночас

роздйенi та о6'еднанi. Усьому знай-
дено сво€ мiсце. Так, одна кимбер-
лiйська група; прагнучи зберегти
ду.шьну органiзафю, попри вторгнен-
ня поточноi дiйсностi, аеропланам
визначила мiсце з одного боку свого
cBiTy, а вантажiвкам-з iншого. Та-
ким чином, rrлем'я на власнлтй копил
вiдбивае усесвiтнiй лад, сднiсть, що
складаеться з пари оrrозицiй.

3. Перехi0 0о цuвiлiзацti

Меаолir. Завершився льодовико-
вшi перiод, щезли мамонти, на змiну
великим стадам прийшла диqина, що
радше жила поодинцi, лiсовi HeTpi
поступово перетворилися на степи,-
1 людям довеJIося винаходити нове
спорядження й HoBi методи полюван-
ня. Основним д-жерелом харчування
усе ще залишалось мисливство, проте
дедалi бilblllий наголос робився на
риболовлю, i за помiчника став соба-
ка. Групи.тryчникiв полювми на узбе-
реж;кi морЬ та у лiсах. Нетривалi
подоро:кi здiйснювмися човнами: лi-
си були головною перешкодою на
шляху пересування. (Розв'язувати це
питання навчилися лише з часом вц
нащадкiв тих народiв палеолiту, KoTpi
подались на пЬнiч слiдом за пiвнiч-
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Епм оJIенем). У тундрi росло рясно
сосон i берiз, толtrгругrи людностi вiд
Пеr*riнськrлr гiр до Урму пристосову-
tаJIись до нових уплов. У CTap-Kapi
(йоркшир) поруч знайдено i гарпу-
пв, i важкi тесла дrIя порубу лiсу.
.П|,овкола болiт i озер селиJrися люди,
що спецiалiзуваJIись як на мисливствi,
ак i на рибмьствi. KpeMiHHi сокири
аасадж)rвzUIи так само, як зараз на-
Grдх)rкугь сокири й тесла; люди мaши
сашr й човни з веслами. Зберiгаючи
ссзошri цикли мiграцii, вони почин:чIи
еiддти уздовrк морських узбере:к.
(Б.шзько 4000 р. до Р. Х. з'явиlмся
IЕшi.пrе й Бмтiйське моря). Клiмат
GtaBaB дедалi вологiшим. З'явцlмся

Малюнкu й пircтсlzрамu. Першi чотuрu ря-
0u - наскельнi малюнкu з lcnoHti та zсaль-

ка з Ма 0'Азiль на пiвOнi (Dранцfi. П'ятuй
ряd - малюнкu на еальф. Шостuй - ма-
люнкu з Сьерра Морена й Ла Пiлета в Ic-
панГi. OcTaHHi 0ва малюнкu у шостому
ряOу праворуч та увесь сьомuй ря0 -
ранньо€zuпетсьi накwлення й пбзltлчкu.

ознаки соIцtчьного розшаруванЕя та
органiзованого ведення бойових дiй. l

Як приклад можна згадати про чоло-
BiKa, котрий загин]aв у селищi бiля
Тев'ека у Бретанi, вrrучеrшпi в легенi.

Мистецькi форми убогi та абстрак-
THi. Незграбнi подряпини свiдчать про
спроби узагаJIьнити композицiю ill

рух,- можливо, свiдомоi мети у цих
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творrннях нема, l рука посуваеться
просто iмгry;ъсrвно. Проте вряди-го-
ди виявJIяеться певна схиJIьнrсть до
геометризацii- наприклад, меандр у
Мiзинi. Ми можемо д.llя порiвняння
розглянути ключовий вiзерунок ка-
рад:керi з Пiвнiчно-Захйноi Австра-
лii: меандровi форми нiби оповiдають
про мандри тотемних предкЬ.

Занепад мистецькоi дiяльностi мав
свiй позитивнrй аспект. Мистецтво
палеолiту було в ocHoBi своiй iHTyi-
тивне: око художника не спромоглося
<(виокремити так добре вiдой нам
геометричнi формп>. Ко;пr вичерпми-
ся специфiчнi умови достатку,- а
можливо, i внутрiгруповоi гармонii,-
тиск страху та необхiдностi розв'язу-
вати HoBi проблеми рЁнуе iнryiтивне
сприйняття цiлостi, i митцевi бракуе
ана.rriтичних сиJI переадаптувати свое
мистецтво. Людям доводиться почи-
нати заново, вц нуля, ме тепер вико-
ристовуючи анмiтичнi здiбностi ддrя
важкого й повйьного вiдкривання
црироди форми.

Сiльське еоспо0 арство. Революцiя
доби неолiту, що привела до появи
сйьського господарства, вiдбулася у
Пiвденно-Захiднiй Азii. Було виведе-
но рlзнr сорти пшениIц та ячменю,
приручено кiз та овець. Першi аграрнi
сеJIища, як ми знаемо на прикладr
€рихона, з'пилwся близько 7000 р. до
Р. Х.; час ix заснування збiгаеться
з розквiтом мезолiтичноi групи у
CTap-Kapi. Вiчна весна перетвориJIа
€рихон на оазу серед голоi рифтовоi
доJrини. Населення MicTa зростмо,
доки площа його не сягла б aKpiB
(2,4З ra.- Пер.). MicTo було захшце-
не висiченим у скелi ровом завIIIирш-
ки 27 футiв i завглибшки 8 футiв та
внутрiшнiм камiнним валом: Iснувала
принаймнi одна башта заввишки
25 футiв. Пiсля кйькох перебудов це

мiсце було покиIIуте. Потiм прийчrтпл
HoBi люди i перед б000 р. до Р. Х. спо-
рудили новий мур та пйудувми бУ-
динки з каменю i невипменоi цегли.
Вони не шлiфували KaMiHb i не гонча-
рювzrли.

На V тисячорiччя аграрнi посе.пен-
ня сiльського й мiського типу почaUIи
виникаtи на широкому щ)осторi, кот-
рий назквми <<Пiвмiсяцем плодорiд-
дя)>. Ця територiя простягалася вiд
€гипту - через Месопотамiю - до
Пiвнiчноi lндii; вона включаJIа три
великi рiчковi системи: Нiл, Тигр -€вфрат, Iнд. Цi люди гоНчарювали
й мали зр}цне знаряддя. Часто поди-
буються фiгурки MaTepi, що свiдчить
про ваry культу MaTepi та, ймовiрно,
про вIlливове соцiально-економiчне
становище )(1нок, котр1 користувtUIи-
ся мотиками 1 виготовJIюваJIи горщи-
ки. (Вiдбитки па;rьфв Ёа глиняному
горщику доби неолiту з TepeHiB Pocii
нzUIе]каrIи, напевно, )(lнц; на земJIях
Нiмеччини глинянi горщики залiзноi
доби оздоблювмися кiльцями, що ix
носиJIи перева]кно :кiнки).

Найпоширенiше богарне земле-
робство виснажуваJIо грунти, а це,
у свою чергу, призводиJIо до локмь_
Hoi мiграцii населення. Перед
4000 р. до н. е. землероби дiсталися до
середньоi течii Ельби. Проге у найго-
ловнlших центрах кочlвництtsо вже
занепадaцо. Певним чином змiнилася
система rрунтообробiтку та випасу,
а вздовrк Нйу та в пониззi Месопо-
TaMii землероби змогли покJIадатись
на воднi ресурси рiчок. Нова агро-
TexHrKa поступово поширилась Еа за-
хiд, у €вропу, i на схiл- в Азiю. Рис
у Китаi з'являеться близько
2000 р. до Р. Х., можливо, трохи
раЕiше - в Iндii. У печерi бiля Окам-
по у Мексиrri знайдено вирощенi
пляшковий гарбуз, мiсяцеподiбну ква-
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солю та кабачки. Ix датуrоть приблиз-
но б500 роком. На пЬденному заходi
СIIЬ вже у 3600 р. вrrроlщваlпt Maic.

Рiзко розширшIося розумiшш
причrпlно-наслiдкового бв'язку. Чоrrо-
вiки (або;кiнки) збагнули, що багато
рослин Еиростае з насiяня i що цим
процесом моrкна кеIrувати. На пiдста-
Bi такого вiдкриття виникJIа iдея про
Tel що чоrrшiк зронкr€ васiння y:KiB:
ку. В резулrлатi зачаття одерr@JIо

ряll,iональне пояснення; чоловiки че-

рез це зрадЙи, усвiдомивши себе но-
сi.шrи насiння. -Одночасно з'яви.rrася
Еова,схема витJцrмачення виживанкя
дrхЬ мертвих та iхrъого поверненця:
шеутвi зопниваJIп, пророста;пл й по-
popкyBaJпr Hciвe життя. Пiд iнтенсив-
шцrr iиском цих iдей ilоч.ии рЯнува-
I1ся системи успажоЕуванЕя вц ма_
Tepi; мп маемо yci пiдстави висновува-
тп про iхнiй панiвнш]i характер, бо
скрiзь подЙуеrпrо чимаJIо pelriKTiB

щого зzжоку. Проте опiр звичаЪ був
Еадто сиJшIим, i ми зустрiчаалося
з непослiдовною нкзкою перехiдних
спорiднених форм.

Дуальюа орzанiзацiя. IcToTHo зру-
IrтпJп{ся також ланки симетричноi рЬ-
Е(ваrи. Однак одиЕ аспект дуаrьноi
qrанiзафi щ)отягом ц)ивалого часу
,ЕIIIився неторканим: rгри, у кOц)их
щотиборствують двi сторони, i анти-
фоцна або подвiйна структура ба-
пaъох ритумьних i танцювальних
павтомiм. У австрuiйцЬ були поши-
pcai irрп у м'яч що маJпr значення
, аеlrах ритуаJIу rшодючостi. У BiKTo-
Ё шя r,ри використовJrвiйися смуги
цурЕ опосJд.lа, скрученi та зшитi.lки-
лаоц або напхана травою калитка
flшуру. HepiBHocTi тут не було,-
тосто виц)ilвzulа сrшrьнiша команда.
l Д.rcтралii на <Diд.lкi та у Пiвнiчнй

^ryцi 
команди репрезентув:лJIи

;отвлежнi MoiTi. Особливостi TaKoi

rри у м'яч збереглися до нашlж дrЬ
у такик видах спорту, як фубо.тl,
крикет. Вони походять безпосерёдньо
з ритуаJIьш{х дiйств; прпкладом моrке
прав}rп{ iрландськrй хокей на цrай,
у який ц)ають предстzlвllики дрох су-/сlдюх параФlп, аоо лакрос, гра а},rери-
канських ilцiанфв, яку в них перебра-
ли канадськi осадники.

З iншого бокц риryа;ьне викорис-
тання щюшUIежних rолосiв або тап-
цюваrьних груп такоr( збереглося в
ре;riгiйних слу:кбах та у формах мис-
тецтва, хоча безпdсередня ix значу-
щiсть при Iрому здебЬшого втра-
чаетrcя. Ось кйька прикладiв, запози-
чених у груц Kmpi й досi послiдовно
дOтрIпчryються первiсноi таrпIюваlrьноi
пантомiми. Перший, вiдносно склад-
ний, приклад узято з о. Балi: <Протя-
гом бi;ьшоi частшни ритуалу громада
учасникiв рухаеться як одна людина:
ось одна рука описуе криву, ось висо-
ко здirhr.шися обирi рукщ тисячi фi-
ryр р]rхаютъся ритмiчно, як збурувене
бризом море, аJIе раптом yci вiдхи-
ляються, тримаючи руки уздовrк тулу-
ба долонями догори, накладаються
одиЕ на одЕого, утворюючи велиtIезну
тролIдI, кожна пеJIк)стка KoTpoi - це
голrпi тоlrc.

З набли-женням обряry до кульмi-
нацii громада роздiляеться надвое.
Ко:кен бiк пiднiмаеться по черзi: Ti,

що бrrи.rrtче до серед}rни, сидять нав-
почiпкц дальшi рдди здiймаються ка-
скад:lми, а останнiй ряд стЪiть май;ке
навIIпшньки, супIrоводr(уюIш горлов1
звуки рiзкими й виразними жестами.
Така взаемна гра подИениr( поJIовин

ц)ивае у дедалi зростаючому темпi,
людська сила Ha65rBae iншого вимiру,
рухи усе;квавiшають i рiзкiшаrmь I_[e

ц)ивае д<rIц доки один iз учаснпкiв
у нестлr,ri не кинеться до ценrру, мiлt
двома групами, що змагаються. Пiд
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час Його промови кола переформо-
вуються> (Горер). Тут ми бачимо чу-
дово виражену сднiсть, народжену з
двох протиставних половин. Шаман-
учасник у нест-шчri з'являеться у точцi
кульмiнацii та розв'язки: ця людина
перебирае на себе увесь рух i прагне
спроектуtsати його на новий piBeHb.

У туканос в I_{ентрмьнiй Бразилii
ми зустрiчаемося з розвинутiшою
у драматичному розумiннi фЬрмою.
IJей народ з цоявою iспанцiв був поз-
бавлений кращих умов lкиття. Тут

рiвновага порушена. <<Один з TaHKiB
яскраво втiлював трiумф cMepTi; вико-
нуваJIи його люди, ддя котрих смерть
не була природним явищем. Вона ic-
нуваJIа як наслlдок таемничого чаклу-
вання та гнiву демонiв. Протягом
трьох ocTaHHix мiсяцiв трое одноIIJI.е-
мiнникiв пiшло до тiней cBoix батькiв,
i тепер мма вiдбутись церемонiя
оIuIакування ixHboi cMepTi.

Бйьшiсть танцюристiв у личинi
виil,шла з <<молока)>; виконавцi спiвми
надсадну жа,пiбну пiсню i провадили
танок у нескiнчеr+rому колi. .Щвое ви-
конавцiв залишилось у громадськiй
оселi, але i iM випадма важлива роль.
Бо коли танцюристи намаг;UIись по-
ВеРНУтись у <(молока)>, дво€ виконав-
rцв, що залишилися, перепиня.rм iM
дороry до оселi, i мiж двома групами
розпочинaulась церемонlzrльн4 iule
водночас вельми реапiстична бороть-
ба. Танцюристи зовнi зобра;кували
темних розгнiваних демонiв, KoTpi на-
магмися взяти <<молока> приступом,
несучи з собою смерть i хвороби.
.Щвое танцюристiв у серединi зобра-
,куваJIи дру.lкнiх духЬ, KoTpi бу;п,r
сповненi рiшучостi перепинити дорогу
злу.

Пiд час борогьби кiлька родичок
покiйникiв упiвголоса заголосиlIи.
Попри HepiBHi сиJ,Iи, захисники досить

довго бороняться, uule зрештою злi
духи прориваються та оволtодiвають
<(молокФ>. Голосьба л<iнок переходить
у пrсню вlдчаю та завершуеться гlр-
ким риданням.

Я був свiдком iндiанського еквЬа-
лента мiстичного дiйстм, але тодi як
бйьrцiсть мiстичних дiйств зображуе
трiумф добра над злом, цей iндiансь-
кий риryал iз жорстоким ремiзмом
являв цйковиту перемогу cMepTir>
(Макговерн). Потiм вiдбувся фалiч-
rмй таноц пiд час якого з шишоr-
висипaUIося насiння, i танки, що зо6-
ражувми тварин. Наприкiнцi личини,
що були <<тимчhсовим притулком де-
MoHiB>, спапювались. Знахlрi та iншi
чоловiки, що споживzUIи зiлля <(каапi>,

переконували, нiби на власнi очi бачи-
ли духiв у процесi танку, кOгрi хова-
лися пiд личинами. Але завдяки о.м-
щенню вогнем вони вигнанi й не змо-
жуть завдати шкоди туканос. Танцю-
ристи були з рядЪ менш значнпх
одноплемiнникiв, а вождь зi своiми
родичами перебував серед спостерi-
гачiв. <.!,еякi найважливiшi ролi вико-
нувztлись двома ммопомiтними .rле-
нами громади. Здаеться, робилося це
навмисно>.

Гра у м'яч з'яв.тlяеться у мiфi, щоб
вiдобразити елемент думьностi у
BcecBiTi. У перськiй релiгii в цю гру
грали Ормузд i ApiMaH. У Мексr,tцi гра
називаеться <<тлахтлl)>: грають каучу-
ковим м'ячиком на обгородлtеному
подвiр'i. <<Тлахтлi> асоцiюеться з Ксо-
лотлом (близнюк, двiйIп.rк, TiHb, осо6-
ливо пов'язана з сонцем вечiрня TiHb).
Шааryни у своему гiмнi спiвають:
<<Старий Ксолотл грае в м'яча, грае
в м'яча на магiчнiм майданi>>. Яскраве
й темне розфарбування м'ячiв i май-
данчикiв вiдбивае символiку свiтла i
темряви. У руколисах оповiдаеться,
як Ксолотл грав у м'яча з такими
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богами, як Мiсяць. За одним мiфом,
бог сонця сгIускаеться по павутинцi
з неба та починае у Толанi грати
в м'яча з народним героем Кветцаль-
коатлем. Серед гри BiH обертаеться на
яryара й ;кене свого суперника до
Тлапалана, де його виглядають люди.
На прикладi цих мiфiв ми бачимо, як
у саму cyTrricTb гри у м'яч втiлюеться
MoparrbHlfr та цrомадськr i конфлiкт.

Зненависть i HepiBHicTb розшар-
пують тепер моiтi,,що коJIись перебу-
вfu-Iи у врiвноваiенiй опозицii. На
Фiрr<i люди подiленi на табори за-
лежно вrд свого соцlмьного статусу:
осадники подiляються на нобiлiв-зем-
левласникiв i чернь (зуби землi). IH-
коли половини одного IIJIeMeHl пов-
стають одЕа на одЕу, як, наприклад,
на архiпеrrазi Пмау. Часом конфлiкт
виникае просто мrж двома частинами
одного селища, мiж одним i другим
боком вулицi, Mi-lK двома частинами
острова. В Iндii, Мiкронезii та Пiвнiч-
нiй Америцi ми подибуемо бойовi гру-
пи, згуртованi довкола провiдних ро-
дин.

Черепок з zеометрuчнuм орнаментом з
Беотii, на котрому зображено боzuню в
оточеннi 0вох левiв- На0 коэкною рукою
в нёi по птасi, а на cyKHi - рuба, яtс cBiO-
цення Tozo, що це боzuня рiчкu та сlзера,

Часом, особливо у Пiвнiчнiй Аме-
рицi, де усе ще сильнi ToTeMHi еле-
менти, докJIяцаються зусиJlJlя до пе-

ремоделювання дуа.rrьноi органiзацii,
внаслiдок чого, одначе, зберiгаеться
рЬновага. Так, омаха мають великого
духа Ваконда, котрий виявляеться у
двох iпостася<: небi та землi. Плем'я
подйене на небесних та земнIл( лю-

дей, що в свою чергу мають по п'ять
пiдроздiлiв. Небесна засада пов'язана
з творчими та с4еровуючими с}Lпами
громадського та особистого r(иття,
а земна засада - з риту€шами та
обов'язками фiзичного благобуту,
Обидвi групи беруть участь у грi в
м'яч, вони разом пzlлять священнi
люльки; небеснi люди селятъся на
пiвнiч, земнi люди - на пiвдень. BiHe-
габо подйенi на екзогамнi половини:
Горiшнi й Нихtнi. Клановi тотеми Го-
рiшнiх - птахи, клановi тотеми Ниlк-
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Hix - наземнi й MopcbKi тварини.
Провiдrплй кJIан перших - Громо-
птах, це клан миру; других - Вед-
мiдц клан вiйни.

Насеrrення острова Тикопiя (Со-
ломоновi острови) подйене на двi
головнi rеографiчнi групи, що супер-
Еичають у вiд.тlов.llювашri сiтками лi-
таючих ри6, танках, MeTaHHi дротикiв
тощо. ,щух змаганця виявляеться та-
коrк у вихваляrпri та оганьблюваннi,
Клан i спорiляенi пiдlоодiли виrки-
вакуть, проте кланова ворожнеча пере-
даеться у виглядi регiональноi клано-
воi peBвocTi. (Клани мають вJIасних
вождЬ, яких обирають з провiдних
домiв. Вм;каеться, що цi волtдi до-
сить освiченi й тому моrкуть вIuIивати
на небезпечнIл( кJIанових богiв).

У пiвденноафриканських MacaiB е
войовнича органiзафя, до якоi yBixo-
дять yci чоловiки BiKoM 17-30 poKiB.
Вони подИяються на гр)rпу аграрних
осадникiв i групу пастухiв-кочiвникiв.
Унаслiдок конфлiктiв Mi;K обома гру-
пами перемогли кочiвники. Macai
мають двi групи божеств: дру.lкнi чор-
Hi i зловорожi червонi. Обидвi групи
безперервно ворогують.

На цих прикJIадах ми бачимо, яки-
ми складними IIUIяхами р,озвиваеться
дуальна система, до KoTpoi тепер yBi-
ходить перевага однiеi зi cTopiH. Ще
Гомер пам'ятав про описувану нatми

фазу. На його утопiчному ocTpoBi Ор-
тигiя розташованi двi краiни, що подi-
лrurи Mi-lK собою yci во;rодiння. На
щитi Ахiлла зобра:кено два Micтa: Mic-
то миру й MicTo вiйни. Мирна група
збавляе свiй час беручи rrurю6, спi-
ваючи пiснi й танцюючи хору, а гр)rпа
вiйни - зрадлива й лtорстока, i-i ем6-
лема - золого. Порiвняймо це 6
ДУМЬНИМ ВОЖДИЗМОМ, KOJIи ОДИН
воr(дь конче асоцiюеться з вiйною (як
у Полiнезii або в деяких частпнах

HoBoi Гвiнеi); проте вище мо:ке бути
й мирrшй воr(дь, котрий асофюеться
зi святковими обрядами,- BiH проти-
ставJIя€ться вiйськовiй cTopoHi й на-
BiTb надйений магiчною здатнiстю
припиняти вiйну. У стародавнiй Скан-
динавii упсальськi королi вважаJIися
короJIямrr храму, на вiдмiну вiд вен-
деЛьських королiв вiйни.

Причини лютощЬ часто-ryсто Ti
-;t caMi, що й в австралiйських IuIeMeH,
проте нинi ворожнеча Й усобиф вини-
кають також мilt MoiTi. Так, на остро-
Bi Сан-Кристобмь (CorroMo_HoBi остро-
ви) селища i райони подйенi Mi.lK

двома Moiтi й бфотьба зосереджена
на кордонi. У районi автохтонного
населення арозi ворожнеча спмахуе
через ;кiноц магiчнi cмepтi, нечесшдi
подiл зем;li мiж родичами помираю-
чого, захоIuIення спiрrшх дйяноц по-
рушення табу вождя, бажання воr(дя
заволодiти уславJIеною зброею або
прикрасами, переступання .:кirп<и че-

рез похиJIене дерево, пiд коцrим про-
ходить чоrrовiк i вiдчувiiе себе таким
чином прини]кеним.

[,gальпi eepoi. На цьому щаблi
мiфiчнi героi починають змагатися
мiлt собою та сваритись. Евгемерис_
тичним прикладом моr(е правити ле_
пенда про Ромула й Рема, засновникiв
Рима: Ремавбивае Ромул. (У Римi, як
i в Спартi, була подвiйна магiстрату-
ра). У бiблiйнiй оповiдi про Авеля
i KaiHa розкриваеться конфлiкт Mi-lK
братом-аграрiем та пастухом, причо-
му саме перший виведений як заво-
дiяка .вар i вбивця. Мiфологiчну ос-
нову оповiдi допомагае з'ясувати шу-
мерська поема <Залицяння до IHaH-
ни)>, де богинi доводиться впбwратп
мiж землеробом i пасryхом, KoTpi пе-
ресварилися. Iншши прикладом подi-
лу е надання безсмертя одному з
близнюкiв i залишення iншого смерт-
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ним, як-от у випадку грецьких Дiос-
куЁв або Геракла й Iфкла *. (Такий
розвиток подiй у свою чергу зумоц-
люеться поширеними в усьому cBiTi
звичаffчtи та обрядами, що стосуються
близнюкiв, один з яких часто-густо
асофюеться з пебесною сиJIою. За
появою близнюкiв звичайно riдуть
страшнi подii: здаеться, що при цьому
з'являютъся ддi половини одного iH-
дивiда - реаJIьна й духовна. Тому
нiiйчастiше одного з близнюкiв уби-
вають або кидають напризвол.шrде) .

Нерiдко сама Мати виявJIя€ться
у дуа.lьнiй формi. Ми в-ж,е зустрiчали-
ся з австраJIйськrлчrи сестрами Щжан-
гавул- У €гиптi е пара Iсiда й Нефтiс,
у Шумерi IHaHHa мае тiнь-двiйника.
Мiнойська Мати мае ще мо,подше <i>:
згодом з цього вийrrr.rrи давrъогрецькi
.Щ,еметра й Кора. З такою ж дуаJIь
нiстю праматерi-зешпi ми зустрiчае-
мося в iрландському й гаельському
фо;ьклорi. Далi, з Матiр'ю - особrпr-
во у найдавнiших формах - пов'яза-
не щ(rcь на зразок ToTeMHoi симетрii
у вiзерунках, коли вона розташо-
вуеться помi.lк двома тваринal}.rи або
птахами. В Америцi ми подибуемо
думьних героiнь, наприклад, у циклi
переказiв про чоловiка-зiрку: двох
дЬчат зваблюють на небо, i одна з
них народжу€ героя aBToxToHHoi
культури, що знипц/е MoHcTpiB. Нава-
хо мають болtество сонця, arre найша-

* Ось приlстад усе ще гармонiйноi
паря - пiсня про клан iiмсунгрiв з Ао На-
гас в Афршдi: <Були дрое братiв величез-
flим крислатим каучуковим деревом, пд
rцrихистком якого мирно л<ило ce.rro. Зi
стиглих япл що падали з дерева, виросJIо
плем'я, пр€красне, як пт.tх-носорiг>,.Тут
вони порiвнюютrcя э деревом-матiр'ю.
У Ромула й Рема деревом початковоi гар-
хояii була фiга. Порiвняйте це з народr(е-
юпrrи Матiр'ю дуальними предлами байка-
pi з ЩентральноI Бразилii.

нованiшою постаттю е Естсанатлеi
(Жiнка здатIlа до самоперетвор€ння
або самовiдрод.lкення), щонайтiснiше
пов'язана з моJIодпою сестрою - Бi-
лою lкiнкою з черепашкп. € й iншi,
менш ваrкпивi боги вiйни та героi,
вони також здебЬшrого дуаьнi.

Ще про блuзttюкiв. Оскiльки polrb,
що iT вiдiграють б;пrзнюки у мiфах та
звичаях, дозволяе гrшбше збагнути
думьну органlзацrю та усе з нею
пов'язане, ми вва.жа€мо за доцйьне
ще трохи затриматись на цьому пи-
TaHHi. MaTepiarr про подвiйних rcроЪ
на cтa\ii подiлу rчrеменi було пiдсумо-
вано таким чином: <<У них cxo-;Ki iMe-
на, вони вороryють вони пов'язанi з
рiзними коJIьорами, один з них стар-
ший, а iншIй - молодtrий, один ма€
бiльшу, а другий меншу вJIаду. [...]
В iндiйському епосi вони з'ямяються
як Сунда й Упасунда або iншi числен-
Hi пари братiв зi схо;кими iменами; це
засновники Та-туп i Пеry в Бiрмi:
Тита Кумма i .Щзая К5п"п,rа, Тама
й Вимала; це старшшi та молодпrd
князi xyHJryH i ХулаЙ, Koтpi зiходять
з Ееба i засновують ахомське кня-
зiвство в AccaMi; вражаючi руiни Нан-
матель на ocTpoBi Понапi (Каролiнсь-
Ki острови) пов'язанi з Оло-сrшrа й
Ола-сопа. [...] Колта з Брптанськоi
HoBoi Гвiнеi кажуть, нiби вони похо-
дять вiд ддох братiв - Киримаiкуrry
й Киримаiка; на ocTpoBi Ману'а (Са-
моа) Фуе, син Таrпалоа, зiйшов з не-
ба i в нього було два iMeHi - (Dye-TaH-

гата Й (Dye-ca; вiд нього поход{ть
населення дрох рiввин; в одному пере-
казi про найдд,внiших правителiв Тау
на Ману'а оповiдаеться пIю правrmе-
лiв двох частин острова [...] - про
молодшого Алiа й старшого Алiа; у
переказr про поход.ження авгохтонно-
го населення самата на CaBai'i зга-
дук}ться iMeHa двох хлопчикiв 

- 
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Ta-i-yTa й MaTa-i-TaT (Очi на ocTpiB,
Очi на море); Гоноура на TairTi нази-
вае себе Мауi-позаду й Мауi-попере-
ду - подвiйне iм'я д2lя однiеi особи;
предками наро,ry тут були TiiMaapaa-
ута й Tiy MaapaTi; в Америцi зустрi-
чаються подвiйнi iMeHa близнюкiв:
близнюки Киче називались Хун-каме
й Куку6-каме, а TaKoiK Хунбац та
Унчоуен. I тому в усьому регiонi героi
aBToxToHHoi культури та ilflпi тради-
цiйнi iстоти MaIoTb подвiйнi iMeHa.

Вони супервичаItrть Mi:K собою i
розрiзняються за характером. Пере-
каз про Сунда й Упасунда зосеред.rке-
ний довкола ixHboi принциповоi свар-
ки через дiвчину. У Меланезii на пi-
BocTpoBi Гвель То Кумбiнана й То
Ковувуру надйенi рiзними якостями:
один - розумний та хитрий, а iH-
шлй - дурний та нетямущий, один
свiтлий, а irпций - смаглявий. Близ-
нюки у rypoHiB розрiзняються за тим,
що один хороший, а iнlшдй 

- 
пога-

нrй. За переказами iндiанцiв-зунi, у
близнюкiв зрощенi права й лiва руки.

У рiзних мiсцевостях xapaKTepHi
риси автохтонних героiв та iнших
традш4iйних icToT неоднаковi, проте
ixHi втlастивостi перегукуються мiлt
собою стосовно зв'язку з правлячими
групами KoHKpeTHoi спiльноти. з якою
вони асофюються. Там, де спйьнота
у цлому пов'язана з пiдземним cBi-
том, вiдвертих вiдмiнностей мiлt ав-
тохтоннпмп героями немо (Перрi).
,Щiоскури, або Небеснi юнаки грекiв,
здаються схол(ими за походженням
на арiйських Ашвiнiв, пов'язаних з
дощем, водоп(rcтачанням i кirъми.
В lталii, KpiM близнюкiв-засновникiв
Ромула (Рома) й Рема, ми подибуемо
Пiкуллна й Пйумна. € схоlt<ий авто-
хтонrплй культ i в грекiв. <Храми, при-
свяченi цим богал"ц ми зустрiчаемо в
усiй Iталii... Але традицiйнiсть i вод-

ночас рiзноманiтнiсть у зобрал<ен-
Hi Кастора й Пошl5rкса - не задJIя
порiвняння>. У Грецii ix звичайно
розмiuдlють симетрично по вiдношен-
ню до MaTepi. Тiмей оповiда€, що
культ на кшталт пошанування ,Щiос-
KypiB був найразючiшим фактом релi-
гii кельтiв, а Тацiт згад/е про гер-
манський культ близнюкiв *.

.Щiоскурiв тип визЕачаеться таки-
ми характеристиками: близнюки Bi_

дають плодорiддяц i вмiють зцiляти,
осЙливо слiпоry; вони бере:rrуть Iсти-
ну (це насамперед стосуеться Мiтри).
Згодом вони набувають вигляду верш-
никiв, з'являючисЪ посеред бою (нап-

риклад, бiля о. Регй або пiд ,Щельфа-
ми), щоб допомоrти вiрним. Вони асо-
фюються з ремеслами, особливо з
мiстобудуванням. Близнюки пiдтри-
мують закон гостинностi: воЕи перев-
бираються та вiдвi,ryють людей i бла-
г(rcJIовJIяють добрих, завдаючи лиха
негостинним. У <Кrмзi MaKKaBeip>
свосрiднi .Щiоскури допомагають €в-

рейськЙм патрiотам у боротьбi проти

+ У шумерького Таммуза е досить
невизначене друге <<я> - Нiнгiшсида: ця
пара найiмовiрнiше oтото:кнюетъся з Чепi-
гами. Грецькi близнюки Акрисiй та Пройт
сваряться HaBiTb у черевi MaTepi. Близrшоки
збираються на <Аргоr> (в ocHoBi лежить
подорож духЬ до iншого cBiTy для вц-
краденЕя золотого руна): Кастор i Пол-
лукс, Iд i Лiнкей, Геракл та Iфiклей, Ам-
фiон i Зет (ще й дехто з родини Актора).
За традицiею, ,Щаная прибула до ITMii
з синами-6лизнюками Аргосом та Аргеу-
сом i оселилась там, де згодом був засно-
ваний Рим. Близнюками були Аполлон
i Артемiда, а з Артемiдою на ,Щелосi
пов'язувались гiперборейськi пари. Звер-
HiTb уваry на зв'язок ,Щiоскурiв з Кабiрами.
Нам оповiдми про те, як вмiйський фер-
мер xmiB позбутися корови, що народиJIа
двох телят. Схоже побоювання поширене
у ПЬденному Yelrbci та Кардигапширi,
у пiцдеr*rоафриканськiй Ла Ваrцеi та в
Перу (лише сmсовно лам).
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Сuметрuчнi елементu вiзерунка з Перу, u1o
вiOбuеають 0уальнuй поOiл.

гЕiту СелевкИiв. З перемогою хрис-
тиянськоi церкви з'явилася сила свя-
тих на кшталт ,Ц,iоскурiв, когрi пе-
ретворились на оборонцiв MicT. У Си-
pii та в деяких Micтax HaBiTb Icyca
трактували як одного з близнюкiв,
пов'язуючи його зi святим Хомою.
У <Звершеннях Хоми>> ця пара здiй-
сЕюе типово ,Щiоскуровi подвиги. За
гностичноIо традицiею, Святий .Щух,
або Заступrмц бр близrпоком lcyca.

Ми в.lке згадували про те, чому
близнюкiв бояться, але хотiлося б ще
раз з'ясувати, як саме порушук}ть во-
ни рiвновагу у BcecBiTi. Первiспа лю-
дина вiрить у циклiчну низку народ-
женц тому здебiльшого дитина - це
дИ, що повертаеться. В;ttе звичай ви-
рrшуе, яким calмe чином дитина одер-
:кить Велике iм'я або Iм'я родича
з боку MaTepi, як його часто нази-
вають. У Схiднiй Гренландii iм'я вва-
жаеться другою душею, i дитину на-
зивають на честь останнього померло-
го у групi, дух якого перетворюеться
на одну з душ дитини. В африкансь-
ких ланго мати, уперше даючи дитинr

грудь згадуе_ ycrx 1r прежlв у другому
колiнi. .Щитинi дак)ть те iм'я, пiд час
вимови котрого вона починае смокта-
ти грудь. У йоруба батьки звертають-
ся з цим питанням до священика.
,Щмi, утрlлr,rуеться повiр'я, буцiм со-
рочка, або Iиацента,- це дух-дрiй-
ник, i з цими предметами пов'язано
беэлiч звичаiв. Аборигени у Квiнслен-
дi ховають сорочку у по.lli пiд стiжком
з вербового пруття. Суматрiйськi ба-
таки ховають i1 пiд домом. Iншi BlBi-
шують iI на деревi або вдаються до
низки обрядiв симпатичноi магii, аби
вплинути на майбутне дитини. TaKi
повiр'я дуr(е поширенi: вiд селян су-
часноi €вропи - до народЬ давнього
Перу. <<Каро-6атаки ствердrкують на-
BrTь' що достеменна душа з двох д)rш
людини живе разом з плацентою пiд
домом; це та душа,- кажуть вони,-
котра да€ дiтей. Баганда вва.rкають,
буфм Ko.;KHa людина народrкуеться
з двiйником, i цього двйника вони
ототожнюють з послiдом, котрий вони
трактують як друry дитину. Мати хо-
вае послiд пiд корiпн.шчr дерева Ilпачу,
котре вlдтак - доки не достигнуть
шIоди - вв:Dка€ться священним. Зiр-
ван1 IUIоди цього дерева родина спо-
живае як священну страву)> (Фрезер).
<<Пупковий канатик i плаценту на пЪ-
днi Сулавесi називаrgгь <6ратом>> i
<<сестрою)> дитини)> (Кроулi). Близ-
нюки руйнують yci цi,cTpyHKi системи,
привносячи у родину й групу цiлком
несподЬане порушення рЬнЬваги. Ту-
бйьцi Британськоi Гвiани одЕого з
близнюкiв вважzulи дитиною <<KeHai-

ма)>. Пiд цим розумirм як екстернмь-
ну душу (така нiби була у Bcix пред-
MeTiB - живих i не:кивих), так i <<лю-

дину, котра, присвятивши себе вбив-
ству irшrоi людин}ц мае здатнiсть
вiдокремлювати духовну субстанцiю
вiд тiлесноi}. I лише надзвичайнi зу-
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сиJuIя людини <<пуi> (шамана) могли
запобiгти небезпекам, притаманним
таким ситуацIям.

Гiрше було, якщо близнюки вияв-
ляJлпсь хлопчиком i дiвчинкою, бо
спiв.lкиття HaBiTb в одному й тому
лt черевi прирiвнювмося до кровозмi-
шеннit" i ix lиле;кмо вбити. Iбiбiо
з Пiвденноi Нiгерii таким чином пояс-
ню€, чому дЬчинцi, котра мае близ-
нюка-6рата, нiко.ли не мо)(на буде
вийти замi.lк: <Бо ця дЬчинка не,схо-
жа на iнших 

'KiHoK 
i частково е на-

щадком демона; душi iT дiтей рано чи
пiзно приеднаються до спорiднених
злих духЬ. Коли чоловiк TaKori( помре
i прийде до MicTa тiней, то зустрiне
там дrхiв власних проклятих дiтей,
Koepi назвуть йоrо cBoiM батьком i
тим самим зганьблять перед iншими
тiнями>>. Тому ми й под,Iбуемо два
протилежнi ставJIення до близнЮкiв.
З одного боку - страх i жах, миттеDе
ба;кання вбити або кинутr напризво-
ляце одного чи двох бrпrзнюкЬ одра-
зy, а з iншого боку - безме;кний по-
дrц що переходить в оболtнювання,
бо у цьому випадку виявляеться фл-
ковита дуzйьна рiвновага ж,иття.
I страх, i Йо;кrповання виIIJшваIсуть
з однакових уявJIень про приролу
близнюкiв.

Так, у гирлi Нiгеру: <Священики
виконують суворпй закон про те, що
слiд негайно iзолювати нещасних не-
мовJIят. Тх звичайно к}цають у чагарi
на поrкиву хижакам або не менш
жорстоким африканськшлr MJrpaxaм,
або,- наприклад, у iбiбiо, iд-lко та
irппrх прибере;кних IuIемен,-пус-
кають ix за водою мiсцевих рiчечок
у грубих кошелях з очерету або
TpocTi. Там вони або швидко пото-
нутц або ii з:керуть акули й кро-
кодиJIи> (Леонард). (На Явi послiд
кладуть на бамбуковий rrлотик разом

з квiтами, IUIодами, запаленими свiч-
ками й пускають за водою рiчечки).
Колись iбiбiо викидми близнюкЬ, i
вонп вмирtцп, а MaTip вiдсилатlи до
MicTa зi святиJIшцем дJIя таких .rKiHoK,

де iM доводилось прожити понад рiц
перш Hi.:K вони вваr(zlJlись очищеними.
Прmлом цьоiо часу MaTip, заува;rrив-
ши когось, повинна була ховатпсь
у чагарях. Жrпси ,i(ахмись, коJIи й-
сiонери ряlуваr!и дiтей. <Бiдолатпна
мати уся трусILпася з переJIяку, KoJm
бачила ix. Щухtе ffDKKo переконати
TaKrTx хriнок годувати BJIacHиx нещас-
них дiтей>.

Водночас в"iнших африканських
IuIeMeHax близнюкЬ вва-жають бла-
гом, потенцiйними носiями повняви,
HaBiTb лtби дrя коrrтроrlю (мана> по-
дiбних icToT з надзвичайними здi6-
ностями потребуватIися спефальнi ри-
туми. В Америцi - як серед перуан-
цЬ, так i серед пЬнiчних IuIeMeH -вва-rrzulося, буфм близнюки моr(уть
керувати погодою, особливо дощем,
громом i блискавкою; духи ;к бо чи
болtества, котрим пiддладнi небеснi
явища, булп, за iхнiми вiруванн-шчrи,
близнюками чи ix подавали у дуаль-
ному впглядi. Напрш<лад, у Хаока,
бога трому в ciy, обrшччя було подйе-
не навпirц а aBToxToHHi боги куlьryри
чанукiв - це дра сини доньки бога
грому. Баронгiйф з Пiвденноi Африки
називають близнюкiв Щiтьми Неба.
Щей тиryл вiдповiдзе трецьким .I|,ioc-
курам або литовським ,Щ,ева.Щелi, кот-
pi iдуть у коJriсницi, щЙ впзвоlrити з
ув'язнення у баштi доньку сонця.
Зв'язок близнюкiв з водою виямяеть-
ся у тому, що ix iнодi зобрал<ують
у вlллядi лососiв або наглядачами над
рибалками.

На Сищлii неподалiк вiд Етни,
було мiстечко Палiкейн, де icEyBaB
культ близнюкiв. За традифею,
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його-як i Рим-засн)rв€ши у ви-
глядi святинi ддrя втеклrл< рабiв. Щй-
ком можливо, що TaKl Mrcтa створюва-
лися як мiста-святинi ддя матерЬ та
ixHix дiтей-6лизнюкiв. Пмiки були
близнюками, кOтрих народиJIа нiмфа,
викрадена Зевсом iз берега рiчки. По-
боюю,rись Гери, вона блаrала, аби
земJIя розст5rпи;rася й прийняла
if. Коли настав час, земJIя знову роз-
ст)дIилася й випустила близнюкiв.
(Таким чином, вважzчIи, нiби iм'я по-
ходкть вiд <<палiн iKecTe> 

- <<виходи-
ти знову>. З точки зору етимологii, це
неможливо, проте сам факт вказуе на
зберелtену пам'ять про йряд висвя-
чення). Пмiки, як оракули, пророку-
вми, використовуючи д;rя цього <,6ез-

доннr)> джерела, де вируваJIа кипляча
вода. Тх називми Брати Па;riки. Бйя
цих джерел вiдбувмося випробуван-
ня кJIятви: кJIятву записували на та6-
личф, а табличку кидrци у воду. Якщо
вона IUIaBaJIa 

- усе гаразд, якщо то-
нула, то покарання, як кажуть, пе-
редбачало отемнення або смерть.

У iгара з Bepxb'iв Нiгеру щороку
вlдбуваються свята на честь ycix
близнюкiв в общинi. Вва;каеться, що
близнюкiв неможливо отруiти й що
вони моrкуть звrсту{ати про ще не
народжених дiтей, тЙто у царинi на-
родження у них е осЙливий зв'язок
зi cBiToM дlпriв. На Березi РабЬ у ви-
падку cMepTi близнюкiв люди роблять
двоrrикий стовп. Стовп ставJIять удо-
ма, Йому складають офiри, ко;пr бла-
гають про ласку, осйливо коли роз-
питують про майбутне. У Лiберii
близнюкiв дуже вигад.пиво пов'язують
з диким козлом: <<Близнюки мають
виняткову здатнiсть про багато що
довiдуватись l.Bi cHi. Мо;кливо, завдя-
ки тому, що вони бачать духiв мерт-
вих, життя котрих в iншому cBiTi точ-
HiciHbKo вiдбивае земне ]киття...

5 +_B.s

У кожному разi бдrзнюки здатнi про
багато що дiзнаватись за допомогою
cHoBIцiHb,.. Але чому лr близнюкам не
мо]кна iсти дикого козла? Ото:к дiди
оповiдають, нiби колись давно близ-
нюки побачили yвi cнi, як духи мерт-
вих увiходять до козлiв i .lкивуть у
них. Вони бачилu диких козлiв, що
були не тваринallvlи, а людьми. Якщо
ви бачите, що диклЙ козел певним
чином рятуеться, то це не тварина,
а дух. Тому близнюки, побачивши yBi
cHi, що деякi дrлti козJIи - це люди,
знають, що це люди, й не Mo.;KyTb ix
iсти; то був би необачншi вчинок,
а проте якщо вони усе-таки випадково
з'iдять -r<озлiв, то втратять yci привi-
леi. IM нiколu це бiльше не буOе 0о
тямu: не вulшdе бачuтu те, ulо TaK'iM
0аровано бачuтu> (Ми цей текст пе-
реклали з французького запису Micio-
нера, а пiдкреслене речення MicioHep
занотував англiйською).

На мiнойському KpiTi та у старо-
-lкитнiй Аяатолii ми подибуемо по-
двiйний пдит i двосiчну сокцру, що
асоцiюються з уявJIеннями про небо,
особлrво з культом родючостi, когра
е наслiдком весняних дощiв, блискав-
ки й грому, що rrrлюбно пов'язують
небо й земJIю. На золотiй каблучцi
з MiKeH подвiйrий щит, дещо антро-
поморфiзований, спускаеться з неба;
Еа ньому зображенi сонце й мiсяць (i,

моr(ливо, Чуплацький [IIлях). Ни-жче,
пiд cBoiM деревом сйдить Мати й три-
мае три макiвки, до Hei наблиrкаються
з дарами три л<iнки. А пiд сонцем
i мiсяцем зобра:кено двосiчну сокиру.
На вазi з берегiв Iлiсосу (6лизько
800-700 рр. до Р. Х.) чоловiк за
допомогою брязкала з гарбуза вер-
шить обряд замовJIяння дощу перед
шишкою та подвiйним щитом. Ква-
кютли вважають, що близнюки мо-
жуть керувати погодою та хворобами,
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обертаючи вепику дерев'яну трiскач-
ку. Перуанськi iнки вваrкми одного
з близнюкiв .Щитям Блискавки, i на
нього, нiби за великий грiх, накладми
сувору епiтимiю; у Марка брати ЯкЬ
та IBaH ввахаються Синами Грому.

Табg. З переходом до осйоi фор-
ми життя починае спостерiгатися за-
гмьне порушення системи тотемних
санкцiй та рiвноваг *. Тотеми icHyBa-

* У Ме;rанезii й Полiнезii ми поди-
буемо yci ступей тотемiзму. Май;ке на
всьому Tepeнi Пiвнiчноi Америки ми зуст-
рiчасмо цю систему в i-i бiльш-менш типо-
вих проявах, i ToTeMHi групи звичайrrо
подй.лоться на MoiTi. Проте сила самого
табу вивiтрилася, i тотем часто забlшаеть-
ся його членами. У дiйсностi це вже лише
знаqок клану. В iрокезiв, що тримаються
традицiйноi структури шлюбу, е племена,
подшеш на екзогамн1 клави з тотемами
у виглядi.тварин i з MoiTi. Проте клан рiдко
виводить свiй рiд безпосередньо вiд тоте-
ма. Наприклад, у понкас-з племенi
ciy - ми подибуемо складнi екзогамнi то-
TeMHi подiли. На пiвнiчно-захiдIому узбе-
релсх<i тотемiзм якнайтiснiше переплi-
таеться з культом духiв-оборонцiв, котрих
мо;ке набути кожна людина за допомогою
посту, yBi crri тощо, Здебйьшого вони по-
стають у виглядi тварини. Iнколи вони
швидше походять на вид якоlсь твариIш,
Hi;K на конкретного якогось представни-
ка; ix подiллоть Mi:K собою клани або
соцiальнi групи племенi. Чимало слiдiв

3олота каблучка з MiKeH: боеuня з ма-
KiBKaMu сuOuть пiа свящеюluм 0еревом,
жiнкu аарують iй KBiTu, у небi зображена
0восiчна сокuра, з неба спусrcаеться антро-
поморфiзоване зображення поOвiйноzо
uluTa, yeopi - сонце, мiсяць i Чумпцькuй
Шлях (?). Офiрнi pozu й Oвосiчнi coKupu
з'мiкенськоi вазu.

ли у доко.тумбовiй Америцi, проте во-
ни вже втратили свою величезну
о6'еднувальну силу; численнi ixHi слi-
ди ми подибуемо i в Африцi, проте тут
дезинтеграцiя пiшла HaBiTb далi.
А оце про Пiвденну Америку: <Тотем
звичайно трактують як спiльника
предка кJIану, його називають крев-
ним братом... Предок називався iMe-
нем свого спИьника проте ix не плу-
тми, Тому iндiанцi говорили про себе
як про дiтей тотема, маючи на увазi
свого реzrльного предка, людину. Рiд-
ко випадzulо, аби вони дiйсно вiрили,
буцiм походять вiд тотема... В ycix

тотемiзму збереглося в Iндii :ме вони
здебiьшого мають соцiа.rrьнrл1 характер.
Бенгальськi сантали подiленi на екзогамкi
ToTeMHi клани й пiдклани, що виводять
свiй рiд патрйiнiйно. У Hro< .lKe спостер1-
гаеться уникання тотема. Тmемiзм зустрi-
чаеться також в AcaMi, Щеятра.пьнiй Iндii,
Мадрасi тощо.
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цих мовах <,6рат> - це TepMiH, що
означае тотем> (Перрi). Ifебто е сис-
тема спорlдненост1, виведена з тотем-
Hoi основи, ме динамiчна clUla, що
органiчно поеднуе табу й лу,иьну сис-
тему, вичерпаJIася. В Афр"tц 

- 
за ви-

нятком району Великих озер - певнi
TmeMHi системи мають спорадичrпай
характер. Баганда подйенi приблизно
на 40 екзогамних кланiв, якi виводять
рiд патрiлiнiйно; ко;кнrлi клан мае
чйьrий та другорядrмй тотем. Зде-
бйьшого це рослина чи тварина, яких
заборонено iсти,- доходить до тогq
що .uIени, cKaxtiMo, клану леопарда не
мо]куть iсти м'ясо, хоча б подряпане
леопардом. A;re вони не виводять свiй
рц вiд тотема. У захiдних банту е та-
кий звичай: <,Коли ;tiHKa народжуе
дитину, вона одночасно дае ,киття
леопардовi, бо цим iMeHeM - нго -називаеться послiд,- <<Одночасно
Народлtеrrий Брат>. Тотем тут роз-
клався: з:L,Iишилася сумiш особистiс-
ного вrдчуття <(чуринга> та вrдчуття
абстрактноi спiльноти з твариною.

Що ж вiдбуваеться у цiй ситуацii
з усевладними табу?

Зберiгаеться табу на кровозмiшен-
ня, ме з часом з нього вилучаються
tцлl системи правиё, заснованих на
лумьнiй органiзацii та екзогамii. Сис-
тема <(тотем 

- табуо дiлиться на над-
звичайно складнi набори табу. Iнколи
вони ще пов'язанi з i;кею, але вже
lнтегрмьно не визначають становища
особи у системi rurеменi й не лучать
цю структуру в едине цйе. Тепер
небезпека чигае у найрiзноманiтнi-
rrпо( речах, що зумовJIюе появу табу,
котр1 викликають ту чи rншу Mrpy
жаху. <<Суспiльнi вiдносини грун-
т)rються на небезпецi: поширення нас-
TporB i обрядЬ веде до загальноi учас-
Ti в небезпецi. [ ми зустрiчаемося
з вираженням за допомогою табу

i.

двох цйком рiзних функцiй: l - кла-
сифiкацiя та iдентифiкацiя трансгре-
сiй (взагмi вони пов'язанi з накопи-
ченням i поширенням знань у суспi.lь-
cTBi, але ix мо;кна вивчати й окремо);
2 - iнституцiйна локалiзацiя небез-
пеки як за допомогою визначення
cyTHocTi небезпеки, так i за допомо-
гою захисту гром.ади вrд загрозли-
вих- а отrке, небезпечних- oci6r>
(Стернер). Ще правда. Але щоб збаг-
нути витоки й дiю табу, нам треба
передба,мти, аби ixHi класифiкафя та
локалiзафя мотивJд:uIись конкретни-
ми глибинними страхами (материнсь-
кого черева та його KpoBi, пролиття
KpoBi й знищення -хtиття) та аби збе-
рiгмась магiя вияву цйого у частко-
вому. Iндивiд, наклавши табу на ма-
Trp, почувався вlльним у злягаЕн1 з
-lкiнками взагмi, а наклавIпи табу на
тотем, почувався вiльнил4 вбиваючи
тварин та з'iдаючи ix. Щя засада
прикладаJIась тепер до дуrке широко-
го кола вrдносин.

Руйнуеться заснована на pbHocTi
тотемна еднiсть гшеменi. <<У первiсно-
му суспlльств1 економlчна система
пiдпорядковуе майновi стосунки вiд-
носинам Miltt людьми, благобуту лю-
лей. Прсrге у мi;кллемiнних вiдноси-
нах перед ведуть комерцiйнi MipKy-
вання.

Первiсна економiчна система зде-
бirъшого ототожнюегк]я з системою
спорiдненостi й тоМу характеризуеть-
ся спiвробiтництвом i взаемодопомо-
гою. Пошr.rрений звичай товарообмiну
змiцнюе солiдарнiсть. BTiM, це веде
ще й до запомоги i.кею та iншими
товарами пiд час HecTaTKiB,- це сис-
тема суспйьноi безпеки.

Предмети особистого користуван-
ня й приватна власнiсть включенi до
rнститутrв первlсного суспrльства так
само, як i нинi, проте вiдмiннiоть по-
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лягае у тому, що у першому випадку
наголос робиться на використанЕi, а у
другому - на володiннi. Однак у пер-
BicHoMy суспЬствi приватна вдас-
HicTb на природнi ресурси або засобu
виробництва не мае такого екстенсив-
ного характеру, що унеможливJIю€
класу чи iндшiду користуватись ре-
сурсами природи. Первiсне суспiль-
ство згрунтоване на вйьному доступi
до природних pecypciB. Ще запорука
свободи й piBHocTi у rrлемiнних сус-
пЙьствах> (Уайт). Та зi зростанням
осiлостi ця засада пiдрlваеться i Ki-
нець кiнцем лiквiдусться. Одночасно
розкладаеться й тотемне табу (6о во-
но у пiдсрлку охороняJIо й системати-
з)rвiчIо саме цi засади) та дйиться
Mi.lK iндшйами, що пOтроху загар-
бують i власнiоть, i владу. В результа-
Ti з'являеться безлiч напрочуд рiзно-
манiтних форм табу, ме по cyTi - це
захоIuIення панiвними iндlшiдами
уламкЬ ToTeMHoi виади, коц)у воци
використовують цlя забезпечення
cBoix iHTepeciB. I насамперед - д.пя
захисту та освячення свого прести]ку,
владп й власностi.

Такий екстенсrшrпrй розвиток табу
чiтко простежуеться у Полiнезii
(звiдки пiшло й саме слово). Там
полiтична iерархiя грунтувi}лась на
рiзному вплlвi вето, що вирa.lкtulися
через табу. Межi сфери влади розсу-
юлулся за допомогою тих табу, кmрi
даний iндивiд мiг накласти. I]i лt табу
перетвориJIись на засiб спiввiднесення
TaKoi особи з людьми,'якi в iepapxii
перебували вище або ниr(че за Hei.
Вождь мiг висунути претензii на будь-
який предмет за допомогою своерiд-
ного анатомiчного табу - <(тапу та-
бу>>, котре поJ,Iягмо у тому, що цей
предмет був його головою. Приватна
BJIacHlcTb охороняJIась накJIаденням
на неi табу. Так, щоб злодii не викра-

ли Iиоди хлiбного дерева, людина пе-
реплiтала листя кокоса у формi
Mopcbкoi щуки й вiшма IuIетиво на
дерево. Злодiй бо.шся, що коlrи BiH
торкне таке дерево, TaKi caMi риби
накинуться на нього, тiльки-но увiйде
до моря, i cMepTorbHo поранять. Табу
на джерело зJIа створювм(rcя за допо-
могою поховання уламкiв черепашки,
висадr(ування трьох-чотирьох очере-
тин i зав'язування ix нагорi у виглядi
людськоi голови. Табу на смерть тво-
ршIося таким чином: гарбуз наповню-
ва;пr олiею й ховаrrи, а на цьому мiсф
насип.lли горбок з бйого пiску.

На такому прйкладi ми бачимо, як
табу змiшуеться з ворохtбою-заклят-
тям. Схо;ке, що печатки дJIя запеча-
1ування BTlacHocTi у давнюму Шумерi
йryть cBoiM корiнням до засади табу.
Вiд табу походить i думьний вплив
священЕих предметiв (наприклад,
скринi заповiту), кmрi i благослов-
ляк}ть i ура;rrують. Тотем зосередив
<<мана> iлti у виглядi табу, що зробило
безпечншv споживаIlня iнших продук-
TiB харчування. Таким )(е чином
особливо святе мiсце чи предмет кон-
центрують <<MaHaD>, що при неправиль-
ному поводrкеннi мо;ке не благосло-
вити, а уразити. Щуальний аспект вiд-
бився i в гебрайському словi <ква-

дош>, i в латинському словi <<сацер>.

Як ми бачпли, вождь на Фiд:кi
пiдтримував свою вJIа,\у завдяки прiо-
ритетовi у накладеннi табу. Проте бу-
ли й негативнi наслiдки становлення
центром <(мана)>. Але це означмо, що
Еа людину, на ii особу накладаються
усiлякi обме;кення й заборони, причо-
му не тимчасовl, як, скаr(lмо, на жlн-
ку пiд час менструацii, а на кожну
мить iснування людини. Звiдси й тя-
гар табу, який несли правителi на
пiзнiших стадiях того цияху, котрий
ми простежуемо, Так, царика нiге-
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рiйського IIJIeMeHi юкун заryшувми
коrкних ciM poKiB; BiH був настiльки
зарядr(ений <(мана)>, що не мiг торка-
тися земJIi ногами, бо це могло б за-
шкодити врол(аю. його мозок, серце
й нирки з'iдали наступники.
(Юкунськi личини мають щонайа6-
страктнiший характер). €гипетський
фараон був оточений цiлою мере-жею
таких бтях<ливих табу, хоча ми про
них знаемо обмаль. BiH був так обме-
лtеrпrй за те, що пронiс у високороз-
винуту державу табу, котрих рясно
було круг августiйших осiб у доiсто-
ричн1 часи.

Браrстоо або таемне ToBapuxTBo.
Впорядкована система риryшiiв пло-
дючостi та iнiцiацiй, з котрою ми зус-
трiчались у тотемному племенi, роз-
кJIадаеться, як i система табу. .Щавнi
форми повинностей стають дедалi
невловнiшi, та й люди на вищих пос-
тах використовук)ть ix д.пя свого ви-
випIення. Нак;rадаючись на rureMiHHi

ритуаJIи або виростаючи за iхнiй ра-
хунок i поруч з ними, з'являються
найрiзноманiтнiшi замкнутi братства
або TaeMHi товариства, побудованi на
взiреID старохслтнiх форм iнiцiацii,
проте iхня мета полягала передусiм

у пiдвищеннi престихtу i в подальшо-
му практикуваннi магii. Руйнуються
давнi обряди спорiдненостi, вiдкритi
пля ycix представникiв за вiдповiдним
вiковим цензом. Так, iндивiryа.rьний
всчrп до таемного меланезiйського
товариства <(сукве> зzчlежить вrд
вступного внеску; громада мае вJIас-
нrй iерархiчний подй i доми зiбрань.
В Америф серед винебапо ми поди-
буемо не лише KJIaItoBi угр5lповання,
ме й товариства, cTBopeнi з тих, кому
вдrцося одерr(ати благословення яко-
грсь конкретного духа, груrпr знаху-
рЬ, у котрих е BrracHi iнiцiацii, i TaKi
практично постйно дiючi органiзафi,

як спйка видатнIл( BoiHiB, KoTpi бе-
руть JEIacTb у певних ритуалах. У ква-
кютлiв пiд час вiйськових дiй або
зимових TaHKiB племiннi системи за-
ст)rпаються товариствами зовсiм iншо-
го характеру, заснованими на <спuъ-
ному дrховному досвiдi>. Iнодi нове
товариство засновуеться особою з
шаманськими нахиJIамиr_наприк-
лад, тютюнове товариство у кроу.

Ще строкатiпrу картину братств
спостерiгаемо в Африф. Тут найва-ж,-
ливiштлчr о6'ектом вваrкаеться фетищ
котрий ми можемо описати як вирва-
ну з ToTeMHoi едностi <<чуринга>>. Фе-
тиш - це надйений чудодiйною си-
лою предмет, що на65rваеться у при-
ватну BJIacHicTb. У дагомейцiв куль
ToBi грушл складалися з <(водуно)>, що
володйи фетишем, <<хунсо>, KoTpi ix
носиJIи, присвячених iM <волунсil>, а
такол( <,лrегбансr>, якi втiлювми мо-
гуть <воду>. Фетиш 

- це не бог, його
вIuIиви обме.lкенi. Як i <<чуринга>,

це - зв'язок мiхt iндивiдом i cBiToM
духlв, що може використовуватися

дIIя визвоrIення си.п цих самих духlв.
Але тодi як <чуринга> просто вiдiгра-
Bzula свою роJIь у плейнному Йрядi,
приJIучаючи iндивiryальне до колек-
тивного й до <<алчеринга>, фетиш -
це тrиях до конкретнюк магiчних цi-
лей та о6'ект спецiмьного культу.

В Америф такоjй( виявJIено форму
фетlшrа. Була зро6.rrена цiкава спрЙа
виправити егоцентричнi елементи,
скликавши раду фетишiв напередоднi
або вiдразу пiсля Нового року. Пiд
пiснеспЬи, танцi й вигуки, зверненi до
фетипriв-тваршl, фетишi складztлися
докJдш, моJIитва завершувалася вели-
ким викJIиканням духЬ. (Dетишна

форма тут набагато блиlкча до то-
темного рiвня, Hi-lK в Африцi, де вона
наближаеться до божества. Священнi
вузлики rrлеменi мiсти.lпл амулети: пе-
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ро або iншу частину птаха чи тварини,
що з'явuлися господаревi вузлика.
Господдр мав знати пов'язанi з цим
амулетом пiснi та обрýдr,. Але в <чор-
ноногих> iндiанцiв, наприкJIад, вуеIIи-
ки з i'x чакJrунським BMicToM буrм
предметом активноi торгiвтri, i тому
Bci вони у той чи iнший час нмеr(aци
чiльним людям гшеменi. Мандани на-
BiTb вва.rкали, що торгiв,пя збйьцrуе
магiчну сиJry вузлика, Участь у вiйсь-
ковй виправi вичерп5вала бйьшу час-
тину магiчно'i сили вузлик4 а по чо-
тирьох виправах вона майже до реш-
ти вивiтрювалася, i господар вузлика
починав жити мирним хситт.пr.r. Май-
,ке у ко]кному вузлику, що HzuIerKaB

понi, був киях *. I_{i вузлики перебува-
ли у центрi обрядЬ родючостi, що ви-
верпIувмися вiд першого весняного
грому до пiзньоi oceHi, причом5l у лiт-
не сонцестояння офiруваJIися люди.
(.Щ,о аналогiчних предметiв нме;кать
<вузJмки ryш)> у стародавнiх eBpeiB).

найважлrвiшим моментом в icTo-
pii братств було перетворення ix на
своерiднi aKTopcbKi гйьдii, бо колек-
тивнi ритуали розкл:йися на розiгру-
BaHi MicTepii. А MicTepii нале:r<али
гiльдii, хоча й ст(rc5/валися чийогось

. Киях - кукурудзлIrлi качан
(Р е0.) ,

@а

,Щ Bi боллвохеuлкu, р озтoчловсtнi с uMeT рuчн о
стосовно антропоморфiзосrаноео зобw-
ження поOоiilноzо uluта. (3найOено у Mi-
кенах ),,Щелlьфнu. 3обра*ення з Кносу.

особистого божества. У тихоокеансь-
ких apeiB з o-BiB Товариства за татую-
ванЕям i вбранняrr розрiзняються Bi-
ciM класiв. Yci вонц перетворлиись на
aKTopiB за взiрцем грецькпх дiонiсо-
вих гiльдiй.

Взагалi ;к у братствах пануе най-
суворiша ceKpeTHicTb, i у повному о6-
сязi доктрина розкриваеться лише
пiсля обрядових випробувань нестат-
ками й пiсля ритуа;цr смертi-вiдро-
дження. Тодi лt таки може надавати-
ся нове iм'я й вiдкрtватися таемна мо-
ва. Принаймнi нововисвяченому роз-
повiдають про засади вчення, ритум
i оргакiзафю. Мiфи пояснюють вико-
HyBaHi при поклонiннi чини, якi при
цьому використовуються знаряддя,
якi е святi мiсця i якими словами
треба користJватись, якi функфi та
обов'язки слу.lкителiв братства. Чi;ь-
ну роль вiдiграють екстатичнi стани
одер:кrтмостi. ,Що ммитви, жертви й
очищення додаються драматичнi ви-
стави, осо6;пtво танцi у личина;r. Як
центри освiти й повчання братства
iнодi вiдiграють кJIючову роль у по;ri_
тико-економiчному я<иттi групи. За-
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гальна тенденцrя скерована на уск-
ладlення та iерархiзацiю оргакiзацii.
Ва;r<ливу роль м:rють <<видатнi, сильнi
оiобистостi, примiтивнi пророки. Нат-
xнeнi видiннями, вони справдi вiрять,
оуцlмто оог tx зрооив cBolM знаряд-
дям, При вiдповiднiй пiддотовф й спе-
цiальнiй схильностi ф лйери розви-
вають у сЙi надзвtлчайну проникли-
BicTb i користуються в людей вели-
чезним авторитетом. Пророк або зав-
бачник може iснувати сам по собi або
очолювати групу послiдовникiв.
.Щiяльнiсть його мо;ке мати спорадич-
ншi або постiйний та фаховий ха-
рактер. У з;rйгоднях i HaBiTb страк-
даннях може BiH здобувати хлiб свiй
щоденний> (Уоч). Yci першi фаховi
о6'едцання мають вигляд потаемних
братств. На взiреIр акторських гi.ть-
дiй народ-lкуються мiстерiйнi групи, де
традицйнi обр"дrп наб5вають якогось
особливого змiсту. У грекiв тiаси
пов'язувалися з кланом, проте були
й оргеони, мiсцевi о6'едrашIя на по-
шану конкретного бога,- наприклад,
асклепiади, шанувальники зцйяючого
спаса Асклепiя. Важлrвi форми роз-
винулися також з кланових культiв,
наприклад в Елевсинi, Олiлпrii тощо.
Елевсинii були сцочатку мiстерiями
матерi-землi й пов'язувалися з сiльсь-
ким господарством, проте з часом
у MicTi утворився релiгiйrий центр
iндивiдуальноi посвяти й покути.
В Олir"тпii виникли широко вiдомi iгри.
Культи Орфея,.Щiонiса й Великоi Ма-
Tepi глибоко BKopiHeHi у рiзновидах
племiнних братств. .Що греко-римсь-
кого cBiTy проникJIи MicTepii на qесть
Iсиди й Мiтри.

Згаданi культи, що мzши пряму й
безперервну традифю з часЬ rrлемiн-
ного ладI, збереглись у виглядi гро-
мад MicT у таких розJIеглих полiтич-
них утвореннях, як Римська iмперiя

або Китай (де вони зазнали сильного
BIuIиBy буддизму й даосизму). Серед
мусуJIьмаЕ кармати були спочатку ет-
нiчною групою, що постJiпово перерос-
ла у мiстерiйну громад/ з власним ри-
TyzuIoM, щаблячrи висвячування та
теологiею. IcToTHe значення мае об-
ряд вiдродл<ення: BiH уже втратив
спiввiднесенiсть з вiковими етапами
людини у впорцдкованй rurейннiй
системi й абстрагувався у невпинне
прагнення перероммсь i позбутися
зiпсутого й черствого cBiTy.

У iндiанцiв прерiй ми под.лбуемо
гарнi приклади використання брат-
ства дJIя зосередженЕя полiтичноi вла-
ди у руках привйейованоi групи. Ko;rc-
не братство маJIо вJIаснопо лiдера, i пе-
ред cBiToM воно виступало одностай-
ним фронтом. Ще давало мол<лtвiсть
вIUIивати на раду, а виконувати ухва-
лИ ради вождь доруIrав саме IUIена}I

TaKoi цrупи. Представrмк ц)упи зви-
чайно керував справами у селищi або
контролював раЙон мисливства. IIIa-
манство набрало нового вr,гляду. IH-
коли братства пов'язувмися зi свя-
щенними вузликап,rи, але в хiдатса,
манданiв, арафо, ацина та чорнономх
о6'еднання маJIи перевzrжно вiйсько-
вий характер з подИом за вiковкми
групами. Право встуrry до груп вищо-
го порядку купувмося на своерiдних
аукцlонах: представник, групи ниrкчо-
го порядку купував.право в представ-
ника грJrпи вищоhо порядку, Але кол<-
ний покупець пiдшуковував собi про-
давця сам, ба;<ано з кJIану батька.
Покупець передавав свою друrкину \
продавцевi, а якщо BiH був неодруJке-
ний, то йому доводилось позичати
друл(ину в когось iншого.

Перевдягання з личинами зберiга-
ли ToTeMHi елементи, проте без гли-
бинного тотемного значення. В собак
хiдатса був мiф, що справдi оповiдав



про iхriЙ зв'язок з собаками, проте
ixHi танечнi оздЙи мали мiшаrмй
характер: головнrлi убiр - з пiр'я со-
ви й сороки, на шиi - брязкала з пта-
шиних KicToK, а в руках - брязкма
з копит, а також лук i стрiли, Перед
танцем вони по-собачому вили, а ix-
нiй во-lкдь називаЕся Справ;кнiм Со-
бакою. У зверненнi до нього пiдтек-
стом повинно було йти протилея<не
значення,- наприкJIад, <пiдйди> оз-
начало <<в.iдходБ>. Група слави;rася
вiдвагою у бою. У BoiHiB братства
Бика головrrltй убiр прикрашався ро-
гами, щити й пkи оздоблювались
пiр'ям. .Щ,вое корифеiв у фанку мали
машкару бiзонiв, а ;KiHKa у шкурi
антиJIопи подавtulа iM воду до пиття.
У хiдатса й манданiв iснрми ;rtiночi
братства. IM нале;кало прикликати
стада бiзонiв i сприяти росту Maicy.

lgх канiбалiэмg й роэOавання 0а-
pia. Кiлька наведених прикладiв адап-
тацii тотемних форм у перiод розкла-
лу rrлеменi свiдчать про те, що певна,
збере;кена з давнини, рiвновага пiд-
трим5rвмася ще там, де збйьшення
вJIzlсного впливу авторитgгу й влас-
HocTi фатальним чином не пiдривало
систему *, Проте змiни й дмi справ-
ляли свЙ тиск,- за цих yvroB одчаЙ-
дуЙнi спроби попереставляти й пере-
тасувати давнi форми прирiкались на
rrевдачу. Боротьба за вJIаду поглиблю-
валася. У Пiвнiчнiй Америцi за вер-
ховного захисника братства став дух
канiбалiзму. У кзакютлiв цей дух -

* Ось типовi схеми казок цiеi фази:
Британська Ко;ryмбiя - бiдняк досягае
високого стаяовища, два Еожд1 змагаю,гься
за втlаду._ Чорноногi:. примаснення чужих
церемонlи. Uио!рськl чукч: люди проти_
стоять утискrлм моцаря-мисливця або Boi-
на. У rpoMy випадку, як i в ecKiMociB, ycix
порятовуе фiзично слабкlлй парубок, на
кOгрого HixTo не звертав лtоднiсiнькоi
уваги.

<<"хамаца" - перебував на вершинi
iepapxii, понад yciMa. Йому нале;кми
найшалq{iшi lпtчини, пiснеспiви, тан-
ки й ритуа;rи. Одер;<ийсть духом до-
сяг:UIась лише пlсля низки посвят, що
триваJIи не менше восьми poKiB>>

(Дейвi). У пЬденних морях метою
вивищення в iepapxii було одерл<ання
права на людськi офiри. Так, на Но-
вшх Гебридах вJIасник, офiруючи сви-
ней, ставав <(новою людинокi>: BiH
одержував нове iм'я та надiю офiрува-
ти людину, що Jrвiнчае 5rподобану ним
кар'еру. У мiфах цiеi стадii Еадзви-
чайно сиJIьна людол(ерна образнiсть.
У полiнезiйськiй мiфологii оповi-
да€ться про,lкopcтoKi битви Mi-lK сина-
ми неба й землi (згадайте про те, що
MoiTi теrк мо-rкуть протиставлятись як
Люди Неба й Люди Землi). BoiH пере-
магае ycix cвoix побратийв, KpiM од-
ного, котрого йому не вда€ться пе_

ретворити собi на поживу.
I_{арика rrлеменi буганда в Африrц

пiсля зiшестя на престол називми
<<Той, Хто Об'iдае Власну KpaiHp.
У захiдноафриканському Бенiнi Оба
створив аристократiю з людей, ксrгрi
здiйснили 1-14 убиrc,гв i офiрують
висушенi cTaTeBi органи або груди
жерtв. З вершиною людожерноi о6-
разноr системи вJIади ми зустрrчаемо-
ся у текстах египегських пiрамiд доби
.Щ,авнього царства, де описуються вiд-
чаЙдушнi спроби фараона досягти
справrкньоi всевладностi безсмертя:
<<BiH gTr,aMaB хребцi та вийняв сrlиннlдi
мозок, BiH вийнш серця богiв. BiH з'iв
Червоного монарха i BiH проковтнув
Зеленого. BiH живиться легенями
МудрецЬ, йому вистача€ ixнix серць
i магii... BiH процвiтае, а iхня магiя -у його черевi...>>

Зросла нестабiльнiсть племiнних
форм вира:ка€ться у святковому роз-
даваннi дарiв з екстрrlвагантною де-
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монстрацlею авторитету та у виви_

щеннi вождя BoiHiB. Так, на тотемних
стовпах пiвнiчно-захiдrшоr американ-
фв ToTeMHi тмрини зведенi просто до
емблем в.IIади; у той,же спосiб у Полi-
незii табу стало вира.кенням влади
B;racHocTi. На деяких стовпах зЙра-
жуваJIись мiфи та KpeBHi зв'язки кла-
ну, проте система зобраrrення r'аблп-
)t(iллася вrке до r€раJIьдичних знакiв.
1Щеlсхоже на те, як Мати MilK твари-
нами-6лизнюками утривалювzulа то-
темне поняття, хоча у цьому випадку
в ocBoBi зберiга.пося поняття гро_
мадського). На стовпи йrrrло багато
часу й працi. Нам переповiда.rrи, що на
рiзьблекня одного стовпа бйьшiсть
чоловiчого населення одного осаду
витратиJIа цi.lппi piK. На деяких стов-
пах, що височi.тм перед домом на 80-
90 футiв, зобрал<увалось по кiлька
фiгур. У XIX ст. чоловiки добува.тпл ix
на вiйнi, сиJIою, внаслiдок купiвлi чи
пчrюбу. Чlпr бirьше тотемних стовпiв
було у чоловiка, тим вищld був його
престиж. За cBoiM дизайном тотем
часто дИиться на низку символiчнlак
зобра;кень. Наприклад, якщо загzUIь-
на форма передбачае корmкий тов-
стIпi Hic, Berrrл<i iкла або широкий
xBicT з перехреснпми карбинами чи
зобралtена тварина тримае ломаку, то
у цьому випадку слiд увляти сЙi
бобра.

Роздавання дарiв у цих групах Ие
вй племiнних rциклЬ обрядЬ або зви-
чаЪ, ме з часом воно виJIилося у без-
контрольне суперництво. CyTHicTb да-
pyHKiB або традицiйних подzшань до-
KopiHHo змiнилась пiсля запрова-
дхення до цюго звичаю засади викJIи_
ку i непогамовного суперництва. Вiд-
так вони вIш(орЕстовуються пе дJIя
пiдтримання рiвноваги, а д;rя здобут-
тя й пiдтримання HepiBHocTi. Роздаро
вуванIrя € за формою своею бенкетом,

Щuт з острова Нова IрюнOiя.

причому розрахованим на вза€мнiсть.
3а поход.ж,енням - це обряд спiльно-
cTi, що о6'еднуе живих i мертвих.
А тепер це - урочисте роздавання
i;Ki й дарункЬ. .Ц,авач дiстае таким
чином право одержати подiбнi дари
й анексувати частину iMeH, символiч-
них оздоб i привйеiв суперrtrкiв, кm-
рих BiH перевершив щедрiстк), проде-
монструвzrвши усiм, -що його викJIик
нiхто ,прийняти не здатнld. У конф
лiктi вождiв петь зника€ аспект KorIeK-
тивностi.

.Щавач прагне й духами заволодiти.
У хайда BiH мо;ке надихатися свiлtим
духом при коr(ному роздаровуваIr-
Hl,- доти, доки ним Ее заволодl€
вождь супернпцького клану. Харак-
терне у цьому випадку безумство, з
яким знrпцуеться iлtа та вrrаснiстц
багато що HaBiTb викидаеться у море.
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Крук, luзайн фасаd! doMiBKu у ква-
кютлlв,

Водночас простежуеться тiсний зв'я-
зок з торгiвлею. Дарувачi були ви-
датними торговцями, :кадiбними до
зерна, ладними боротися за ковдри.
rхню в:UIюту.

Сам обряд роздаровування )rмож-
ливJIювався лише завдяки нагромад-
женню багатства цими людьми за
допомогою торгiв;ri.

У модифiкованому виглядi систе-
ма роздаровування зберiгасться у сус-
пiльствi BapBapiB i вiдiграе м)lливу
роль у середньовiчнiй етицi: <<Пiд час
роздавання якiсть розподiлюваних
придйiв визначае ранг кожного учас-
ника в iератичному подйi. Наприк-
лад, у легендi квакютлiв про Омакста-
лма пропоноIвне на бенкетi мiсце
визначае iерархiю BacMiB, слуг, як ix
називЕuIи у середньовiчнiй €вропi. I_{i

ж васали набувають права брати
участь у розподiлi харчiв i ToBapiB пiд
час роздавання. Водночас саме вони
зЙов'язуються допомагати вол<девi
накопичувати резерви багатства, пот-

рiбного дIя роздмухування пиIпноти
бенкетiв, на котрих поеднуються вла-
да вождя й честь кланр (Дейвi).

Гроtлi il lcaza ilсuття. Yci пере-
paxoBaHi моменти зумовJIюють якrmй-
TicHiпry взаемодiю торгiвлi, накопи-
rIення власностi й релiгiйного прести-
;ку. Грошовi системи розвиваються
одночасно з ix магiчною значимiстю,
набагато випереджаючи неповороткi-
шi системи MiHoBoi торгiвлi, KoTpi сто-
суються ути;riтарного повсякденного
краму. Ми маемо певнi свiдчення про
те, що мiж палеолiтними групами
здiйснювалась широка торгiвля магiч-
ними черепашками. З розкладом то-
TeMHoi системи, за якоi в громадськiй
печерi зберiга;rась <<чурингzD у виглядi
каменя або ломаки, KaMiHb д}гхЬ мо-
же переходити у власнiсть братства.
Так, ко;кrrий посвячений тубiлеrр на
пiвостровi Газель у Новiй Британii
одержуе KaMiHb у виглядi людськоi
подоби або тварини, i, от;ке, душа
його ототожнюеться з каменем. _fкщо
KaMiHb розбиваеться, то ка:куть, 65пдiм

розбила його громовиця й людина мае
незабаром померти. У якомусь розу-
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MiHHi священнi грошовi системи вiд-
бrшають прагнення осягти втрачену
caмlcтb, eKcTepHaJIbHy д/шу, котру те-
пер не вiдокрем;пое звичай громадсь-
кого збере;кення. Ось приклад з Полi-
незii: <<Iнколи подоро.lкi здiйснюва-
лись у пошуках священвоi <<кlра>, чиi
червонi пера були символом найвI,пцо-
го вождизму, символом великих богЬ
на численних розкиданпх у Mopi ост-
ровах. Часто-густо саме завдяки по-
шуковi <<кура)> риryми вiдлуни.шr по-

Ми знаемо про вiйни через <<к)4)а>,

знаемо про те, як автохтонний герой
Mayi одягае червоне пiр'я <кура> на
гачок, ваповJIюючи з моря острови.

У гомерiвському cBiTi стосунки
Mi.lK <<apicTi>, аристократами, грунту-
кшись на втiлеr*ri iдеi <гiсть - друж-
ба>, яка формувалася за допомогою
KoMIuIeKcy <престиr(-6агатство>:
дар}r з коштовного метаrцI нiколи не
йпrли до ринковогQ обiry,- нилм о6-
мiнювалися згiдно зi строгими фор-
мулами гостинностi. Тут ми бачимо,
як вол<дi, здобувши вJIаду та багат-
ство, розвивають племiннi престацii,
не парячи парка, як при роздаваннi
дарiв.

Iснують i справлtнi грошовi систе-
ми,- ЕаприкJIад, черепашки <<насса

i_rrлrлерса> на пiвосцrовi Газель. Проте
на цiй стадii ще переваr(а€ магiчна
цiннiсть, HaBiTb якцо йдеться про ути-
лiтаркiший крам. Так, скалtiмо, на
сходi Африки <<велика рогата худоба
може бути даниною, офiрною твари-
ною й даром)>, aJIe при цьому <суспйь-

TiM у захiдrих теренах> (Гаррiсон).
Частково <(курФ> була предком, BTi-
люючись у фрегатi з його червоЕога-
рячим мiшечком на горлi: <Гроза мо-
рЬ, птах великого езотери.rного бога
Io, джерело найвишуканiших мис-
тецьких форм,- таких як Iвинтувата
рiзьба на пiвденному сходi затоки
Папуа, як вiтрило й Hic на мме-
кульських човнац MaTaHaBaTcbKi тан-
цi <на-леrт>, подобизни, що належать
до культу птаха на ocTpoBi Пасхи>.

не i релiгiйне значення перевокуе
економiчну користь)>.

Iдея осЙливоi життевоi сиJIи у та-
ких предметах, як камiння або чере-
пашки, BKopiHeHa у палеолiтi. Австра-
лiйцi асоцiювми свiй кварц з ша-
манською црактикоIо, одЕаче саме
тепер, коли зруйнувмася система
групового зберелrення пов'язаних з
душею предметiв, поч!lлося безладке
змагання за здобуття втраченоi са-
MocTi в якомусь предметi чи матерiалi,
що зфередкують у собi дух. <<Кура>,

золото, копrговне камiння або мета-
ли - перелiк великий, ме скрiзь про-
стежуGться одна,й та сама iдея. Yci
клейноди й подiбнi до HID( оздоби
похомть з непогамовного прагнення
набути рiч, що стимулюе життя.
Прагнення Еабути джерело життя
вiдбиваеться i в характерному мiфi:
оповiдь про рослину чи джерело. У Mi-
фах поясню€ться, як було втрачено
дар )t(иття, як з'шилася у cBiTi
смерть, чому нас вигнано з раю та як
почаJмся нашi подмьшi поневiряrпrя.

О блискучий чорнlлi фрегат, що купаеться у даrrекiй зем;ri Ахатея,
у безме;кlкi неба;

онде лине BiH угору!
Високо знiмаеться священна <(к]/ра>.

О чорний вI4,Iиск фрегата,
що купаеться у даJIекому Mopi на стелi неба.
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Вifuл та жертва. Поява вiйlrи як
подii, що вiдрiзняетrся вiд герцЬ то-
TeMHoi спЙьностi, пов'язана зi зрос-
танням суперництва та претензiй на
впаду й престиJк. Водночас системний
KoMIUIeKc <.вбrвство - престиr(> асо-
цiюеться з обрядами родючостi,-
тпм-то поJIювання за гоJIовами, що
звеличуе iндивiда й збйьшуе врожай-
HicTb рису, цiлком мол(е продовr(ува-
тись. € нагода ро9глянути загальний
процес на гарному прикладi, эапо-
зиченому з креацiонiстського Мiфа
зунi, що мешкають у штатi Нью-Мек-
сико.

Тут виразно опису€ться перехiд
вiд мирного ладl до вiйськового. .Щ,у-

a;rbHi героi вивели гuIем'я з пiдзем-
ного cBiry в пошуках п)повини мате-
pi, втраченоi вiтчизни. <<Часом вони
здЙува;rи людей, кmрi йпrли попере-
ду, чимаJIо взнаючи про IIIJIяхи вiйlrиr>
(iдеться, можJIиво, про ацтекiц KoTpi
заснувми гiрниwrй видобуток у Пуе6-
ло). Вiдтак прагнення знайти мате-
irинський центр перетворилось на ко-
човi вiйни. <<Бо через страх, що озвi-
рив ixHi серця, вони не вва;каrrи до6-
ром мирне ставлення до людей, якi
не нzчIеж:UIи до iхнього rureMeHi, та iM

це було й не до душi>. Пiд тиском
страху <вони ще юrжче прагну;ш битв
з чужиIIцями, а це ще бйьше змirпо-
вало iхнiй дую>.

Отохr вони заснув:ши братство
<<Громада Но-lка, або Стiйкi Воiни
Близнюкiв> i спiвали:

Ми скушryвали голод KpoBi.
I вйна тепер нам допоможе,-
а ще й риск ознак i танцi,-
Bci rrrляхи вiдкрити дIя народу
i впереддо БлизнюкЬ повести,
що живуть на верховинах.
Вперед, Boi но;ка,
вперед, обранцi лука...

Тепер ви iншi,
орлЬ пiднiлtки,
ознаки нашого ладI.

Вiдтепер вони були iншими. <Вони
стали Йизнюками, вJIадарями магii та
]каху>.

нова магiя та жах стаItовили
своерiдний свiтогляд, який зумовлю-
вав TaKi дi, що до них, наприкJIад,
вдаJIися понi 1838 року. HaBecHi того
року - як r щороку перед тим - вони
пiдсма.lки;rи дiвчинку на повiльному

r/

вогнl, дооиJм ll стрLпами, вирвми сер-
це й зхrер;пл його, а кров повичавJIю-
вrulи на збiжл<я."

I форми братств, i форми вiйн
вiдiграли роль у поглибленнi соцiмь-
ного розмеrк)вання r виокремJIення
класiв. Так, у омаха воrкдi, ;керцi,
чаклуни й члени братств протистав-
ляЮться поспiльству, тобто людям без
привИеЪ.

У мадагаскарських танма були
вйьнi <<хова>, KoTpi патрйiнiйно по-
в'язува.rrися з рiдrмм гrлеменем, i на-
щадки бранцiв.

Розвпнута реlriгiя з'явrrяеться з
появою лtерфв i занепадом rrлемiнноi
piBHocTi. Вже у доiсторичному €рихо-
Hi знайдено велику споруду, схоr(у на
храм; у халафських осяпах е святинi,
що поступово розрослися I в доrсто-
ричну добу перетвориJIись на ве.пи-
чезнi храми. З'явилось офiрування;
цей системнrтi чин у першу руку вка-
зуе на вiдмiннiсть й:к тотемним став-
ленням до cBiTy духЬ i сформованим
релiгiйним ставленням. Почуття прь
вини, яке тотемlзм контролював на-
кJIаденням табу на з'iдання тварини-
брата, виходить за покладенi рамки
i поглиблюеться, особливо пiсля того,
як почали вбивати свiйських тварин.
Бо свiйська тварина, на вiдмiну вiд
дикоi, е iстотним скJIадrиком гру-
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пи. Вбивство TaKoi тварини обов'язко-
во оточуеться захисними ритумами.
Тmемiзм мав BrracHi священнi TaiH-
ства, вкJIючно з ритуaUьним рrчним
з'iданням твариЕи, на котру накладе-
не табу, прOге у новiй ситуацii подiбна
система не спраlровуваrrа. Бог (BKopi-
нений у ToTeMi й тотемному предковi)
потрiбний ддя полепцення провини
TIлq хто забrвае бпка або вiвцю *. Пе-
реосмислюючи вiдповiднiсть частини
цйому, люди офiрують частину тва-
рини боговi, який перебирае вiдповi-
да;ьнiсть за вбивство i рятуе людей
вiд нападу пухЬ. Вiруючi мох<уть вiд-
так з'iсти решту туптi. (У дусi хрис-
тиянськоi реакцii на храми поган цам
пропонують розглядати rx як смердю-
чi рiзницi. Проте настiльки вкоренила-
ся сама iдея жертви тварини, що на-
BiTb заперечники цiеi традицii змуше-
Hi були розумiти свое причащанЕя
святих тайн як куштуванIrя бога та
змивання у KpoBi ягняти. У найдавнi-
ших християнських вченнях якнай-
глибше вкорениJIося зречення м'яса,
€poHiM, наприкJIzlл ка.lке: <<Скушту-
вання тiла е розплiдник лrадоби>, i у
цьому йому вторуе Авryстин. Пруден-
цiй стверджуе прийнятий iдеал i нову
традифю:

Геть вiд суётноi гилti:
о6'i'дання, KpoBi, i;Ki
iз забитого бика.

' Пiд час афiнських буфонiй (вбив-
ство бика) офiрrпrкiв формально позивiulи
до суду, звинувач)rючи у вбивствi. Впнним
у вбивствi визнавався нiж, i його викидzlли
у море.

BiH зма.lьовуе достеменно хрис-
тиянське ,киття як пасторaшьну цнФу
нiби в райському садку. Проте, ствер-
дившись, церква не могла змиритися
з таким трактуванням.

На противаry iй вiд.пюдrпrки й чен-
цi йrrrли цим шляхом, через що згодом
пошириJIися MacoBi еретичнi рухи, якi
проiснували до пiзнього середньовiч-
чя).

У цьоDry випадку причетяiсть то-
темних емоцiй виявJIяеться у тому,
що бог у якомусь розумiннi сам е тва-
риною, коryу йому офiруlоть. Таке
трактування притаманне широким
верствам народу, i тому воно може
вIапимтись у бурхливi мiстерiйнi релi-
гii: ,Щiонiс ототоrкнюеться з твариною,
котру розтерзують ошалйi вакханки.
Бо саме в жертовнiй тваринi й ро-
зiрваному боговi люди пiзнають йраз
вJIасного життя та зв'язок cMepTi i
життя у природi.

При ритуальному офiруваннi коз-
ла вiдпущення чоловiка або тварину,
Koтpi перетворюються на емблему
Bciei грJЕIи, вбиваrоть або женуть
геть, i вони забирають з сЙою yci
грiхи групи, дозволяючи iй усе роз-
почати вцнова.

У культурi Вавилону ми подибуе-
мо сповненi мук офiроспiви, де ;кер-
товна тварина ототожнюеться з офiр-
никами:

Ятчя заступае людину.
Людина за свое *"rr" вiллма ягня.
Людина вИдала голову ягняти за голову людини.
Людина вiддма шию ягняти за шию людини.
Людина вiддала циунок ягняти за [иунок людини.
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Проте, з iншого боку, ритуал ду;ке
складного вивчення нутрощiв або пе-
чiнки офiрноi тварини у пошуках оз-
нак свlдчить про вlру в те, що тварина

у момент офiрування у певному розу-
MiHHi перетворюеться на божество,
суlиiрне зi BcecBiToM (позначки на пе-
чiнф спiввiдносяться з подйом неба).

От;ке, ми подибуемо суперечливrй
набiр iдей та емоцiй, що народщують-
ся круг,кертви: це рдночасно вiдкину-
та i втрачена caMicTb, бог i вся споку-
тувана люднiсть. Жертва викидаеть-
ся, вrдтинаеться вrд jкиття, а проте
вона е сполучним канмом MDK людь-
ми i cBiToM духiв, точкоIо блискавич-
ного осяйного дотикання.

Ототожнення офiрноi тварини з
людьми i з богом водночас доповню-
вмося тим, що людськi iстоти дiйсно
перетворювались на жертви. Прести-
л<нi вбивства вiдбувались не лише у
братствах,- були власнi :кертви i в
сйьськогосподарських процесах. Як-
що найвищий прояв влади полягав
у безпечному риту;йьному вбивствi
людини, то плiдностi людськоi Kpoвi
треба було й во.lкдям, i сiльськогоспо-
дарським культурам. У цiй засадi -витоки ритумiв понi або кхо в Iндii.
Проте сама cyTHicTb потреби лrодськоi
жертви зумовJIюваJIася етикою rнсти-
туту во-lкдiв. Так, на Борнео людей
офiрува.лlи пiд час ритумiв на погребi
великого вождя, при спорудженн1 но-
вих будiвель i при поверненнi учасни-
KiB успiшноi вiйськовоi виправи.
У Скандинавii icHyBaB найтiснiший
зв'язок мЬк людськими офiрами Оди-
ну i поlкертвою йому полеглих у бою.
(його валгала була <(славетною ко-
пiею двору короля-воiна>>, а сам BiH
бр спорiднеrмй з королем i аристок-
ратами, як Тор - з землевласниками
й селянами). Появу вiйни та офiру-
вання ми пов'язуемо з вiдходом вiд

матерi-землi та звертанням до небес-
ного батька. У ку.lътурi Вавилону ic-
нував <<наЙтiснiшlЙ зв'язок Mi;K аст-
ральним i вiйськовим типами>> *.

Структура компонентЬ зрйоi ре-
лiгii надзвичайно складна, i д.лlя ство-
рення бога потрiбно споJrylмти багато
елементiв. Проте наш дослiдницький
досвiд свiдчить, що ключову роль Bi-
дiгравав культ предкiв (не звод.lкува-
ний до простого культу мертвих), а
такоrк <(чrринга>>, що вивUIьниJIася у
фетиш. От;ке, колективний та iндивi-
думьний елементи тотемного обряду,
колtний з котрих вирваний зi cTapoi
осIIови й розвивdетrcя у новому ке-
рунку, знову сполучаються у новiй
концепфi духовного cBiTy й форм та
сил, що контро-пюють його.

Щ,околумбова Амерuка. У старо-
лtитнiй Америф ми подибуемо неолi-
тичнi спйьноти, котрим не вдмося
пlднестись до рlвня культур, цо грун-
тувzчIись на мета.лургii. Металообро6-
ка була вiдома, особливо в iHKcbKoMy

регlонl, aule вона заJIишилась на ма-
гiчному piBHi й використовJrвалась ли-
ше ддя виготовлення культових пред-
MeTiB i оздо6; тут металообробка не
справиJIа вирlшмьного вIUIиву на ви-
робництво. Металообробка з'явилась,
мабуть, в Еквадорi й Перу, потiм тех-
нологiя потрапиJIа до Панами й Кос-
та-Рiки i перед XI ст. пiсля Р. Х. сяг-
ла Мексики,- нею здебi.ъшого кори-
стувмися золотарi. Тому ми маемо
yci пiдстави назвати великi цивйiзацii
Щентрмьноi та Пiвденноi Америки

* Мертвих королiв i BoiHiB Один BiTae
на небi, а решта приречена на мерхлий
пiдземний cBiT. Полеглi у бою ацтеки трап-
ляJtи до сонячного раю, а решта йш4а до
пiдземного cBiTy предкЬ, що нме;кав,Ма-
Tepi. У полiнезiйських мангая воiни лину-
ли на небо, а звичайнi cMepTHi позбав;rяли-
ся надiй на майбутне.

78



неолiтицrими. На ix прикладi ми ба-
чимо, що вiдбуваеться з доведеною до
ме]Iо неолlтичною осЕовою, як в ана-
логiчному випадку з австралiйцями
ми бачилп, що вiдбуваеться з пмеолj-
тичною основою, якщо вона протягом
тривалого часу перёбувае в iзоляцii.
Схоже, що витоки американських
культур мiстяться у ПЪденно-Схiднiй
Азii, zuIe у кожному разi вони розви-
ваJlися за власними внутрlшнlми за-
конами. На ix прикладi ми спостерi-
гаемо занепад очrкуваних рис племrн-
них систем i подальше ix перетво-
реrшя вiдповiдно до великомасшта6-
них форм держави. Було розроблено
податкову систему, що сприяла гнй-
ленню, проте водночас збереглися й
структури племiнноi спйьноти. На
першому планi ми бачимо етику вiй-
ни, виражену в мiфi iндiанцЬ зунi,-

Ксuпет опек - Г оспоOь-Шкуро0 ер - бое
веснч i коштовностей. Йоzо жрець оdя-
zався у шкуру, зiOрану з раба (ulоб dопо-
моzтu землi вOяzтuся у н(хrу шкуру жuт-
тя). Ксокuкветц(ulь - боzuня Kpacu, кь
хання, повiil, покровuтелыса xaTHbo'i пра.ф.

вона, особливо пiд владою ацтекЬ,
перева)(ае в ycboм)r.

Останнiй приклад яскраво пока-
зуе, як пiд орудою д9рrкави rшемiннi
групи переходятьl до осiлостi. За
1500 рокЬ до появи цього народу
в Щентрмьнiй Америцi на ,схiдному

узбере;к:кi Мексики icHyBa;ra культу-
ра ольмекiв, на пiвднi - майя, у го-
рах - теотiуаканцiв. Близько Х ст.
пiсля Р. Х. починасться перiод зане-
паду i розрухи. З пiвночi прийшли
толтеки й загарба;lи величезнi терени.
Приблизно за три сторiччя i iхня
система поч;rла заЕепадати пц вIUIи-
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вом BнyтpimHix факторЬ i зовнiшнiх
ударiв, котрш завдаваJIи HoBi rгrемена
пiвнiчан. Були вони мисливцями та
збирачами, хоч подибувались i зем.пе:

роби, серед яких, у свою черry, трап-
ляrшсь ацтеки.

На першиri погляд здаеться, що
суспйьна органiзафя ацтекiв засно-
вана на спорiдневостi за умов,широ-
Koi rrлемiнноi демократii. Люди подi-
ленi на чотири <кмпуллi>> або визна-

.Jчеп за сцорlдЕенlстю групи, хоча досr
й не зрозумiло до tryття, як працював
iнститут чurюбу. Земля E:ureж:ula
<<капrrry.тrлi>. Вро:кай HaJIer(aB .uIeHaM

групи; вони могли також передавати
земJIю у спадок, аJIе не мми права

давати ii в оренду або продавати.
Над;rишки землi роздавzurися неза-
можним чи безземельним .uIeHaM гру-
пи. Проводаря обирала вся група, zше
з однiеi якоiсь родини. OcHoBHi pi-
Iцення ухв:UIювмись радою представ-
нлпсiв <калrry.lгri>. (За легендою, спер-
шу rurем'я очолював ;крець, а потiм
вже пiшrли во:кдi).

рослиннiсть на землi випмюва-
лась, i грунт удобрювався золою. Пiс-
ля од{ого_трьох рокlв усю шIощу за-
Iмшалп на вiсiм-десять poKiB пiд па-
ром. Проте на озерах у Bepxb'i
MexiKo створювiUIись (rcтрови на IuIo-
тах; вiдомi також були розсадники та
способи пересаджування. Усе це да-
вмо два-три врожаi на piK, завдяки
чому могло прогодуватися чимzUIе на-
сеJIення. За браком тягловоi худоби,
колеса та воза концентрацiя вияви-
лась дуже до речi" та й увесь обшир
був стратегiчно захищений. Водночас
осеJIьники могли IIIвидко спускатися
за водою, спустош)rвати й грабувати
населення пониззъ забираючи бавов-
ну й какао. У MicTi MexiKo було в;ке
близько 300 000 мешканцiв.

До ХIV ст. ycix пiдкорило одне

гuIем'я. Серед найманцiв були ацтеки,
що прагнуть вiйни й не полюбляють
<<сидiти вдома й працювати, як -lKiH-
ки>. Воiни ма;rи власнi знаки розрiз-
нення, вiдзrrаки й привйеi. I]i пред-
ставнпки вiйськовоi аристократii усу-
нули старих проводарiв вiд керЬ-
ництва IuIeMeHeM i, принаймнi oKpeMi
воiни, утримуваJIись при дворi влада-
ря. Найважлlвiшi справи усе ще пiд-
лялали rромадi, аJIе одночасно з вiйсь-
ковою аристократiею зростrulа й ма-
да вождя, хоча останню i обмежувzurи

рада, громада i втrадар-двiйник або
заст)Ениь котрою називаJIи Змiеlкiн-
к4- фкавйй приклад занепаду
дуаrrьноi форми. Владаря обирали,
проте yci вони наJ,Iеrкали до однiеi
й Tiei ж родини.

У 1427-1430 рр. ацтеки разом
з двома спUьницькими IUIеменами за-
хопI4IIи маду i внаслiдок вiйськових
дiй розпш,лрили cвoi володiння, ще
тяr(че оподатк)rвавши населеIrня.
Вiйськова аристократiя зiштовхнула-
ся з громадою i загарба;lа в;rаду.
Вiйськова аристократiя вимагма осо-
бистих земельних надiлiв, утримувzша
за собою загарбанi територii, при-
BJIacHюBzlJIa право спадкового управ-
лiння за допомогою фiктивного по-
новJIення дарчих. З розвитком систе-
ми вона ще й стяга.ла податки, чинила
суд i здiЙснювма адмiнiстративне ке-
рування. Тим часом функцii вI!адаря
тялtiли до абсолютизму, а гиемiннi
форми втрачали .lкиттездатнiсть. На
цьому останньому щаблi з'явилися
купцi й раби. Рабство розвивzulося
дуже повйьно, бо вiйськовополонених
складаJIи на офiру. На рабЬ перетво-
рювzши кримiнмьних злочинцiв i бор-
хtникЬ, використовуючи 'ix, як слуг,
носильникiв i - рiдше - у сйьсько-
му господарствi. Будiвельнi роботи
виконувались як повиннiсть.
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Вiдмiтною рисою найдавнiшID(
культур було зростання груп свяIцен-
носдlя<ителiв, KoTpi браrrись до астро-
номiчних розрахункiв, систем лiчби та
мудрованю( ка.rrендарiв. Бiльша час-
тина намиrrlковоi продrктивноi енер-
гrJ йцrтrа на веJIикомасштабне будЬ-
ниIдтво. Як наслИок, розмежуваJмся
верхнiй рЬень або piBeHb священно-
с:ryлtителЬ i ни-жнiй piBeHb piльHrлciB-
податкодавцiв, i хоча астрономiчнi
розрахунки викликають щирий подив,

у технiцi не зроблено жоднш( вiдкрит-
TiB. На eKoHoMiKy ryспiльстъа ходно-
гю вIUIиву н€ справила Hi метаrryргiя,
Hi увесь KoMIuleKc нових технологiй,
пов'язаних з появою колеса. Сйьське
посподарство зацрузло у кривавих
формах людських офiруванц а в сус-
пi.тьствi, порiвняно з iнтенсивною
творчiстю дЙи неолiry, вичерпаJмся
сrlJrи внlпрiшнього оновлення або
прогресу. Ми подибуепrо глияяних
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ПiфлiOа сонця. Схема побуdовu.
MeKcuKa.

тваринок ва роJIьцятах, що мостиJIися
на Bicb, котра вставJLялася в отвори на
ногах. Щi Фгурки використовуваJIись
з якокrcь обрядовою метою, аJIе в сус-
пйьства яе виникло ж.одноi внут-
рiшньоi потреби якось пристосувати
магiчну iдею до повсякденного
вrштку.

Практичнпй брак шетапryргii озна-
чав, що хатяс господарство тяжulо до
самозабезпеченrrя. Проте торгiвтrя
процвrтaша; в одному сеJIищl, наприк_
лад, могли знайти гарний шар пончар-
Hoi глинп, а в iншому ce,Trlшti з'явJIя-
лися надIишки перцю. Обсидiан i кре-
мlнь користувмись попитом мя ма-
гiчного i практичного вж,итку, дуrке
високо фrrувався rrадеiт i подiбнi до
нього KaMeHi. Муше.пьки з Карибсько-
го моря зусrрiчаються серед ни-



нiшньоi територii США, а золотi оз-
доби з Панами, що використов)rваJшсь
як поrкертви, знайденi у священнiй
криниф на пiвостровi Юкатан. У кояt-
ному MicTi через певнi промiлtки часу
вiд65rвалися торговицi.

Образ cBiToTвopy уявJIявся як цик-
лiчне руйнування i творенЕя. Ацтеки
вваN(аJIи, що cBiT переrкив п'ять BiKiB
або сонць. Так, за кмендарЕим каме-
нем, у Теночтитлавi протягом першо-
го BiKy - <<Чотири Оце;rmи> - вер-
ховним богом бу" Тецкатлrrпока.
Напрlлсiнф BiH перетворився на сон-
це, а ягуари з'iли людей, i на землi
оселились велети. У другий BiK 

-<<Чо-тири Вiтри> - вJIадарював Кветцаль-
коztтль. Ця доба завершиJIась урагана-
ми, а люди перетворпJмсь на мавп.
Третiй BiK - <<Чотири ,Щ,ощЬ>, коли
вJIадарював TaJroK,- закiнчився вог-
Еяним дощем. Четвермй BiK -<Чоти-
ри Водп>, коли владарювала богиня
води <<Наша Панi у Блакитних IIIa-
тах>,- завершився потопом, i люди
перетворилися flа ри6, Нинiшнiй
BiK - <<Чотири Зем:rетрусп> - пере-
бувае пiд орудою бога соrщя, а за-
вершиться BiH катаклiзмом зем;ri.

Вiд.lliк часу змiнювався, проте
кохtний новий перiод позначався уро-
чистими церемонiями. Пов'язанi з пе-
рiодами цикли могли бути дуже
скJIадними, а епохи нараховJrваJIи до
102 poKiB. З'явилася безлiч рiзнома-
HiTHrTx богiв, i чимаJIо часу витрача-
лось на ритуми. Сучаснi навахо тре-
тину часу витрачають на церемонii
а в ацтекiв було набагато бйьше скар-
бЬ i дозвi.lшя. Ми знаходrд,rо багато
богинь-матерiв, проте ixHe опiкlrвання
гlлодючiстю зараrкене етикою офiру-
вання людей. Обряд сповiдi народився
у культi матерi-зем;ri Тлацолтеотл
(Полшрачка Гидоти), MaTepi Богiв,
кOгра разом з покидьками поiдала

грiхи людей. I все-таки наперед вихо-
дить непогамовна жага KpoBi (особли-
во у зв'язку з культом сонця), су-
перництво в офiруваннi сердецц KoTpi
вириваJIи з я(ивих людських грудей.
Iдея бою та кривавоi офiри проrшзуе
усеltшття ацтекiв, надаюqи особливо-
го забарвтrення образнiй системi, що
походить з думьЕоi структури: <(Ве-
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ликi боги неба вiдiграlоть надзвичайяо
ва)ииву роль у подвirhrому xapaкTepi
ацтекського cBlтy, в якому точиJIася
одвiчна символiчн'а вiйна Mi;K свiтлом
i темрявою, TeIuIoM i холодом, пiвнiч-
чю та пrвднем, соЕцем, що,сходить, та
сонцем, що заkодить, Щя iдея втi.lпо-
BaJlzrcb в обрядових гладiаторських
побоЙовищаь пiд час яких часто-ryс-
то гинули люди, а ордени ве;rиких Boi-
HiB - Лицарi-Орли Хуiтцилопоктлi та
Лицарi-Оцелоти Тецкат;пrпока - вiд-
бпвалп ворожнечу Mi;K нiччю та днем.
Свшlенна Вйна пронизуваJIа yci ри-
туми та фiлософiю ацтекськоi peJli-
гiЬ (Веянт). Згаданi спйки Лицарiв
являJли собою братства 

- 
на зразок

братства Но;ка у зунi. Як цриклад
зараженЕя вiйною <<MaTepiB> ми мо-
-lr(емо навести два гiмни. Першшi гilrлl
звернеr*rй до Сьюкоатль, що в ii'куль-
Ti поеднанi iпостасi антилопи, бо-rке-
ства Maicy, вiйни та дощу. У гiмнi мо-
виться про Hei як про BoiTe.TrbKy:

Зоря засяяла.
З'вився орден BoiHiB.
Тягнiть-но бранцiв [на заклавня].
[Бо] вся земля загине.
Оленуха з Колхуакана
Вся вкрита пiр'ям.
А тих, хто мужньо 6'етrcя на вiйнi,
Оздоблюе вiрлине пiр'я.

Другий гiмв зверненlй до Iдцпапа-
логль: в Hei крила метелика, лямованi
кремiнними но]ками, iкла ягуара та
обличчя -lкiнки:



О, перетвори.пась вона на бомню пурпурового кактуса,
Мати Наша Iтцпапмогль, Обсидiановий Мотшrь1
По;кива if - на ,Щев'ятьох Рiвнинах,
Вигоryвана вона серцями o;reHiB,-
Наша Мати, Земна Богиня.

У мистецтвi високих KyJbTyp Аме-
рики iT зобра:rкення вкриваIогься низ-
кою атрибутiв i оздо6, що позиченi
з ритуаJry й виражають таке символiч-
не поняття, як Обсидiановrшi Моти;rь.
Узагальненi форми вражають своею
виразнiстю, ме в ix проробцi завжди
пiдкреслюються жах i .lKopcToKicTb.
Людськi обриси черryються з пiдступ-
ними котячими r вкриваються черепа-
ми, бивнями, iклами, намистом iз
серць i рук, СЕпьне вiдчуття складно-
го, aUIe впорядкованого дизайну на
ре;lьефах доповнюеться високою май-
стернiстю композицifшоi проробки.
Як i еrиптяни, художники зйражува-
ли богiв пасивними, звичайно у сим-
чому поJIоженнi. Поту:кне вiдчуття
MaTepiMy - кам'яноi брили у виглядi
куба,- це iнко;rи допомагае,пiдкрес-
лити монументальну простоту шIо-

щин. Проте часто-густо детмiзацii та
iнкрустацii, що робляться з обрядо-
вою метою та породr(ук)ться ,кахом
вiд офiр, послаблюють i приземлюють
загальне враrкення,- дизайн безкон-
трольно гмузиться, як тропiчна рос-
линнlсть.

<Попул Дуя>. Зберiгся записаlilай
латиницею текст священноi книги,
створеrмй мовою гватемаJьських iH-
дiанцiв киче з групи майя. Мабуть,
першотвiр - на кшт:tлт мексикансь-
ких рукописiв - записувався пiкто-
Iра}rами. Змiст, iMoBipнo, передавilвся
усно. Цей TBip - запис низки легенд
i традицiй. Починаеться BiH космого-
нiчною вiзiею (як, примiром, у фiнсъ-
кiй <<КмевалЬ>). Першi JIюди - це
рiзьбленi чоловiчки, що потонули у

6* 8з

повiнь. Худоба, наtмння та знаряддя
праф вчинякугь закоJIот; так, жoplra
ка;куть: <<Та й зам5rчив ти нас - цiлi-
сiнький день, з рання до смерканЕя
нарипйись-натруr(дiuмся на тебе.
Тепер ми сиJIу свою покаrкемо: ваше
м'ясо перетремо-перемелемо, страву
з нього приготу€мо>. Кухлi й тарiлкц
собаки Й кури - yci ryртом накину-
лись на чоловirп<iв. (Ми з цим моr(емо
порiвняти скандинавську поему
<<Млинок ФрогЬ. У цiй поемi тако)q
як i в <Попул Вух>, оповiда€ться про
те, як yci речi заповзялись на JIюдиЕу
через погане з ними поводхкення).
Ви;киваrоть лише велети на чолi з Ву-
KyK-KaKiKcoM. Близнюкiв-героiв ви-
ряджають покарати Вукука: вони ра_
нять його та умовляють пiддатися
операцii. Прmе пiд час операцii близ-
нюки замiнюють його органи зi сма-
рагду та iнших KaMeHiB таклпr,rи тлirь
ними сутностями, як зерно кукурудзи,
i Вукук помирае. Вiдтак близнюки
вбивають двох синiв-велетiв.

Тепер ми довiдцlемось про народ-
ження 6.шrзнюкiв. ,Щва брати Iрають
у м'яча й наблилсаються до пiдземно-
го cBiTy Ксибалба. ,Щуальнi в.тIадарi
пiдзем'я надсилартi iM виклик через
посланцiв у подобi сов. Героi йдуть за
совами, переправJIяються через рiчку
KpoBi й приймають два дерев'янi зоб-
рa-rкення за владарiв пiдземного cBiTy.
На BTixy ксймбанцяrц мiсця пошани
героЪ виявилися роз]кареним каме_
нем. Iх кидають у Щiм Смутку, прино-
сять у rкертву й ховають. Голову од-
ного брата повiсшlrи Еа дерево меrки
горлянок i yciM ксибалбанцям заборо-
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ниJrи торкатися шIодiв цього дерева.
.Щ,iвичя - донька одного з влlадарЬ не
послухалася табу. ГолоrИ шIюнула iй
у долоню, i дiвиця понесла вiд цього.
Батько нzжазilв совам-посланцям вби-
ти iI та принести iI серце у мзi. Вона
пiдкупшrа сов своiiми Йiцянками, i
вони замiстъ ii серця покJIми грудку
;киттедайноi крой, що згорнулась.
Прийшовши до MaTepi героя, що його
гарбуз-голова шIюнула ва Hei дЬчияа
довела щирiсть своlх слЬ, почавши
збирати кукурудзу там, де вона не

росла. Потiм воЕа народиJIа близню-
кЬ, KoTpi Йи;м велета

Вигнанi вJIасною бабусею, вони
стають мисливцл{и. Через знущання
дядDка близнюки перетворюються на
мавп. Як rероi авгохтонноi культ5ри
вони очищують кукурудзяне поJIе за
допомогою чакJIунського знаряддя
тощо. Владарi пiдзем'я кидають i'M
виклиь пропонуючи грати у м'яча.

Ацтексьt<а zщ lraTo]rJ.i, цо счллволiзуе
цuкл у 52 роrcu. Лiчба пi0 час zpu у KocTi
(tlaTolbli) зOiilснюетrcя за 0опомоzою
фшок з бобiв або нарiзанuх з tростuнч
кiлрцок. Граючu, чолвiка оuклuкoють
0yxiB.

Близнюки надсиJIають тварину Ксана,
наказавши iЙ штрикати 16t{(дцý4lт(iв
волосинкою з ноги та визначити, хто
з них з дерева, а такоrк довlдатись
lMeH4 з котрими вони звертаються
один до одЕого. Своечасно поперед-
.rKeHi, вони уникаIоть ваrкких випробу-
вань i виграють rру у м'яча. Владарi
пропонують нове випробувzlнЕя, нака-
зуючи зiбрати чотири букети KBiTiB,
а caMi замикак}ть 6;п,rзнюкЬ у .Щомi
Списiвфв. Мурашки приносять квiти,
а близнюки пiдкуповургь списiвцiв
i уникають cMepTi. Вони й далi пере-
магак}ть викоЕуючи yci накази'(i в
.Щомi ТигрЬ, i в,Щой Вогню). У Домi
Ках<аяiв одному з них вiдтинають
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голову, проте йому приставJIяють за-
Micтb голови черепаху, i близнюr<
оживае. Вiдбуваlmься ще рiзнi дива.
Близнrоки витримаJIи й пiд час обр"ду
вiдродлtення, заздаrrегiдь про все до-
мовI.1вшись iз ддома частryнами. rxHi
кiстки перемеJIююгь на порох i ки-
дають у рiчку; близнюки неоднорzво-
во змiнюrоть свою зовнiшнiстц пере-
тюрюючись ва п'ятий день пiсля cMql-
Ti на людинори6, на шостий день -на дiдiв у руб'i, а потiм вбивають один
однопо та повертають до.lкиття. Вони
геть-чисто спzulюкуть палац i вiдбудъ
ByroTb його, вбивають i вiдж,ив;rюють
собаку владарiв, розтинакуть чоловiка
на шматки i вiдродлrують його. Влада-
рям закортiло й собi випробувати
смерть, i вони просять проробити з
ннми те саме. Брати вбиваlсугь ix, але
ro обряду вiдродlкення не беруться,
Вони викликають правителiв пiдзем'я,
пвбав.пяrоть ix права грати у м'яча
й дозволяють iM поширювати свою
в.Iаду лише на лiсових звiрiв. Пани
пцземного cBrтy перетворюються на
сов-д5п<iв А найпершi близнюки ли-
}rуть на небо i стають сонцем i мiся-
цем.

Текст iнтерполюGться ще одним
креаIiонiстським мiфом. Створено чо-
ткрьох чоловrкlв, ;UIe вопи надто дос_
KoHаJIi Й забагато знають. <<,Щ,аваЙте

обме;кимо iхнiй зiр,- каr(уть богп,-
во}lи змоr(уть бачити лише частину
зеwri й будуть задоволенi>. Отолt во-
ни створили чотирьох -жiнок, предкiв
кнче. По них з'являються прдки iH-
ших народiв. Прmе сонце не вста€.
Бог дае киче вогонь, однак його га_
скть дощ. Бог знову розтнiчуе вогонц
аlе люди усе ще пOтерпають вiд голо-
:у й холоду. На доrrю людей випа-
.taK)Tb численнi злигоднi, вони види-
рак)ться на гори й проходять по дну
чоря. що чудесно розступI4IIося.

(Перш нiлr потрапити до гебрайсько-
го заrrовiту, цей прийом зусrрiчаетъся
ще у египетському переказi). Нарештi
чоловiки зJпIиняк}ться перепочити на
обiцянiй горi та зусrрiчають cBiTaHoK.
Пoтiм iде засн)rвання MicT, i оповiд
переходить до icTopii гшеменi, змi-
шуючи казку з бувальщиною. Заба-
чивши свiтило на,сходi, чотири вели-
ких прежи спiвалоть пiсню <Мй бачи-
мо> i помирають.

Тут у формi шаманського обряry
ми зустрiчаемося з описом випроб
i ритуалу смертi-вiдродження у про-
цесi посвяти. Оповiдь також багато
в чому висвiтлюе рiзнi тrmи казок
i мотивiв.

IHKu. У Перу таколr розвинулась
iмперська дерr(ава, заснована на по-
датковiй системi. Свого розквiту вона,
мабуть сягла саме на час прибуття
iспанцiв д*ь |523 року. За якихось
тридцять poKiB дерл<ава швидко роз-
рослася r перетворилась на вqIIичезну
iмперiю, котра KepyB:ula переселенням
та колонiзацiею. ,I[,Ba класи аристок-
paTiB пiдтримувarлись дер;rавою: iM
придйя.шrся земе.пьнi надйи та ryана-
ко, хоча продавати свою земJIю вони
не мaцu права. (Вдалося частково
одомашнити ryанако та :ulьпака, koтpr
давrчtи шерсть i використовувмись як
тяглова i в'юкова худЙа). Тут, як
i в I_{ентральнiй Америцi, ми подибуе-
мо цfury низку божеств неба, землi та
води; культ матерi-землi був одночас-
но i найдавнiший, i найшанованiший.
CaMi iнки були сонцепокJIонниками
i твердили, буцiм iхня династiя пiшла
вiд сонця IHTi. На свята люди весели-
лпся й плUIи пиво <чича>, напиваю-
чись, за звичаем, до безтяrrи. У ша-
манськiй практиф використовув,urося
ще нюхання тютюну й меленого на_
сiння нiмиф. У колtного був власний
фетиш, що вва)(ався близнюком або
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<(xyayKBi)>. У релiгii визначну роль Bi-
дiгравала сповiдь грiха. Людськi офi-
ри подибувмись тут рiдше, HilK у
I-{ентральнiй Америцi, аJIе вряди-годи
траIUIялись - у критичн1 моменти по_
тryлярних народних свят. Iнтелек-
тумьне життя зосереджувмося на
acTpoHoMii та кмендарi, а сила шама-
нiв-цiлите.тriв обумов.тrювалася iхнiпшr
сЕами та вiзiями.

Надзвичайний lBIuIиB ммо йея ду-
ховного центру. Вона вирDк'UIася
словом <хуака>), <(вака>>, що приклада-
лося до найрiзноманiтнiших реалiй -
дr(ерел, KJдI камlння та окремих ка-
MeHiB, гiр, пагорбiв, а TaKort( до печер,
KopeHiB, каменярень, MocTiB, xpaMiB,
нагробкiв, мiфологiчних або iсторич-
них мiсцевостей. Священний KaMiHb
бiля столиф Куско (пуповина) озна-
чав брата iмператора Манко Капак
i оберiгав династiю. Вва;кмося, що
<хуаки)> цього краю розташован1 на
радiусах, що ix центр - у XpaMi
Сонця.

4. Мuстецтво i ремесла

Шалwан. На ycix корOтко розгля-
нутих стадiях значення шамана неу-
хиJIьно зростало. Початок занепаду
припадае на добу остаточного змiц-
нення iнституту царського роду, хоча
саме шаман величезною мrрою спону-
KyB€lB розвиток iдей та традицiй, що
сприяли пошi божеськоi царськоi
особи. BiH повсякчас претенду€ на
безцосереднiсть натхнення: його ме-
тод контакту з лухами використо_
вуеться у ритуrшьному таЕку або в о6-
рядi посвяти мя створення стану
трансу чи одержимостi. Ми вже гово-
рили про те, що шаман тякiе до цього
стану й постiйно перебувае у ньому,-
BiH не шукае дJIя цього певного приво-

ду. Шаман усе вкладае у безме;кне
почуття тяlккоi вшrроби, екза.пьтацii,
самообнови, спйкування з духами.
BiH у реальному .lкиттi рЙить те, що
повершуе автохтонниr1 герой у мiфi:
постiйно прагне допомогти громадi
у лихолiття та вiдвернути небезпеки,
намагаеться коштом надсадних зу-
сиJIь вирвати у cBiTy духЬ таемниф,
що гарантують спrвгромадянам здо-
ров'я, безпеку та розквiт. Потяг до
цього виявляеться ще замолоду вна-
слiдок хвороби, появи yBi cHi або ви-
дiння предка, а такоrк тварини або
рослини, котрих,подибують саме у та-
кому критичному cTaHi *.

IIIдц4ц часто очолюе обряди, по-
кликанi забезпечити вдrчIе полюванЕя
або добрld врожай, щrоте самостiй-
HicTb точки зору не дозволяе йому
остаточно перебрати сан священно-
слу)tштеля. Як головний MicT мiж ма-
гiею перiоду тотемiзму й наст5rпними
щабл.шчrи, шаман сприяе формуванню
1нституту священствq хоча вJIастиво-

* Щоб стати <<пеФ) у карибЬ, посвя-
чуваний часом до десятьох poKiB живе зi
<<старцем>, а тодi ще 25-З0 poKiB пiддае
себе випробам, посту тощо. CTapi <<пее>

батохtать посвячуваного i змJrшують тан-
цювати у вiдrюднй хатинi доти, доки BiH
не втратить свiдомiсть. Чорнi мурахи
<(ссуть кров>, а виrмтпit ciK тютюну дово-
дить до <,6езтями>. Потiм iде трирiчнлй
пiст, cyBopiaTb котрого з часом меншае;
час вiд часу посвячуваншй п'е ciK тютюну.
У барундi в Тангапьiцi (тепер - Танза-
нiя.- Пер.) на <<киранга> перегворюються
Ti, хто успадкував вiд батькiв свяченого
списа, Ti, кого побив грiм, або Ti, хто почув
несподiваний покJIик. Пiд час однiеi з Ще-
ремонiй Списа хлопчик або дiвчинка зри-
ваютIrcя на piBHi ноги й стоять навпроти
проводаря обряду <(киранга>, пиJьно див-
лячись на нього доти, доки не пойме ix
тремтiння й вони не втратять свiдомiсть.
Вiдтак, просп:lвши доби три-чотири, хлоп-
чик (або дЬчинка) перетв()рюються на
:керця або на жрицю - наречену бога.
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cтr останЕього походять такоr( з
iерархiзованих братств i влади, само-
чинно привJIасненоi вождем. IIIдц4н
yciMa своiми риlумами, пiснями, тан-
ками та rдеями протиставJIяеться за-
вершеним формам, ме водночас BiH
глибоко вкорiнений у традифi. Тому
протягом перехiдних перiодЬ, що
йдуть за занепадом ToTeMHoi системи,
не поста€ основопокладаючий конф-
лiкт мiлt шаманiстською свободою й
устменими формами.

Шаман покликаний передусiм ро-
зirруватп манд)и дгху в горнiй ocerri
або пiд землею, щоб одержати вiд
cBiTy лухЬ якусь користь або про-
роцтво при супроводi небi:кчпка або
ряryваннi душi хворого. Подорох(уе
BiH у нестямному cTaнi. У Щентра;rь-
нiй Азii BiH сiдае на коня, або ryску як
духа коня, i лине на ньому з однiеi
небесноi твердi на iншу. З його возне-
сiнням асоцiюеться дерево, а для
вJIовJIювання духЬ i викликання ек-
стазу конче треба'мати бубон. ,Щалi,
шаман - оповiдач переказiв гurеменi
та хранитеJrь вченостi rpreMeHi. На
тiбетських зображеннях видно, як
шаман нiби бороться зi смертю, нама-
гаючись когось вiд Hei оборонити.
Попри те, що у багатьох вiдношеннях
шаман - одноособовrпi виконавець,
зустрiчаються Й шаманiстськi групи
та форми посвяти або Йрядового пе-
редrвання функцiй одного шЕrп.rана iH.
шому. Трагияютюя шамани-.lкiнки;
(I;rcтo-rycTo шамzlн мае cTaTeBi вИхи-
леrпrя вiд норми: BiH мо;ке бути й >ке-

ноподiбнш!r. Iнкоrrи за невдачу BiH

еzuпетсьri чоловiкu, бабуiнu il жiнкu пле-
туть чаклунськi ciTi.

зазнае покарання: вваr(аеться, що ес-
кiмоський <(ангекок> протягом сеансЬ
спiлкування з духами повинен эабез-
печJrвати успiшне поJIюванЕя, а за
невдачу його карають.

На розглядуваних нами стадiях
военачмьник як своерiдна модифiка-
цiя шамана був людиною шaчtеною
i несамовитою. Власне, шаман за
своею суттю не протистоiть iдеi ве-
дення вirhrи, як i iрландський друiд,
що Йде вiдразу за ним. Так, саамський
<<ноаiдде> у TpaHci, сприIшненому
грою на бубнi, MaH4lye зi своiми ду-
хами-помiчниками по землi <саiЪо>>

(пiдземна KpaiHa, вiдбиття горЕього
cBiTy). Тут д;rя боротьби з ворогом
або вiдсiчi ворожим дiям BiH вико-
ристовуе зачарованого пiвнiчного оле-
ня. А проте ocHoBHi його функфi
пов'язанi з миром: у мпрномli .lltиттi
BiH вiдiграе роль )(ерця, поета, танцю-
риста, iсторика i HaBiTb (з урахуван-
ням кульцrрноrю^ рiвня) вченого. На-
прикiнцi перехiдного перiоду завер-
шуеться концентрацiя функцiй у ру-
кil( шамtFа, проте BiH виживае lr(e як
протестJrючий пророк, а такоr( за-
сновник рлiгiй та ересей. Яскравi ри-
си шаманiзму lrл,r подибуемо в описах
Будди, Вардхаманьi, Зараryстрц IBa-
на Хрестителя, Icyca Христа, Магоме-
та, MaHi, а такоrк ОрtЬея i Пiфагора.

Шаман дуже сиJьно вiдчувае ыrас-
ну роль посередника Mi;rt людьми й
cBiToM духiв. Одшr з них, вiдповiдаю-
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чи на питання, сказав: <Я з волi Бо-
:Koi ходrш стегою земного й пiдземно-
го cBiTiB i, з одного боку, здобув силу
потiшати й надlо<ати зневiрених. а з
другого боку, я моrку скинути Еадто
rr(асливих... Я - шаман, кmрий вiдае
про майбутне, минуле та усе, що вiд-
буваеться тепер як у наземному, так
i в пiдземному cBiTi> (Кастрен). Ша-
ман - статечtплй, стрrлrлаrмй, вiддале-
Hld вiд посполитого люду: <Люди,
кOгрi збираються стати шаI\{анами,
зазнакугь нападЬ дикого пароксиз-
му навперемiш з нападами цйковито-
го виснаr(ення. Вони здатнi ра-три
дri ле;кати не рухаючись, не прий-
маючи Hi iясi, Hi питм. Нарештi, го-
туючись до свого покJIикання, вони
вiддаляються у пущу, де й перебу-
вають у голодi та холодi... Сам процес
накопичення натхнення на перших
стадiях настiльки .lкорсткий, що на
чолi та скронях часто виступае крива-
вий пiт. Готування шамана до пре-
ст:lвJIення розглядаеться як своерiдне
повторення обрдду висвячення>
(Кон).

У шаманiстському йфi надзви-
чайно велику роль вiдiграе змiна по-
доби. На величезних вiдстанях вiдбу-
вакугься с)rгкtlки, протягом котрих
дlючl осоои оомIнюються ударами д/-
ховного кидального знаряддя. На
кожному кроцi подибуюпся зiшестя
до пiдземного cBiry та ушестя на не-
бо, Польоти духiв, полювання i пе-

реслiдування пов'язанi зi змiною по-
доби, а у переказах оповiддеться про
перевтiлення душi в якийсь предмет,
покладений в iнший предмет, наприк-
лад у яйце. А яйце зна(одитъся у пта-
xoBi, птах - ще у чомусь на ocTpoBi
посеред моря. Запопаданкя духовноi
нареченоi (особливо за допомогою
викрадення оперення, кми вона ку-
паеться з сестрами, бо iй тепер не

вдасться по.петiти) i прагвеrпrя д:ке-
рела життя також нмежить до цент-
рzUIьних мотивiв. Тема мандрiв автох-
тонного героя - це або один герой,
або 6;изшоки - набумс нового сво-
го наповнення, як мп бачлчп,r це на
прикладi йфа зунi чи твору <Попул
Вухо.

TarapcbKuti tцоilаrl Як5псьr<rлi *

шаман пов'язанrй з трьома рiзновпда-
ми дrхЬ: <амаг'ят>, що за iхньою
допомогою BiH спйкуеться з пiдзем-
ним cBiToM, <екуа> - завж,ФI ретель-
но засекречувана екстернаJIьна дaш4
<кiUIьяЕи> - несамовитий демон.
<<Екуа> - це зДебi;ьшого знайома
тварина,- саме слово озЕачае <мати-
тварина>.

<<Мою <<екуа> HixTo не знайде,-
примовIIяв один шаман.- Вона захо-
вана дмеко на горах Едигану>.

У якутiв молодого шамана висвя-
чують на верховпнi або на лiсовому
порубi. його вбираlсгь у риryа;lьнi
шати, дають обрядове брязкмьце i
мостять помi;к дев'ятьма очищеними
юнаками i дев'ятьма очищеними юн-
ками. BiH повторю€ певнi слова. Юна-
KoBi пояснюIоть, що йому треба зрек-
тися свiтських речей, i ка;куть, де
розташованi духи, котрим BiH зби-
раеться присвятити життя. його пор-
cKaIoTb кров'ю офiрноi тварини.

KpiM цього, е ще BiciM ступенiв
з дед€шi складнiшrлrли церемонiями
посвяти,

Значною подiею &пя шамана на
Алтаi або в леведiйських TaTapiB е що-
рiчний rurемiнний обряд офiрування
коня на пошану бая У.тьгена, коJIи
йому випада€ грати провiдну

' За звичаем cBoei доби, Лiндсей, як
i Едвард Тайлор перед нпм, до татарЬ
залучав будь-яке монголоiдне плем'я.
(Пер.).
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роJIь *. Ось розповiдь про обряд зако-
лювання з 1840 року. Першого вечора
<мм> (шаман) поставив Еову юрту
в Фрезняку та обгородIв i'i. Посеред
юрти стоя.ла берiзка, i на i'i стовбурi
шамаЕ по,роблв дев'ять виiмок, аби
можна було спиратись ногами. Обра-
ли прийнятного дJIя небееного бога
коня свiтлоi MacTi та чоловiка на роль
сJry)rки - НогопiдтримJrвача, що йо-
го душа, за вiруваннячr, M:uIa супро-
водr(Jrвати дrх коЕя до горнього cвrтy.
<Каrrл> увiходив до юрти й сiдав до
розкпаденого бiля берези вогнищ4
дозв<rдяючи диму огортати його бу-
бон. BiH скликав пiснями одного за
одним джЬ; у Mipy того, як воIlи
вJIовJIювauIись у його бубон, шаман
з:lмогиJIьним голосом примовJIяв:
<Чолом тобi" <каме>, а ось i я>. <Кам>>

потiм рушав до ryски (це був мiше-
чок, напханий ciHoM), сiдв,в на Hei i,
приспiвуюwr у польmi, змarхував ру-
ками, нiби крI4пьми. <Iliд бiлим небом,
понад бйi хмари, попiд блакитним
небом, повад блакитнi хмари полинь
на небо, rпахуt> I за ryску вiдказуе:
зУнгай гак гак, унгай гак, кайгай гак
гак, кайгай гак>. Вiдбувався довтий
дiмог .lтюдини з птахGчl. Пiд час по-

* Пiд час обрядового офiрувашrя та
iяших подiбних дйств шаман е солюючим
вllконавцем, хоча на веJIиких народfiих
вllдовиIцах подибуютъся ще й безмовй
статистп; леведiйський шаман, примiром,
розташоцrвав круг офiрвого коня
дев'ятьох чоловiкЬ. OKpeMi частlани пiсен-
ньтанцrовальноi пантомiми сJпIровод-
.х)rрться виr)rками, рlзними за висотою
тону, звукояаслrдуванЕям, змlною г(мосу.
Здатнiсть шаманiв берегти та осiяч)rмти
культуру групи можна вимIряти, нzшрик-
лад, тим фактом, що в ixHboMy лексиконi
Еrраховуеться приблизно 12 000 слiв, тодi
як дJtя щоденного спiлкуваrrrrя достатвьо
4(Ю0 слiв. Схожу лiнrвiстrтrrrу функфю
B*rKoHye шаман i в Пiвнi.пrй Америцi.

лювання треба було зIIовити душу
<пура} (офiрного коня), що ip;rcarra:
<Мпяк, мияIq мияк>. Зрештою коня
ловшlи у западню i прrв'язували до
огорокi. <Кам> iрлкав, хвицався, ки-
дався на земJIю, доки кiнц Йкуреlшй
ялЬцем, не заспокоюваrcя ft не був
готовий до закоJIюваrлrя. Пiсля rрого
<кам> вiдrцlскrrв ryску: <Нехай дасть
iсти айсберг Сюре, нехай д.ють пити
море БЙе Молоко, Геrrгmухо моя,
Гуско-Матiнко, Пташко-Матiнко Кур-
гаЙ-хан, ПтаIцкьМатiнко Енгай-хац
ти тримайся людей та ryкни iM €-е>.
IIIaMaH закоJIювzlв кокя i цим зrrвер-
пIувaIв першу qастину-

Настуrного дня шаман iMiTyBaB
pмi учасникiв ритуальноi подоро-lкi
з пура добая Ульгена. Колирозгнiчу-
вався вогонц <<кам> спiвав благосль
вення <,6аш-тухановiD, сво€му помiч-
никовi, а потiм припрошував iЪти ду-
хiц ВладарЬ Бубн4 за доручеЕням
присутнiх вогнищан, причому Bci
звернеЕня до духЬ мми форму пiс-
неспiвiв. BiH пропонував тако)( Ульге-
ну вИ iMeHi господаря юрти пишнi
шати. Господиня Вогню була уосЙ-
ленням сиJм, що мешка€ в юртi роди-
ни, котра склада€ офiру. <Вiзьми це,
Кайра-хане (прародителька всього),
Триголова Мати Вогню, Чmириголо-
ва Дiво-Мати: копи я <<чок> ryкну -вiзьми це. Коли я <ме> ryкЕу - прий-
ми це (<чок> - зiшвання, <(ме> озна-
чае <,6ери-но>). Вiдтак BiH обкурив
бубон i убрався в шаманськi шати.
Здебiльшого це подоба якогось птаха,
зрiдка.- тварини. Спефальне взуття,
головнrдi убiр i верхне убрання оздо6-
лювмись чимось на кштzUIт пiр'я: час-
то-густо це були дрiбнi MeTMeBi дар-
мовиси або носовички, що майорiли
в танф. <Кам> стояв бiля вогню; опо-
витий димом, BiH розмiрено вдаряв по
бубну i викликав заклинанЕями чис-
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ленних духЬ (включно з баем Ульге-
вом та його родиною). Зрештою BiH
починав волати до Меркют, Птаха
Небесного: <Пршшrrь до мене зi спi-
вом, приJIинь до мене rрайливо, та
сiдай MeHi бйя правого ока, та сiдай
MeHi на цраве Iиече>. Нарештi, пiсля
рiзних обрядових чинiв наблиjкався
<(кам> до кульмiнацii - до ушестя.
Робитlося це некваIUIиво: кожна ста-
дiя дiйства оIмс5rвaшася по-сво€му,
з речитативом i,пантомiмою, зi вста-
вJIянням 

- цlя посиJIення BpDKeH-
ня - рiзних епiзодiв. BiH запросив
<(кара-куш> - чорного птаха, що cJry-

ryвав йому,- випалити люльку, зво-
ложив <(IrypuD, iмiryючи коня, що на-
п)rва€ться, послав слJrry впiймати зай-
ця, погомонiв з ве.rrиким <яючи>, що
вiчцlвав на п'ятому небi майбутне. На
шостому небi <,кам>> ушанув:UI мiсяl(ь,
на сьомому - сонце, Своерiднi сцени
розiгрувмись i на восЬмому, i на
дев'ятому небi: моrrитви, пророцтва,
оповiдi, благословення. (Чшчr шlаднi-
ший шаман, тим на вище небо BiH
зiходить; деякi вилазять а;к на шiст-
надцяте небо). Нарештi BiH заволав
до бая Ульгена, опустив бубон, вира-
зив, укJIоняючись, покору i вимовив
моJIитву. Вiдтак поцiкавився <(кам>, чи
прийнято офiру, впслухав пророцтво
щодо погоди та врожаю i веrriння
щодо офiри. На цьому екстаз завер-
шувaвся, висна;кеrпrй <кам> огryскав-
ся, а <16аштушкан> м'яко брав од
нього бубон i жез;rо. У юртi запанову-
B:UIa тиша. <<Кам> прокtцався, прод{-
рав очi, пригладжував волосся, розми-
нав руки, викру.rував пiт з сорочки
i - наче пiсля тривмих мандрiв -BiTaB присутнiх. Якути переповiдають,
що якось шаман справдi полинув: во-
ни бачи;rи на B;racHi очi, як на хма-
рах ruмB}rгь офiрнi тварпни, за ними
ширяв бубон, а за бубном-шаман

у шатах вiщуна. ОстяIркий (тепер:
ханти.- Пер.) шаман спiвае про те,
що BiH пнФться по вiрьовф, котра
буцiм звисае 9 неба i розс5rвае зiрки.
BiH пrпrве небом у човнi й раптом так
cTpiMKo лине доJIу, що вiтри наскрiзь
його продлпr.rають, Потiм за допомо-
гою крI4патих бiсiв рушае BiH у подо-
рож по пiдземному cBiTy. В iнших
випадках BiH спускаеться з неба по
рiчцi. Серед юртп бурятського шама-
на садовиться веJIике дерево, що його
вершина вистромлюеткя у KypHId
oTBip, а натягнутi шовковi стрiчки iMi-
TyIOTb веселку. Стрiчки щrив'яз5поть
до розташованогd неподапriк дерева,
що називаеться Стовпом. .Щеякi ша-
мани виJIаatять на вершину дерева й
TzlM скJIадають офiру. Розповiдаютц
що за давнiх часiв вони ходIrIи по
шовкових нитках, r це називaUIося
<<Ходiнням по весеJIцi>>. За визначен-
цям шамана, дерево юрти е богом-
брамlплком, що впускае на небо, а
червонi й блакитнi стрiчки, натягнутi
вiд його вершини до сусiднiх берiз,-
це стеr(ки, KoTpi провадять до cBiTy
духiв. Шаман вилазить на дерево юр-
ти i принаймнi ще на кiлька дерев,
розташованих поблизу; iнколи йому
вдабться перескочити з вершини на
вершину роgташованпх рядком дерев:
з одного riLеба- на iнше.

Наст5rпним великим пантомiмним
обрядом е супроводrкення душ небiлr-
чикiв до пiдзем'я. ТIIаман переповiдае
про свою подороrк. BiH перетинае
степ i, йдlпlц 

"" рGtкиданими людсь
кими кiстками,,сход{ть на гору. <Гори
всiянi кiнськими кiстяками>. Щмi до-
рога пролягла через вузький прохЦ,
щелепи зем;ri, понад морем - по во-
лОслlому мосту. IIIдцац вiдзна;rае,
що на морському дli знову вlцно
кiстки, кiстяки чоловiкЬ, Kmpi менше
знauмся за нього на спiлкуваннi з ду-
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хами. BiH пOграIия€ до володiнь Ер-
лiк-хана, схожих на територiю буд-
дистського монастиря, минае величез-
ного собаку, котрий эалюбки qимось
поласув:lв бц за допомогою вина й
дарункЬ прrшаблюе уваry велIп(ого
хана, розрядr(ае ситуацiю, перед)аж-
нюючи п'яного бога, за вiщо й дiстае
вiд нього нарештi благословення та
знання про майбутне. Зрадirшй <кам>>

вертаеться на гусф, а не на KoHi; та,
ге.пгочJrчи, навшпинькп поход)(aе по
юртi.

На Притiбеттi ми подибуемо <,6о-

на>, котрий боронить покiйника вiд
демона cMepTi. <<BiH подоро:куе: доро-
га довга i важ,ка, сповнена перешкод.
Чаклун про це оповiдае судомними
рухами... Бон уrrорався зi cBoliM зав-
данням: йому вдмося захопити
<.д5оr>>, i BiH лаштуеться забрати його.
.Щемон одержав.:кадаlмй ок5rп, але BiH
звик порушlrваги Йiтницю i нама-
гаеться зzлJшшити собi свого раба.
Чаruryн змагаеться з ним: видItо, як
BiH напружуеться, важко дихае, чутно
його зойки. Близькi й друзi небЬкчика
з надзвичайним збудлtенням стежать

Насrcельнuil жuвопuс у TuyTi: Сахврськuй
Атлос, Пiвнiчна Афрuка. Чоловiк з соба-
кою поJlю€ на страуса. (,Щружuttа нiбu
танцюе вOома, а Lцlклунськъ сuлова iнiя
з'еOнуе ixHi cTaTeBi орzанu).

за yciMa фазами розiгруваноi драми.
Вони себе на радощ:rх не тямJIятъ,
коли чакJIун оголошуq буцiм BiH пере-
мiг i BйBiB душу у вИповiдне мiсце>>

(Дейвiд-Нiл), Тут ми маемо спрzlву
з спровим матерiалом до мiфа про
Геракла, котрий вЦбrвав у cMepTi Ал-
кесту, а коли iдеться про трактувarвня
феi теми у п'есi Еврiпiда, нам слiд
пригадати, як <<кам)> передра)(нював
п'яного бога.

Полfuеаiйськtlil - ,1iф. Особливо
гарно шаманiстсьkий тшr мiфа репре-
зентованlдi у Полiнезir (а таколt у Сп-
бiру й I]eHTpMbHй Азii). Прш<лад -герой TaBxaKi. BiH уз.ш собi друlкину-
духа. Одного разу, пiсля народжеIrня
першоi дитини, TaBxaKi обра;кае дру-
;кину випажовим за)rва.rкенням. Вона
зlriтае на нилtнiй kiHeIp кроквини,
спЬае прощальну пiсrтю i лине з дити-
ною на небо. TaBxaKi разом зi cBoiM
моJIодшим братом Карикi нalrvtагаеть-
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ся вир)rшити за Еею. Спершу вони
у пiдзем'i вiлвiryrоть слiпу свою да,пе-
ку прародптеJIьку i зцiляють Ii вiд слi-
поти (досить поширений полiнезйсь
кrrй мотив *). Вони лiзуть по корiнню
виноградноi лози, пророслоi у пiдзем-
ний cBiT. Карикi зазнае невдачi й по-
в€ртаеться додому. TaBxaKi дЙи-
ваеться до неба i возз'еднуеться з
друrкиною й дrrпавою. (У полiнезйсь
кому Kocмoci е десять-дваllяцl\qть рЬ-
HiB неба). У BapiaHTax мiфа BiH види-
раеться на небо по високiй кокосовiй
пальмi, по вiрьовцi, по павутинцi або
лине на коршаку. У Bepcii Maopi кор-
шак його пiдводить, i BiH пересiдде на
яструба; у пiсн.пк BiH ще, наче коршак,
змагаеться з вiтрами. У мiфi, пошире-
ному на Taihi, TaBxaKi сходить на
високу гору та наздоганяе дружину на
сте:кф духiв.

У сазi про Океле (BiH нiбито -хtив
близько l 100 р. н. е.) герой - наймо-
лодший брат, котрого ревнивi старшi
брати вкинули до глибокоi ячrк, де BiH
здибуе прарод{тельку, яка навчае
його таемниць мантики. ВидЙувшись
з ямц BiH приеднуеться до братiц

' У австра;riйських BaTi-BaTi дух по-
мерлого спочатку називають Боокi, по-
TiM - Боонгарнiтчi. .Щ,орогоЬ на небо Birr
здибуе iншого духа, що направля€ його до
гарних людей. Згодом BiH бачлть дй пара-
леJIьнl дорогЕ одна 

- 
чиста, друга -брудна- Щух доброi людини обирае брудну

дорогу, бо знае друry дорогу вичистшIи
злi духи, щоб знадити його. Потiм BiH
зустрiчае lciHKy, котра яам!га€ться споку-
сити його. .Щалi зустрiчае двох :rriHoK, KoTpi
крутять BipboBKy, як стрибалсу. Там, де
чпста дорога, cToihb слiпа i намагаетrся
примусити його сryпити хибпrоi крок. По-
тй BiH наблилrаетtся до глибокоi вузькоi
ями помrж дрома дорогами, звцки час вц
часу бурхае по;цrм'я. Зрештою його випро-
бовуе Тата-пу;чri, змушуючи кинути нул-
ла-ЕуJIла на стежку ему та вбити одну
тварину. (Летюча зiрка - це пробнлй ки_
док нового духа).

коцli вирушьтп.л у тривалi манд)и мо-
рем, i доrrае yci небезпеки моря за
допомогою cBo'ix шаманських здiбно-
стей, а решта не сJIухаетЕся його i ги-
не. Поверн5rвцмсь на берец BiH бере
за друr(пну духовну наречену. Героri
потраIшяе у рiзнi пригоди: BiH зустрi-
чае надпрпродних птахIц вируша€ у
пiдземний cBiT, щЙ потай взяти воду
з Кане та воскресити мерця. Пiд час
першоi пригоди у Еього в скриньф
€ дух-оберег - бог Лоно. Пiд час дру-
гоi пригоди BiH с;ryхае поради дру)(и-
ни, котра обiзнана з житгям i звичая-
ми небесного та пiдземного cBiTiB.
йому допомагакпь також предки, якi
зустрiчаютrcя дорогою-

Мангайського Нгару повчае пИ
земJIею прародителька; BiH поборюе
IvroнcтpiB на землi Й вирушае у подо-
рож по пiдземному cBiTy й небу. його
доля залежить вiд Чотирьох .Щочок
Миру: його зЙов'язуrоть словом, а
потiм в'я:куть так, як мангайцi ро6-
лять з трупами дJ,Iя поховання. його
вiдносять до печi Миру, слiпоi велет-
ки-людожерки пiдземного cBiry, a.rre

Нгару, здобувши потрiбну йому рос-
лину, TiKag прибувае до краiни Тау-
марева, <<де рясно ростуть рlзнr Iиоди
та квlти, а мешканцl захопилися грою
на флеЙтЬ, та повертаеться на земJIю.
Потiм його несуть на небо у кошику
небесного демона, а дiдусь посила€
Нгару маленьких ящiрок, що допома-
гають вбити демона.

Яма чи печера - це мiсце прове-
дення обрядl посвяти, а також мiсце
усамiтнёння. Оно-Куру, наймолодпо-
го сина, кидають до печери, де BiH
виростае та знайомиться з таемниця-
ми мантики, KoTpi дозволяють йому
за допомогою одного знайомого очо-
лити похiд, повбивати MoHcTpiB i вилi-
кувати хвороби. Мотиви мiфiв вiдби-
ваються у рiзноманiтних традичiях.
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Юrплй спадко€мець ЕIIадаря на ост-
ровах Гам6'е був заплшеrмй самотою
у печерi, а останнй верховrшй .lкрець
MarrгaiB переповiдав, як його <мати
тримма у печерi" подапri вiд людей, та
змаrIку навч:Utа ци)L.. дорогоцiнrлш
iстин>. (У Тiбетi неофiт, що црагне
зрозумiти таемницi маЕтикц повинен
ка три роки усамiтнитися в яr,li, а пь
Tir"r, cxpecTrвlrrи Еогц вистрибнути та-
ким чином, щоб голом пройItuIа крiзь
oTBip у перекриттi).

На Самоа е багато переказЬ про
вiдвiдини не64 звiдки повертасться
тtрой, наванта;кенrдi фруктами й ово-
чами. Тiльки-но дев'ятеро чоловiкЬ
дiстаються нагору, боrи клцають iM
виклиь i iM доводиться платити окуп.
Як i в татарЬ, пероi вlfiрають завмки
кмiтливостi. Вони перемагають у низ-
цi запропонованих богамп вlшрйу-
мнь i забирають з сйою на земJIю
наречену. ,Щ,ва Тонгалоа, тбто небес-
вих боги, крадуть rrтахЬ у во;r<дя Лу,
який переслiдуе ix на дев'ятьох небе-
сах. На досятому небi з'явтrяеться
один Тоrгалоа й ка-же, що птахи пе-
ребувають зараз у велrлсiй святинi, де
чвари неприпустий. Бог вис;ryховуе
скарги Лу i вiддае за нього свою
доньку, з котрою той мирно повер-
та€ться додоr"fу. У маркезфв герой
рушае слiдом за душею покiйноi дlу-
л<ини. Кена ходить рiчi й приносить
друr(ину Еазад у кошелi.

Перекази гrро МауТ та його друr(и_
ну чи сестру XiHy поширенi у TlTxoo-
кеанському регiонi. Mayi народлrуеть-
ся недоношеним на Йрезi моря. (По-
лiнезiйськi героi завжди народжують
ся з вiдкиленням B}i норми). Спершу
його виховуrоть MopcbKi бо;r<ества, а
потiм - один з преМв; вiдтак Mayi
повертаеться до MaTepi й братЬ, спить
поруч з матiр'ю. Ви.шивши, що вона
щоранку щезае у дiрцi, BiH Йертаеть-

ся на дерев'яltого гоrryба, летить за
нею i наштовхуGться на обох cBoix
батькЬ. Батько о(мцry€ йоIю над riо-
тiчком та зверпry€ брдд надання iMe-
Hi. (Подiбнi Йрrдr, вiдбуваються i у
Варе Вананга (мовою Maopi: Дiм
вченIul.- Zep.) новозеJIандських ма-
opi. Ix звершуе тохJrнга (маорiйський
шаман, чаклун.- Пер.) на cBo'ix уч-
нях). Прmе у пiснеспiвi опускаеться
одне iм'я, i в Mayi встановJIюкугюя не
TaKi як слiд стос5птки з богамц через
що BiH згодом помирае. Але тим ча-
сом Mayi повертаGться Еа земJIю,
привчае братЬ до сiльськогосподарсь-
кюl робiт, i з ним вiдбуваеться беgriч
дпвовиr(них пригод. Тац BiH заарка-
ню€ сояце. (У Перу розповiдаютц що
на переваrri в Андах залiзнi кЬця на
зр5йнованих BerKulx використовум-
лись кQIIисц аби напнутlа ciTKy Mix<
горбами та спifruати сонце). Mayi
викрадае вогонь у пiдземнrоr дrхiв
1 пристосову€ горJIяЕку дJIя морешЕв-
саtsа. його рибальськi подвиги
пов'язанi з мiсяrпrим циклом; BiH вдо-
скоЕfчIIо€ остц вLIIовJIюе острови то_

що. Найвидр,тнiший под иг Mayi -сходя(ення у пiдзем'я, щоб побсроги
саму смерть. BiH намагаеться увiйти
знизу у тйо велrшсоi cBoei праматерi
XiHe-Hyi-To-Io та виповзти через рот.
Таким чином Mayi сподiвався повер-
Еутись назад у нормаrrьrмй шшн ре-
чей i забезпечити робi та людству
вiчне вiдрод:кення. Проте BiH зазнав
невдачi через помIIJIку, якоi припусти-
лись пiд час Йряду н2лання iMeHi *.

+ Обрядц що iMiTyroTb процес народ-
,кенняl надцзвичайяо поширнi: вiд роздя-
гаJlня недуr(их дiтей у KopHyo.1uli, коrrи
lкiяка дев'ять разiв проносить ix пiд чере-
вом ослицц до повзання дорослих цавка_
рачки на ocTpoBi Ба.lri пiд дерев'яною коро-
вою, вrriзаlочи попiд Hei мiж заднiми вога-
ми й вилiзаючи мiлr переднiми. У Тра-
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Mayi - надзвичайно поrryлярний
герой, але BiH нiколи не дiстаеться
неба. Традицiя доконче вiдрiзняе його
вiд TayxaKi. У родоводi Mayi зга-
дуеться набагато раЕiше. Один мао-
рiйський мудрець називав cBoi оповiдi
просто <(казками, що ix оповiдають
у xaTi бiля печi>.

Татарсьrci люеil.u. Щодо героЪ-ша-
MaHiB, то татарська культура багатпrа
за полiнезiйську. У поемi аlrтайських
TaTapiB <<KoryTei> оповiдаоться про те,
як бездiтнi cTapi узяли до себе бобра.
Ббер у ciM'i пiдростае та женпться,
але сiм'я друх,иЕи зневажае його. На
поrюваннi найсутухtнiше йому, а пIва-
гери потiм усе приписують собi. Про-
те BiH усе-таки наполягае Еа тому,
щоб вони допомогли йому й вiмали
йзинцi рук i нiг. А-хк ось треба рятува-
ти ;керебфв, ксrгрих понiс Птах хан-
Кереде. Герой полишае у друrкини
ооорове ворання r вируша€ на чорно-
му, як крукове крапо, cKaKyHi. BiH
забrвае змiю, котра зацrо:кувала без-
перим пискJIятам Птаха. BiH за це
вдячний героевi й повертае йому .lке-

ребфв.
Полохллшi IIIвirпери риють гли-

боку .пrлу, зваблюють його туди й вiд-
бирають жеребцiв. Птах рятуе героя,
котрлй повертаGться додому й викри-
вае негiдrмкЬ, покщуючи мiзинцi ix-
Hix рук i нiг. BiH тавруе смертеJIьним
прокляттям аул i поверта€ться до сво-
го названого батька.

IcHye безтliч BapiaHTiB i ,схо-rких
переказЬ, що в них оповiдаеться про

BaHKopi в.llадарiв по -rr<iночiй лiнii перед
iнтронiзацiею ве.тrи уночi до особлrвого
храму, де вони за.rriза.lш до велrtчезноi
поро.lкньоi подбизни короЕи з зо:rота i
з'являлися звiдти уласкаыrеними та заJtу-
ченими до брахманЬ; ранiше вони наJIел(а-
ли до кшатрiiв. Щмi у xpaMi вiдбува.llося
зануревня у закриту купIJIь.

подорож пiд зем;по та на небо *. Ка.
чинська поема <Кара Тпган> почи-
наеться з olмcy весiJuIя. Щру.lкина та
ii брат кФкуть TepoeBi, що у п'яному
cTaHi BiH вахвilJLявся, нiби молtе вос-
кресити пару MepTIiB. Чоlrовiки обер-
таюткя на ластЬок, а i'xHi KoHi - на
лебедiв; yci вони легягь до одного
дерева на Алтаi. На BepxiB'i росте бйа
живодайна трава. На TpaBi ле;кать
безперi гавенята, а стережуть ix два
круки. Чо;rовiки-птахи заволодiвають
травою, i виконуеться обiтниця.
У рештi поеми переповiдаеться про
викраденЕя ryшi в коня героя i про
змагаЕня у майётерностi. Супершшс
непомiтно ддя героя цупить у нього
очi, а наступноi ночi герой краде у
сJпIротпвника язик i виграе. У поемi,
зашлсанй у Саянському стеrry, герой,
полюючи на лисицю (донька Ерлiка,
перевбрана на лисицю), дiстае пора-
нення. На сорокарогому буйволi
пiд'iздить дев'ятиголовий .Щ-rtе;rбаган,
вiдтинас героевi голову i везе ii пiд
землю. Сестра героя Кубай Ко виру-
шае слiдом i сгryскаеться крiзь oTBip
пiд землю. У пiдзем'i вона бачить
людей: i'x ycix - заJtежно вЦ ixHix
грiхiв - пiддають катJrванням. Кубай
Ко потрапляе на берег рiчки, де cToiTb
дiм Ерлiка з гостроверхим дахом, а
перед домом з одного кореня росте
дев'ять модрин **. Вона прив'язуе ко-

' Щя казка належить до циклу, що
називаеться <ВедrлежиЙ син>. TaKrd са-
мrдi сю;кет покJIадgно в основу <Беовуль-
фа>. В одrй поемi кизrчrъськrж татарЬ на
кинутого до ями героя одягЕуто ведмежу
шкуру, його витяг)rють з ями за допомо-
гою довгопо вФIосся .lкiнки. Л. Р. Карпен-
тер у книжках <Вигадка у народшх каз-
кахр i <Сага у Гомеровому епосi< просте-
,куе тип <Ведмелсого сина> в <ОдiссеЬ.

** Ерлiк-хан - ЕIIадар пiдзем'я. I_{e

MMeBbKlпl чорнЙородий дiдусь; iнодi BiH
i сам увесь чорвий. його че,пяднrжи мо_
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ней до модриц буфм то KoBi Ерлiка,
увiходить до дому, i ii починамь
шарпати невид,lмl руки, що роздr-
раЁть на нiй rпrаття. Кубай Ко liде за
Ерлiком, котрl.пi не звертае на Hei
уваги, до кiмнати, де сидять BiciM
князiв cMepTi з Ерлiком посерединi. rЙ
каж)дь, що вона одержить голову
брата, якщо витягне козJIа, црикопа-
ного по caйciHbKi ром. Кубай Ко
ведуть по дев'ятьох KiMHaTax, напха-
нЕк головами; вона вшг.ягае козJIа,
одержуе ,сховану серед iншш( голЬ
юлову брата, а князi cMepTi тим ча-
сом тJryмачать iй побачене. Повернув-
пIись на земJIю, Кубай Ко присад;куе
голову до ту;ryба, проте бЬшого зро-
бити не може. Вона плаче. Кудай
зглянувся на Hei та надiслав лtиву
воду, котрою вона тричi бризкае на
MepTBi ryби. Ti брат оживае.

У казахськiй поемi <Еркем Айдар)>
оповiдаеться, л< брат пrрtае цi;пошцу

рослиЕу д.ля сестри, ксугра удае з себе
хвору, аби позбутися Його. Брат дiс-
тае рослину ёа допомогою Трьох
мудрих .ц,iв, але його вбивае коханець

жуть вffiграватп роль вогнипlаЕ героя-
Зешli, котрих BiH позичае дJIя поJIювання
на обрану серед людей жертву..Серед iH-
ших д]rхrв пдземноrо свlту слц згадати
Чекчекею, )(iнку-Лебqдицю зi свинцевими
очима, прядив'япими косами, rковтими
нiгтями на рукаr(, та Алтин Сибшцi -Золоту Вiдьму зi свинцевими очима, мiд-
ним носом, MaTip дев'ятюх синiв, а також
Елбеrена з ciMoMa чи дев'ятьма гоJtовами,
дiм котрого охороняють вогrrедишнi соба-
ки. (Елмоryс, одинець Елбегена,- це нiби
герой-дrакон). На шаруватiй твердi не-
беснiй впадарюе Хайра-хан (6ай Ульген,
Кидир, Кудай-Силач), котрому прислу-
жують дев'ять Яянiв або Творчiв i Мудрlо<
Дiв (це здебйьшого трiада), кmрi стере-
л<утъ цйющi трави й ;киву воду. Часто-
ryсто герой зустрiчае спершу Яяна, звiдки
його cKepoByloTb до .ЩЬ та напJFIують як
з ними цrеба поводитись. е тако,lк cBiToBe
дервq пов'язане зi сходжеrлlшл на небо.

сестри. KiHb несе брата до ,Щiв, якi
вiд]кпвrlюють його за допомогою зй-
ля, к(утре потроху вrлtмаrоть з його
торби на кожном!. етапi повернеrпrя
додому, Нарештi BiH вбивае сестру та
iI коханця, а сам жениться на Трьох
,Щ,iвах. У <<Кадичr МергенЬ герой вби-
вае трьох Елбегенiв, а ixHix друrкин
забирае рдя себе та cBoix братiв. Бра-
ти пiдст5rпно раЕять його, але BiH
вилiковуеться коренем, котрий, як
йому вдалося заувzr-r(ити, мишi вико-
ристовують замiсть бальзаму. Потiм
баба-велетка повертае юнiсть i здо-
ров'я йому та двом напiвлюдям, а тв-

рой вiдтак мститься братам.
У сагайськiй поемi <А.птин Пир-

кан> пероя переслiдують у повiтрi, на
зем;li та в пiдзем'i. BiH рятуеться зав-
дяки тому, що втяryеться у нiздрю
;керебця. його вороговi сприяють два
гiгантських орли й двi собаки - Ка-
сар i Пасар, а також семиголом поч-
вара, Жiнка-Лебедrщя та величезний
сазан з морського дна. Зрештою'l(е-

ребець кличе на допомогу героiню,
кmра прилiтае у подобi золотоi зо-
зульки, порскае на мертвого героя
живою водою та покJIадае йому на
вуста JKoBTy траву. Герой пiсля цього
вiдчувае таку наснаry, що, коли BiH
ляскае батогом, HaBiTb <<яй> - охо-
ронне божество на Heбi - не в змозi
всидiти на мiсцi. Герой вбивае ворога
i його посiпак, долаq двох братiв, але,
очистивilIи ixHi душi, вiдгryскае, а по-
тiм,сходить на небо, щоб домагатися
руки г€роiнi, Яяв стримано зустрiчае
його на першому небi, але на другому
небi героя вrке краще зустрiчаютц бо
BiH очистив двох братiв i зберiг iM
життя. (Милосердя i шляхетнiсть
ввал(акугься у поемах найбiльшlпrи
чеснoтами). ГероiЪя склzulа обiтниrцо
вийти замiж, лише за того мул(чину,
який перемо:ке i'i у боротьбi та у



стрйЙi з лJrка. Герой змагабться з
нею, i цей герrр набувае косйчноrю
значеЕня: Яяновi не до снаIи втрима-
ти земJIю, що розпадаеться. Нарештi
герой перемага€, кладе дiвчину до ки-
шенi та iде з нею до cBoei юртц де
бере i1 за дружину.

У цих казках i поемах системати-
зуетrcя подй lrлirK небьr i пiдзем'ям,
котрий ми под,rбуемо ще у полiне-
зiйському роgрiзненнi TaBxaKi та
Mayi: небесний cBiT перетворювався
на впций обшир, джерело зlшомоги
позитивному героевi. Представники
д5п<Ь обох cBiTiB сай нiколи не зуст-
рlчаються: вони дrють через rcроя,
когрий часто протиставляеться Чор-
ному TepoeBi або Героевi-Землi. ,Щуша
скрiзь розгляда€ться як рiч, хоча й
зобра-каrогь ii не як неживий пред-
мет, а як птаха. Перемоry забезпечуе
кмiтливiсть (магiя), HocieM KoTpoi
звичайно е <<lKiHKa, KiHb або Еадпри-
родна icToTar>. Утрачена дrша - це
переважно вiдтята голова *.

Ремiаuчi спiлкu.,Щосi ми лишаJм
поза розглядом таку надзвиrIайно
в.rr(ливу форму братства. як ремiсни-
ча спйка. Щя форма е наслiдком спе-
цiа-пiзацii та подi;цr працi; вона набу-
вае особлrtвого значення з розвитком
мета.лообробки. Але безперервна ix

' tDopMa дуа.lьностi, що мiститься
мiлс звичайним духом_двiйнш<ом та
знайомим i е рiзновидом статевого двiйни-
ка, часто зустрiчаеться у традrцii хауса. Щi
люди вважаютц 1цо у кол(ного _е <борir>
протиле_r<ноi cTaTi, котре у uшюбi пропа_
да€, хоча може й збереmися. Чоловiки
й лtiнки злягаються за допомогою cBo'ix
<борiл. <Борi> peBrmBi, пiд час шлюбу ix
треба ритуа.lьно обдрити. Здаетьсъ вiдгь
MiH цього повiр'я y;rce вiдчутrмй у MoTlшi
(Dа.rъшпвоi Нареченоi. У легецдах телt
оповцаетrcя про сJлпчки реальних дру-
-л(ин з духовними нареченпли (це <Ер
Тоштук> у кара-киргизiв або iрландська
сага про Кучулаiнна).

традифя йде своiй, корiнням до най-
перших двЬ розклалу тrлеменi.

У Стародавнюму €гиптi фахЬцi
ryртувалися пiд егiдою рiзних бо-
жеств: майстровi, наприклад,- пiд
управою Птаха. РеЙсrики були дЙре
зорганiзовапi. У Вави;rонi та Ассирii
булк купеr4ькi гЬдii, у Iреко-римсь-
кому cBiTi - сwла-сwпенна торговель
них i ремiсничих братств-колегiЙ. Пiд
вIIJIивом вiзантiйського культурного
арему антична спiлка вiдiгра.rа porrb

у створеrпri середпьовiчшлr< гi:ьдiй на
заходi, зливаючись iз формами гурту-
вання, генеза яких простея(у€ться до
к.llaнy. ГйьдiI, у свою черry, привели
до створення професiйних спиок: у
Франфi це прямий вruтив - ком-
паньйонажi, а в Англii непрямиri -yTBopeнi з гЬдiЙ о6'qднанi Йомени.
У перших професiйних спйках вступ-
ника пiддаваJIи випробам i ритуаьнiЙ
посвятi. В Анатолii традицiя колегiй
триваJIа i пiд зверхнiстю мусульман.
Ремiсничих братств особливо багато
в Африцi. У розвинених дерr(авах
братства органiзовувалися згори: сул-
тан ковалiв у вадi Хауса та Мана,
примiрол4 користувався двiрськими
привiлеями i мiг збирати данину, а та-
кож повинен був добре знам Коран *.

Згаданi iсторичнi форми братств
ремiсникЬ багато чим завмчrють са-
ме розглядуваним найдавнiшим ча-
сам. Першi фахЬцi,- а Гомеровi в;ке

. У мусульманських корпорацiях
Х- ХII ст. вiдзначаеться в;IIл|Iв суфiзму
з його аскетпзмом i чернецтвом. 3а Абба-
сифв воки зJIиJIися з двором i яабули
лицарського забарвrrення з перевa.:кавням
вйськових занять i мисливства. Торго-
Be.lbHi iнтереси ширятъся лише пiсля мон-
гольського завоювilняя, Була ще професй-
на грJmа - газi - борrц" * Bipy, що вiд
Еих похомть яничари. В iстори*rу лобу
ми щокр(жу подибуемо професiйнi та ре-
мiсяичi братства в Ilцii, Китаi Коре! Япь
rrii.
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вiдомi теслi, ковалi, лiкарi, спiвцi та
вiчryни (шамани),- з'-в,тrяються по-
волi, у Mipy накоrшченrrя додаткового
продукту, що дозвоJIяв утримувати
спецiа.lIiстЬ. Вони утворюва;rи в.паснi
органiзацii з осблившми йрядами
посвяти тощо, запозиченими в IUIe-
мiнного суспЬства. Однак найва.хr-
лrшiше те, яrc саме використовукпь
вони образну систему та обрцдову
структуру ритуаrry <<смертi-вiдрод;кен-
ня>. У мiстерiях цi складники викь
ристовуютьс я мя потреби багато-
стра)кд:UIьного люду, що прarгне втек-
ти вiд Korreca необхiдностi. У ремiсни-
чих братствах IuIекаються iдеi пере-
творепня речовини та ,жтивного став-
лення людиЕи до, природи. Отже,
братства ремiсникiв - так само, як це
вИбувалось у пrаманiв та в MicTe-
рlл(,- з рук до рук передавzuм lкиву
традшдiю певних аспектiв племiнного
мислення, котра iнакше з часом втра-
тrlлася 6.

Майстровi послуговувмися еди-
ним приступним iM процесом мислен-
ня 

- 
магlчним: частково для захисту

BTIacHoi монополii, а частково через
те, що магiчну владу, вихомчи з са-
Mol ll природи, треьа тримати подzurr
вiд cTopoHHix, вiд непосвячених. .Щля
цюго ремiсники нагромадЕIIи спJry-
сиJIенку всiляких замовJIянь i заклять,
риryалiв, KoTpi розглядак)ться як тех-
нологii, та технологй, KoTpi розгля-
даються як риту:ци. Без усього цього
вони просто не змогли б виконувати
свою рЙmу. На прlж.падi фольклор-
ного MaTepianry про коваJIя ми бачlлrrо,
як дiяльнiсть його постiйно оточува-
лась ореолом побо)(ного страху та
невiдомостi. <Острiв'яни протоки Тор-
реса - переважно iммiгранти. €ди-
ний засiб пересумння - вутлi човни-
ки, здатнi перевозити пасаr<ирiв хiба
що на сусiднй острЬ, де мешкае спо-
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рiднена група. Вe.lшкий Бар'ернld
риф, до складу якого входить сукуп-
HiaTb ocTpoBiB протоки Торреса, вза-
галi перебува€ у кращому cTaHi. Ман-
гарава, що користуваrшся веrrш<им i
достатньо стiйкшu у Mopi Iшотом, на_
зпваJIи цi острови сJIовом, котре у пе-
рекладi означаJrо виносЕу опору ти-
хоокеанського човна. Таке вирод:кен-
ня зрозумйе: Ti, хто виготовJtяв qовни
з вияосними опорами, вимерли, Пра-
виJIьнID( магiчних ритуalлiв бiльше
HixTo не знав, а тому, виходить, HixTo
не мiг зробити справ.lкнiй човен. За-
гибле умйьство вiдродилося лише у
невеличких груп населення, яким BJIa-
cTlвe було смi.lплве вйьнодrмство,-
наприкляд, у лаконцiв на ocTpoBi Сан-
та-Марiя. Це, можливо, вiдбулося
завдяки iммiграцii якогось мiсцевого
MicioHep4 котрий посвятив ix у надз-
вичайно фнне вчення про вiдроджен-
tIя виг<уговJrення човнЬ з виносною
опорою> (Роуз). У Стародавнiй Гре-
фi icHyBMa низка напЪйфiчlшх
груп - те;ьхiни, дактилi (пальчlл<и),
кiклопи тощо,- Kmpi репрезентувzци
найдавнiцri братства peMicHlлciB з -rxHi

ми мiстичними вченнями.
TaKi спirп<и сво€рИним чином

сприяли розповсюдженню богiв. Ту-
бi;ьцi на островах Товариства вкло-
няJмсь богам сйьського господарст-
ва, теслярства, човнЙудlвання, лiсЬ-
ництва, aKTopcbKoi rрй, спiву, цируль-
ництва, перукарства та ilшrих видiв
дiяrrьностi. Ремiсничi спiлки у зунi
вклонялися cBoiM осйллвлпu богам:
воЕи утримували цlя цъого священ-
нослу-lките;riв, створиJIи Йряди й йс-
ця поклонiння. У йоруба ми зустрi-
ча€мося з Оryном - <<оришчD> або бо-
гом - захисником KoBalriB, мислив-
цЬ, BoiHiB, заклиначiв змiй. Серед
його символiчних атрибутЬ - шма-
ток заrriза; його шанують yci майстро-



Bi, ryртуючись в окрему спйку. (Ша-
нув;чlы{ики коJкного <ориша> rкивуть
за правиJIами екзогамii).

П еретворепня tа переiсtотflеflня.
У добу неолiту тривма осо6.тплво iH-
тенсивна торгiвля магiснIллrи предме-
тами, наприклад яскравими камrнця-
ми з пустелi або морськими мушель-
ками. З'являються першi вироби з Mi-
дi, мо.lкллво саморiдноi. З початком
убацськоi стадii у Месопотайi та
герцеанськоi у €гиптi люди навчились
добувати мiдь з руди за допомогою
хiйчного процесу вiднов;rення -IuйlвJIення. Потрiбну температуру, ма-
буть, забезпе.rув:rли гончарнi випаJIю-
вальнi печi, cTBopeHi на ocHoBi пекар-
нянrш печей. Невдовзi була винайдена
поJIива i почалось виготовrrенвя фаян-
су. Щiлком моя(ливо, rцо першi кроки
у викорпстаннi Terura дIя перетворен-
ня були зробленi у процесi пошуку
магiчних або ;киттедайних речовин.
Хiмiчне перетворення iнтерпретува-
лось як форма ритуальноi смертi-вiд-
родження i оберiгалось вiдгlовiдrшrчrи
братствами.

Погляньмо хr, якi вiдкриття встиг-
ла зробити на той час людина у галузi
у]киткових наук. Палиrц у руцi збйь-
шуе радiус м'язовоi дiяльностi, дубець
зосереджуе чдо дiяльнiсть у кiнетич-
нiй форй. Лук i стрiла перетворюк)ть
м'язову енергiю на форму й дiю нап-
нJдого лука, що миттево й з веrrикою
iнтенсивнiстю вrвйьняе цю енергiю.
(У пiзнiшому самострiлi енергiя мояrе
зберiгатися). Меч i спис по€днують
побi.rьшену довrкину радiуса, утворю-
ваного рукою, з концентрованою
ефективнiстю леза й вiстря. TaKi кон-
центрацii дозволяють при зменшеннi
опору набагато збi.тьшити iнтенсив-
HicTb тиску. (Та сама засада дiе у ва-
жепях, KoJlecax, пiдшшпrrц<ах тощо).

Вогонь вiдкрили ще за давнiх-да-

вен. IcKpy, можливо, добували з кре-
меню, а тако)( iз залiзного кмчедану.
При ударi цей йнерал дае найпоry:к-
нiше iскрiння. його знахомть у вигля-
дi бrплскучих конкрефй або кристалiв.
Вiдчуття у KaMeHi магiчноi сили здат-
не привернути уваry до такого MiHepa-
лу, а iскрiння деда;ri посиJIить переко-
HaHicTb у магii. За допомогою вогню
люди готув:rли i:Ky. Готова i;Ka спро-
щувма травJIення та вивйьняла кров
дIя r(ивлення активнiшоi дiяльностi
мозку, Так вiдбувмись першi процес!r
перетвореЕня.

Переламний ,момент припадае на
початок випаJry гончарних виробiв.
Теrrлове видaulення констптуцiйноi
води з глини перетворю€ IиастшrЕу
масу на твердий шIматок, на <<KaMiHb>.

Мабуть, цей секрет вiдкри.lпл жiнки,
зауваживIци, що глина, намазана на
личанi кошики, тверднула пiд вrиивом
потуr(ного пол5rм'я. Наст5rпним кро-
ком була метаlryргiя; Ii могли вИкри-
ти випадково 

- розкJIадаючп багаття
на вiдслоненнях рудовмiсних порiд,
або дослiдним шLпяхом - експери-
ментуюtм з життедайними MaTepia;ra-
ми й речами. Скерованrrй до KaMiHHoi

форми, розтоrrлений метм твердIув,
набуваючи потрiбного вигляду.

Так прийurтrа мить, коли люди
збагнулц що вони здатнi на бiльше,
Hi-xt на звичайне використання при-
родних предметiв, Kmpi для ефектив-
нiшого використання слiд було пiдтя-
ти або коIрим треба було змiнити
форму. Вони могли peaJbнo мiняти
caMi речi, мiняти те, що було самою
сутнiстю речi.

<<Уся практична наука давкiх кова-
лiв i рудокопiв iпиа cBoiM корiнням до
непрактичноi форми магiчного, обря-
ry. В ассирiйських текстах I тис. до
н. е. е натяки на те, що,входruIо до
таких обрядiз: зародки Й кров незаЙ-
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Кхнуп лiпч,сь люOськi icToTu на zончарно-
ху крузi, а боzuня-хаба пропонуе <анкх>
(tкuття).

маних. Про це саме свичать рештки
городища виготовJIювачiв бронзи з
Хiтер-Берн-Кейв (графство .Щарем)
в Аrллii> (Чайлд).

Протt ми не матимемо рафi, якщо
cyTHicTb факту буде затьмарюватись

у наптiй уявi масою iррацiональноi
магii. Iдеi, що лежzчIи в ocHoBi магii,
]озволяJIи людям хоч якось розумrти
сугнiсть проблеми, даваJIи iM моlкли-
BicTb узагальнювати факти та створю-
вати гiпmези, кOгрi о6'еднують ф
процеси з ,киттям л'юдини. Засуд-кен-
sя магii - це засудrкення rrulяху пе-
ретворення людини на мислячу rcтoтy
i пiдмiна абстрактним рацiонмiзмом
!,ci€i повноти факторiв, з яких скла-
filк}ться -ж,иття й розвиток.

Люди розумйи, що, перетворюючи
природу, вони переiстотнюють себе,
що процеси в ixHix ремеслах якось
ототоiкнюються з процеса}rи творен-
Ея у Природi. Створення людини
€гиIтгяни описув:чIи за допомогою о6-
разу бараноголового бога Кхнрла, що
_тiпитъ фiгурки на гончарному крузi.
сУточнення часу появи у людськiй

MoBr слова <<характер)> - це не доз_
вiльна проблема. Витоки цього сло-
ва - у ,Щобi Пiрамiд... Воно й саме по
сЙi дуже цiкаве. Спершу це слово
означмо <<надавати обрисЬ>, ..фор*у-
ватю>, <<6удувати>> i використовув:uIо-
ся попервах ддя називання праtц гон-
чаря, котрий формуе гликяний посул
на крузi>> (Брестед).

Матiр-боzuня 0обч неолiту. На
дуже важливому обширi Пiвденно-За-
хiдноi Азii ми спостерiгаемо виразну
еволюцiю найдавнiшого культу MaTepi
на прикладi фiгурок з Te.Turb Арпач'я.
Риси обличчя пророблюються рiдко,
фiгурки здебiльшого зобрахtують
-lKiHKy навприсядки. Ii поза нагадуе
положення при пологах. IHKo.1пt стилi-
зацiя зводить усе тйо до стiжка або
кiлка; перфорафя вказуе на те, що
амулет носиJIи. З фiгурками асоцiю-
еться горлиця й двосiчна сокира, го-
лова бика й змii, як це ми бачимо на
пiзнiших зображеннях MaTepi на Kpi-
Ti та в Егейському регiонi, Ще ланка,
що еднае добу палеолiту й бронзову
добу в схiдному Середземномор'i та
IpaHi, Бе.тryджистанi й долинi Iнду.
Пiдкреслення материнських органiв

Мuска dобu HeoiTy, tцо HazaOye за фоу
мою суduну з zарбуза. ВuOно спiральнuй
та меанdровuil вiзерункu. (3наilOено:
(Dламбон, Альцей. <DPH ).
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<Dizyprcu MaTepi' lta французькuх наzроб:
ках 0обч меzолiту.

свiдчить про те, що зображення вико-
ристовувrшись як TaJIicMaH IUIодючос-
Ti. До часiв хмафськоi культ)ри TaKi
предмети у Захiднiй Азii подибуються
не часто, а потiм вони зустрiчакугься
вздовr( усього сирiйського узбереж-
,(я - аж до Загроського крял(у. Зо6-
раr(ення icToT чоловiчоi cTaTi з'яв-
ляються на печатках i гончарних ви-
рЙах, проте фiгуркп зzuшшаються
переважно жiно.*Iми. Зобра;кенi нав-
почiпки лtiнки пiдтримують груди, очi
домzuьовуються чорною фарбою, го-
ризонтальнi лiнii на IuIечах, руках та
ногах можуть означати одяг або оздо-
би. Де-не-де знаходять фiгурки, на
котрих е одяг або татуювання, але
вони також сидять на ослонi - нiби
нароркують а на головi в них тюр-
бани.

В арпач'яхському розкопi знайде-
но десять баневих споруд, що мак}ть

у планi коло. Найдавнiшi споруди
зрЙленi з глини й мають у перетинi
12 футiв. Згодом так споруди бйьша-
.тм. Найпомiтнirrrа сп9руда мае у пере_
тинi 31 фут; до Hei ведуть довгi сiни,
або дромос. Ще культовi будiвlli, бо
в них знайдено багато глиняних фiгу-
рок MaTepiB, а зовнi пiд стiнкою похо-
вано двох поважних мужчин. (Пiзнi-
шi будiвники не чiпали пiдвалини при-

Еаймнi у ciMox випадках, що у свою
черry свiдчить про табу, чинне у Шу-
Mepi ще й через 2000 рокЬ). До цих
булiвмь вела чи розходилась вiд них
мере]ка брукiв. Вони датуються YI-
V тис. до н. е. В €ршtонi поди-
буоться ще даввiшi споруди, що мми
коло у rшанi. Традицiя кр5rглrо< спо-
руд збереглася gа пiвночi IpaKy, на
пiвночi Сирii й на пiвденному сходi
Малоi Азii до сьогодення, хоча в най-
старолситнiших месопотамськю( роз_
копах цi форми зустрiчаються рiдко.
У Тепе Гавра знайдено великий круг-
лпй дiм, датований 3400 р. до
в. е. Схо;ке, що'цей план вIuIинув на
середземноморськю( будЬникiв на
Кiпрi та на KpiTi, а зподом на будiвни-
чих Бiбла (iдеться не про егrrпетськrd
Бiблос, а про фiнiкiйський Бi6.ц що
у старозаповiтнiй традифi називався
Гебал, а в мусульманськiй-Дже-
беiп.- Пер.), €рюrона й центральноi
AHaTo;rii +.

Нема пoтреби докJIадrо аналiзува-
ти типи фiгурок. Ми знаходимо
скрипкоподiбнi форми, тулуби з ви-
пнутими грудьми, довгастi Iиазунопо-
дiбнi голови (у перших oce;brшrKiв на
маршах у дельтi €вфрату) з бiтумнп-
ми перуками, цилiндrичнi тй4 тiла
з тонким станом, великi стегна й круг-
лi лиця з мигдмеподiбним розрiзом
очей, голови з пOтворно витtrнутими
носами, волосся, звисаюче до rurечей
або укладене круг голови, гачкуватi
носи, кулястi грудл. .I|,o вигад;пrвих
форм слiд зарахувати подоби богинь-
блемiй з Барки: на однiй спереду зо6-
ра-lкено оJIеня, на котрого злетiв птах.

* Дивний зв'язок просте:куеться Mi:K
циркульними нагробками з пасками в AMi-
сараку на пЬднi Iспанii та модоrямir з ка-
меня KicToK людських па.пьцЪ (може, це
якrйсь обряд скалiчрання?),- DоIIи по-
дибуrоться i в Iспапii, i в Арпач'я.

l00



3годом цей образ асоцiювався з бо-
гинею Нинхарсаг. Оголенi фiryрки
MaTepi переважно зустрiча'ються у
давнюму lpaHi й TypKecTaHi.

<Dункцiя плодючостi вгадуеться
я<найвиразнiше, а пролiферафя форм
пов'язана з появою сiльського госпо-
дарства.,Щ,ужче виявляеться ототоrк-
нення MaTepi й Землi, бо останню
доводиJIось )гамов5rвати через постiй-
не терзання ii тйа - грунту. Водво-
час дедалi бiльше пiдкреслюетrcя по-
дй статей,- незaulежно вiд того, чи
HzuIe]K:uIo сiльське господарсlво спо-
чатку до MicTepii MaTepi, чи Hi. (Саме
з появою lulуга чоловiки стають ха-
зяями на полi: чересло замислюва-
лось як статевий qлен у cTaHi ерекцii,
що викокуе cт(rcoBнo землi злягальяi
рухи й заглиблюеться у Hei).

Протиставлення i еднання статей
пИ час створення дiтей та добування
-rлri вiдчуваеться дедмi глибше. Зi
зростанням антагонiзму вiдкривають-
ся HoBi мол<ливостi кохання й спiв-
працi. <.[Ьюб - це спiлка двох схо-
х.их i зJIитих докупи одиншдь. BiH
о5'едlrуе два окремих типи осЙистос-
тей, що нмеrкать до рiзних груп ро-
дкчЬ; водIочас цьому вiдношенню
шracTrBi численнi rrапрулtеностi.,Щея-
Ki BiKo оIмсують саме злягання як
.двооlи> l дисно воачакугь у цюму
анмогiю. Це <двЙiй з рацigllо;>, | з
церемонiях очищення чоловiки й лriн-
ки <.виходять на двЙй з радiстю>.
lIIлюб, що приводить дiтей, i вирощу-
мння цих дtтеiц аби вони стаJIи пов-
пофнними й гrлодючими чJIенами ппе-
MeHi, розглядаються як безнастанна
боротЙа, у котрiй едriсть мае бути
вцновJIепа за допомогою ритуаJry,
яоlй йе вiд предкiв. €днiать грун-
туеться на в<}аемодоповнюваrrих вiд-
мiнностях мiлt статями. Щеремонiа.ll
.хятла драматизуе боротьбу i ед-

HicTb... Трансвестизм початкового й
кiнцевого танцЬ спмвоlriзуе IIJо вищу
еднiсть цлей... Заклики до едностi
ft табу на чвари свiдчать, що йдеться
про спiвпрацю неприязнlл( партнерЬ.
Софальrпrй стан чоlrовiкiв i лtiнок,
подiбно до'iхньоrо ввеску в прокреа-
цiю, -ш< i ixHi завдання у громадському
,китт1, не макуть характеру неуник-
HocTi, а.пе вони визначенi предкамц
бо у великоспiвi lкитла iдеться про
тимчасову зйrrу ролей чоловiкiв i ;ri-
нок, котра вiдбиваеться у цикrIах при-
родIr, й усе мае повернумся на cBoi
мiсця. Боротьба нескiнченна, i в ри-
Tya.rri вона точиться в iHTepecax гро-
мади: вона витворю€ cwry й робить
нове поколiння rrлодючiшшчr> (Глюк-
ман). Ми моr(емо до розглядуваноi
стадii застосувати наведений аналiз
ролей статей у BiKo. У Китаi, як ми
переконаемося дещо згодом, е яскра-
ве свiдчення нового наголосу на подi-
лi статей, на iхнiй ролli у працi, пiд час
свят, у шлюбi.

Муаurcа. Тепер трохи з5rпинiмося
й розгляньмо загмьну природу пер-
BicHoi музики. Подiбно до образотвор-
чого мистецтва, це магiчна сшц
пов'язана з обрядовим танцем i екста-"
тичними вlвйьненнями. Виконуеться
вона переваrшо хором, HairiTb Korrrr
йдеться про кохання чи бi,ry, проте
хор i солiст виразно розрiзняютtся
й нiколи не зйlrцlютъся. Музика
TicHo пов'язана з' мовою, значенням
слiв i ix структурою: найменшi змiни
у словах з)rмовJIюють модифiкафю
мелодii. Звук розглядаеться як су6-
станцiя, як конкретнrшi та живrй
скJIадник BcecBiry, що виконуе конст-
pyKTImHy функфю i вiддrунюе у гпйи-
Hi Печери дlrltiв. Музfп<а покликаний
локмiзувати о6'ект (зв5rк водночас
репрезентуе його i е нпм) та об'една-
тися з ним, узявши потрiбну ноry.
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Музйка прагне н:uIагодпти вза€-
мозв'язок за допомогою вiддrунноi Bi6-
рацii,- BiH, наприклад, трусить бряз-
кмо чи кматчлло або наспiвуе ко-
ротку мелодiю. Як пощастить, то дух
увйде в нього й спiватrпrе його голо-
сом. Щоб дух упiзнав наспiв, може
прI4датися личина. У Ko;KHoi хвороби
€ власна антипiсня, що вилiковуе та
вiдновлюе гармонiю з природою.
У Ko:KHoi людr,tни е вJIасна пiсня,
KoTpol треОа триматись як частини
cBoei магii, ме котру моr(на заповiда-
ти. З irплоi точки зору, пiсня - це дiм
предкiв, i сам предок rrриходить, аби
вселитися в спlвця.

Дфржанськi пirмеi починакугь з
диких завивань, з котрих ви-
маJIьовуються своерiднi суголосп, ме-
лодiя набувае власного ритму, i це
виJIиваеться у впорядкований пiсне-
спiв громади. <<Примiтивна мелодiя,
котра рiдко е чимось бiльшим за пов-
торюваний i варiйованld мотив, реry-
JIюеться, вJIасне, напругою Mi.lK по-
чатком мотиву та його фiнальною но-
тою. Yci пройл<нi ноти визначаються
свiдомим прагненням до ocTaHHboi
ноти. Проте сам мотив i rмзка його
повторlв розвuмютrcя за певними
схемами, що можуть набувати будь-
яких форм з:uIежно вiд KoHKpeTHoi
культури, а також вира;r<уваних iдей
та почуттiв> (Шнайдер). Музпчна
розробка у загальних рисах здiй-
снюеться таким tшном. Тематичний

розвиток складаеться з рiзних повто-
рЬ, причому дiапазон структури ви-
значаеться звуковисотнiстю першоi
ноти та формою кадансу. Зустрiчаеть-
ся просте транспонJваIrня мотиву
(наприклад, у австраrriйцiв). Тональ-
ний дiапазок розширюеться за допо-
могою акцентуацii низькоi форманти
м(утиву пiд час повторного проведення
тематичного матерiалу або за допомо-

гою такого нарощJвання MaTepr;цy,
що фiнаrrьlrа нота повторного прове-
дення виявJIяеться ни)i(чою, нiлt у те-
матичнiй експозtлцii. Ко;пл спiваютъся
повторюванr мотиви, у невеликих iH-
TepBaulax моr(уть здiйспюватись рiзкi
переходи за допомогою стрибкiв уго-
ру i вниз у широких iнтервалах. Бiь-
шiсть засноваЕих на дiапазонi струк-
тур формуеться ще у наЙдавнiших
культурах, проте ix практичне засто-
сування попервах обме-женe, розви-
вакпься вони повйьно: а сам ix роз-
виток зумовлеrпrй особливостями да-
Hoi культури. <<Так, залежно вiд куль-
тури, у якiй вона з'явJlяеться, струк-
цrра olмcye коло довкр)rг центрмьноi
ноти r моr(е перетворитись на речита-
тив, що перериваеться то високою
нотою, то низькою, або розвинутись
у пiсню з м'якими звуковисотними
поЕижеЕнями й пiдвищеннями у ма-
лих iHTepBa.rrax>.

Заснована на повторах система ва-
рiацiйноi або круговоi (чи крученоi)
форми е спiльною дrя переказЬ, пi-
сень (словесного тексту) та музики,
бо одне Blтp:rrкa.lrbнe середовище реа-
гуе на iнше. Взагалi у первiснiй куль-
Typi спостерiгаеться щонайтiснiшrоi
взаемовIшив ycix елементiв,- так i
окрема людина гра€ свою роль у до-
сягненнi спйьноi мети. <<Тут (на Но-
вих Гебридах) не виокремJIюеться ар-
тистична HaTJrpa, нема веJIикого ху-
доrкника чи поваги до мистецтва: тут
ycr - художники, i ixHe мистецтво
е iстотним складником спiльного мо-
лодого дерева пiзнання. Звичайно, од-
Hr з них - вправнiшi рiзьбарi, дlу-
гi - досконмiшi танцiвники, TpeTi -неповторнi оповiдачi. rxHi послуги мо-
жуть оплачrватися. Проте рiзЙаря-
ми, танцюристами або оповiдачами
моrкуть стати ycr.

Iмпульсr.шне вiдчуття мистецькоi
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форми зумовJIене традиц€ю через ри-

ryал (i ре.тriгiю). О6'ектом мистецькоi
творчостi е зЕаходження вiдповiднос-
Ti вимогам якоiсь функцii чи ритуму,
а також iнтенсифiкацiя хrиття поза
мел(ами необхiдностi у царинi краси,
несамовитостi та екстазу. Мистецтво
грае цю роJIь протягом усього цикJIу>
вИ <.до народrкеIrня>> до <<пiсля смер-
Ti>>, особливо пiд час офiрувань i воск-

ресiння. Щя схема всеосяжна.
Найвищим, на iхню д)мку, мис-

тецтвом б мистецтво танцю... Танцi
на-ленгЬ включають драматичнi дiй-
ства та iмпровiзованi пантомiми, ча-
сом досить смiшнi. Танф виконують-
ся лише у зв'язку з ритумом. Музика
виконуеться майrке викJIючно дIя
таIщю, а не як рiч у собi... Пiснi
е формою оповiдi. Слова пiсень е по-

родженням автохтоЕного мистецтва

з надзвичайво складною круговою
схемою> (Т. Гаррiсон). Як ми в;ке
бачилп, процеси працi й танцю е ос-
Еовними дrкерелами ритму, i Mi_lK ни-
ми icHye тiсний зв'язок. <Рухи танцю

цiлко"r юмоlrогiчнi рухам роботи>>.
Проте це зовсiм не означае, буцiм
першi рухи просто вiдбlвають другi:
<<.Щеякi племена настйьки з65,д:кують-
ся, що викликанi цим артл.куляцiя
й рухи рук збiгаються. Внаслiдок

.'zi-,l
i-c'.n, (.

1,!.?.\

Фцzмент червоно-зеленоzо малюнка на
бубнi сuбiрськоzо luaшlчa, мохлшо остя-
Еа.

Г еометрuзована жiноча фi zypo, рiзьблена
на бuвнi малонта 0обu пiзньоzо палеолiту-
ПuleOMtlcT (ПtцеOмсlс,tь? - Пrр.r. Моравiя.



цього плескання у долоIli, ryа на 6]бнi дмы> у канонiчшш формах се-
й пршгуrщювання збiгаються з акцек- редньовiчноi €вроrм.
тами пiснi. Бувае й так, що рптмiчний Переказч i пiснi. У прозаiчних
мaчIюнок руху тiла й пiснi не гомоло- i пiсеннrоr творах повтори та ефекти
гiчшлй, але цi рухи пов'язанi й:к со- кола подибуються досить часто. Так,
бою багатьма iншими рисами, хоча п'ять братЬ можуть зазнати одних
iнко;пr й здаrоться абсо.liютrrо неза- i тих самl.ц пригол аJIе пoтаJIанить
леr(ними один вiд одного. Багато по- лише останньому. У кокном)r епiзодi
дiбних прш<;rадiв мо.ж,на знайти у нег- використовJrватим)пься однi й Ti caMi
ритянськй музшц та музиф пiвнiчно- словq- тr.пд спtrьнiше зв}rшrть пере-
г0 заходу Америки> (Боес). Одначе MiHa наприкiнф - як своерiдrпrй про-
праця i танець,, створиJIи основу, на рив. Це явище TicHo пов'язане з пов-
якiй розвинулись надзвичайно склад- тораilrи у танф або працi, де рефрен
Hi структури пiснi з рiзншчrи тонкоща- виконуе роль поворотного rryнкту.
ми рптмiчноi будови. (Рефрен такоrк репрезентуе ведучого

Полiфонiя виникJIа у найдавнiшi в праф чи танцi ётосовно гр)ши, при-
часи,- наприклад, у бfuьш-менш чому дшrайчне капру.ження ство-
вйьпiй iйтафi африканських пirмеiв рюеться двома наборами р5rхiв або
або у строгй формi у пirмеЪ кента слЬ).
й caKaiB з Ммайi. На ocTpoBi (Dлорес, Куплети й рефрени дуrке добре
де € рештки давнiх папуаських Iие- розвин5rгi вже у шумерськй поезii,
мен, канон iнко.lпл впкористовуеться При цьому використовуеться метод
у вйьнй третiй частинi або на тлi драматизацii, що розкривае у панто-
монотоIlного басового спЬу,- <пе- MiMHoMy таlщi основу твору:

Еrrлiл ryкае Брамнику:

Охоронцю брами, охоронцю засувiв,
Охорапцю замка, охорошIю свящеяного засуву,
Твоя цариця Нiшrй вже бJIизько.
ЯIщо тебе про мене вона спIfгае,
Не ка-жи i'й, де я.

Еrrлiл ryкае Брамнrл<у:

Охоронцю брами, охоронцю засувiв,
Охорапцю зzrмка, охоронцю священного засуву,
Твоя царшlя Hirurй влtе близько.
ЩЮ дiвчлшlу мштry й зваблrву
Тобi не слiд обiЁп,rатr,r, охоронцю, тобi не слiд цiлувати, охорош{ю.
.Що НirиЬ, Taкoi милоi та зваблIвоi,
Лине Еrrлй, кидаюrм на Hei сяйним поглядом.

Мiф цей розiгрусться. Еruriл тричi
звертаеться до брамникЬ i займае
ixHe мiсце, беручи пrлюб з Нiшй.
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На прrлстrадi фрагмента з MicTa
Мiтйена на Лесбосi, що датуеться
VI ст. до Е. €,- прЙ;шзно добою Сап-
фо та Алкея,- ми бачимо, як рптм ро-
бiтноi пiснi контроJIюеться виконJrва-
ними пiд час феi роботи р5rхами: <<Ме-

лй, fмiй мJIине, lвлад ltlol му lПiT-l
таку,- Bilн fгнif тить вели /ку MiTi-/
леltц, /вламлй пан/ Biш. У вес-
лярськiй пiсвi квакютлiв коJкпий
скJIад спiваеться пiд }дар весJIа, що
допомагае нам побачитц як такий
чiткий ритм органiзовуе форму: <<Ав

га я га яг.е fra я rе я ef пе я га я е/
А га я ла яrеf ав га я пе я ге fre яг.а
я rcйf я rе/ ге пе уо уо уо>. Iнодi
меподiя, що спiметься на TaKi склади,
править за вступ до слiв пiснi; iнодi
в )rмовJIяJIыIiй промовi вимаJIьовуеть-
ся ритмiчна форма за допомогою до-
давання до кожното слова сиJIьно ак-
центоваlIого скJIаду, наrrриклад <<ей>

у кмкютлЬ. (Метроритмiчна од}lни-
ця, що припадае на кожну грJЕIу слlв,

Ма,лtюнок zailOe: морське чуOuсько у поOобi
BocrKIl.

котра завершуGться на <-ей>, буде
приблизно однаков4 а як трапиться
довша фраза, то iT просто вимовJtяти-
муть швидце). Ритйчна структура
може витримуватись i пiд час реци-
тафi мiфЬ за допомогою додавання
одного складу, кmрий можна проспi-
ватц- наприклад, iндiанцi фокси дь
дакугь <HoTtIi нотчi> у шереказах про
автохтонних героrв. У мiфах паютiв
кожна твариЕа мае власнrдi ритм i ме-
лодiю. EcKiMocbKi казки про мандрЬ-
ного героя насиченi мелодiйними
фразами. У стогнаннях - це форму-
ли стогоЕу-IIJIачу, повторюванi через
KopoTKi промiлккц а швидкий i водно-
час розмiреюrй тон рецитацii завер-
шуе ритмiчну структуру.

На пiвнiчно-захiдному узбере;к.lкi
пiснi асофюються з рiзними духами,
що кохtний з них вимовJIяе характер-
шдй тiльки дIя нього звук: дух ведI\,rе-

дя - <<гей, гей>, дrх канiбалiзму -
<<гам, гам>.

Гам-гам-гамая, що мандруе вiд краю до краю cBiTy гам-гам,
Гам-гам-гамая велrл<ий канiбал пiвночi й цiлого cBiry гам-гам,
Гам-гам-гамая, що несе ц)упи собi на з'iдання гам-гам.

Ту саму роJIь покJIиканi викон5ва- ка;(е: <Черепаха вбила леопарда>,
Trr xopoBi виryки у црозаiчштх перека- прпсутнi плескак}ть у долонi й повто-
зах. Так, коли оповiдз,ч-афршсанець рюють: <JIеопарда, леопарда).

,Щ,о насryпноi форми повторiв на-
лежить нагромадження синонiмiв, ме-
тафор i парафраз. З.с4да подвiйноi
сеrментацii спираёться на синтalкти-
ко-стшlriстичнi параrrелiзми, прлта-
MaHHi шумерськiй, египетськiй та
давньогебрайськiй поезii. Нарештi, на
пiдставi тялtiння до симетрii виника€
римованrпi KyIuIeT або катрен. Ось
приклад строфи з пiвнiчного заходу
Амерлп<и: у цьому куплетi пiсвi по-
MiTHe прагнення використати синонi-
MiKy й повтори ддrя забезпечення за-
гальноi рЬноваги:
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Гана-гана-гана BiH зламався, стовп cBiTy,
BiH упав на земJIю - стовп cBiTy,
Наш ве,;июй вождь споtlив,
Ось - 

впав наш великий воrкдь Еа земJIю,

Така форма близъка шJrмерському вiршевi:

HaBiTb .шсби, як птах, я крила розкриJIив
I, як птах, полинув до свого Micтq-
Однаково впали б його м54lуванпя,
Однаково Ур мiй загинJrв би там, де стояв BiH.

IIIляхи дмьшого розвшгку мета-
фори ми бачимо на прикладi формули
заклику, що забезпечуе успiх мислив-
цям-черокi: <Щай MeHi BiTep. .Щай MeHi
бриз. Ю, Великий Земний Мислtвче,
я приходжу до краю сJмни, де ти
спочиваеш. Нехай вкриеться -жrrBiT
твiй, нехай вкриеться BiH листям. Не-
хай вкриеться BiH одним замахом,
а ти нiколи не наiсися.

Сланцева тацл iз зображенням морсько?о
чуduська.

I ти, О Великий Червоrмй, доки
я сIUIю, лiтай над грудьми мо'iми.
Нехай повершитЪся добро, i слова Moi
дiйдуть до твого cJryxy. Га. Направ на
одну стеrкку Moi пrляхи-розтоки. Не-
хай вкриеться листя згустками KpoBi,
i нехай завr(ди буде так. Ти й це
поховаеш у ,(ивотах cBoix, Ю>. Мис-
ливець - це рiчка зi слиною-пiною,
Червонrлi - це вогонц що його попе-
лом чоловiк натира€ собi груди. BiH
кидае скривавJIеЕе листя у вогонь i во-
ду. Так магiчна дiя вrжликае почуття
едностi з рiчкою та вогнем, олюдtюю-
чи ix i рЙлячи сиJtи природи спiльни-
ками на полюваннi. Естетичнr.rй змiст
раз у раз переплiтаеться з магiчним
змiстом, а почуття активноi едностi
з природою породrкуе перекоЕанrсть
у забезпеченому -lкиттi, вистеленому
трiумфами. Щя перек9нанiсть е осно-
вою естетичного судження, а мист1ец-
тво - це вираження, що пiдсилюе
вiдчуття гармонiйного зв'язку з IuIи-
ном ,киття, з дrкерепом родючостr.

У наведених нижче пiснях вира-
жаеться глибока насолода природою,
сприйняття iT краси, проте нам не слИ
це вiдокремлювати вiд магiчного вiд-
чуття сиJIи, постJrпу )t(иття. П9рша
пiсня нмеr(ить iндiанцям апачам,
друга - навахо.
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На,схiдному BiTpi, там, де леrкить чорна вода,
cToiTb великий Maic,- у нього поту)ше корiння, rрубе стебло,

а сам вiя - з червоного шовку;

у нього довге листя, темний та пишrий султан,
на ксугрому видЕо р(rcу.
На заходi, там, де лежить л(овта вода,

росте гарбузина з вусиками, з довгою оryдrкою,
з широким листям, з жовтою квiткою угорi,

на кOгрiй видlо пергу.

Стежкою, всипаною пергою, я мо;ку йти,
А *ру" нiг - rrлiркуни,- i я мол<у йти,
А круг нiг - рос4- i я мо;ку йти,
А попереду гарно,- i я мо;rtу йти,
А позаду гарно,- i я Moxty йти,
А надi мною гарно,- i я мо;ку йти,
А пiдi мною гарно,- i я мо:ку йти,
На,схилку днiв я сте-жкою краси бадьоро молgr йти,
На,схилку дriв, знов оr(иваючи,
По сте:кф краси я молсу йти.

Завершуеться стеrкина ця красою.
Ми не можемо при цьому не вiд-

знаtмти cxo;KioTb з кельтською <Лорi-
кою> (Нагруднш<),- це вiршоване
закJIинання повинно оберiгати манд-
рiвнrл<iв; у самому порiвняннi нема
нiчого незвичайного. Краса тут - це
сиJIа, котра рятуе та оновJIюе, а не те,
чим самоцйьно насолодr(уються.

П е ресrurкu. В,,образотворчому ми-
стецтвi, поезii фольклорi ми подибуе-
мо численн1 змишки-пережитки роз-
глядlваноi стадii. Зараз я просто хочу
навести кйька типових прикладiв.
Так, ми вл(е вели мову про цикл кру-
поворогу як про рух ритуму вlдро-

джеЕня.
У Корнуоллi дiти спiмють:

Ну-6о, кружкомt Мерщiй:
Хто швидше крутиться -r9.у

l шанаr-
Аr*rа-королева народI4IIась на IBaHa.

Тут народження-обертання по-
в'язане з лiтнiм сонцестоянням, а ко-

рiння гри йде до великих кельг-
cbKLD( свят вогню. В Ельзасi спiваrоть:

Kpazu ciy, на KoTpux зйражена бuтва:
ромб-це тiло люOuнu, трuкутнuкu-
сiльськi жчтла, зубф -, ранu або кров,
лiнl'i - стрiлu у летi, перехреснi iнГi -стрiлu, спuсu.
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Повернисц Марiе-Розо, тричi,
Повернисц M,uIeEbKa, у розмаю.
Розо-рулrо, йдл до зелеЕ-гаю.

Тут обертання-визвQrIецня вира- Або ось тема ототоrкненнялюдини
lкае IIове народrкенця зеJIеного року fll тварuвu, а також тема провини че_

й посвяченого, що вiдlод.lку€тrcя ра- рез вбивство ocTaHHboi. Пiвнiчно-аме-
зом з природою. риканськi папаго спiвають:

рано я встав
Блакитним ррнком.

, Любов моя вст,ша ранiше за мене.
, Вона побiгла до мене з порога CBiTaHKy.

На горах Папаго
Тварина, конаючи,
.Щивиться на мене owrMa Moei любовi.

Часто-ryсто ця тема логiчно о6- з леопардом i Bбr,rB iT. .Щраматургiя
rрунfовуеться, наприклад у давньо- rrародrих пiсень побудована таким
греlьких переказаь де коханець на чином, що вони з)rпиЕяються на пЬ-
полюваrrrri випадково вбивае свою дiв- дорозi Mfu< розумним поясненням i
чину,- ми бачимо ryт спрйу розум- по€днанням провини та болю у папа-
но поясним ритуал офiрування. Так, го. Так, у савойськiй пiснi закоханий
Сихир перепJIутав свою улюбленшlю iдв по.lrювати на курiпок, йе:

Я любоi серце навпй розiтнув в одну мить.
<Ска:ки, моя люба, тЙi ду:ке бо;lить?>
<Hi, ледь-ледь. Ось крiзь бйь iще чути биття,
Та один твiй цi;ryнок поверне ,(иття>.

Останнiй рядок покликаний не ли- кресiння. Однадевонширська народrа
ше розчулитп слухачаr- ми бачлпчrо пiсня починаеться такими проникJIи-
у ньомУ невиразнrd спогад про вос- вими рядками:

Мов бiла лебiдка" вночi моя любка постане
I ска;ке: <Витри очi мерщiй, коханий,
Я прощаю тобi, бо до раю злетЬв вiд зryби
На заходi сонця вiд кулi TBoei, любий>.

В iнших версiях дiвчина ховаеться ною, котру здобувае закоханлй юнак,
вИ дощу пiд кущем, i i1 вбиварть. викрадаючи пiд час ii' купання опе-
<Вона вкршrа полФу, Hi&l фартуши- рення.
ною, а я гадав, що то лебiдкаr>. Зако- У середяьовiчному TBopi Mapi де
ханого заарештовукугь i судять за (DpaHc <IIе про ясен> ми подибусмо
вбивство, а дЬчина-лебiдка з'явrrяеть приклад розумного тлrумачення вiри
ся у судi, щоб довести його невин- у те, що один з близнюкiв - поррд-
HicTb. Логiчне пояснення вiдпадае - ження духу. 'Щвi 

ciM'i .жив5rть поруч.
дiвчина з'я.тrяеться як птах-д)D(,- Одrа жiнка народжуе двiйню, а irmra
вона спорiднена з духовною нарече- JIихословить звинувачуючи i1 у чуlко-
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любствi, проте незабаром i сама на-
роркуе дрiйню. Жахаючись grant des-
hоппечr *, вона пiдлидае одну дЬчин-
ку'в дупло ясена. .щмi йде первiсrmй
мотив у формi о.пrщення, бо ще й до-
ci, особливо там, де в Англii .lкили
кельти, ясен - найулюбленiше дере-
во дJIя ритуаrry зцйення-перероджен-
ня: дерево розколюеться, i хвора ди-
тина проходить крrзь розколину,
вдруге народжуюtшсь вiд дерева-ма-
Tepi, але вже очищеною.

Мuстецтво.,Що того, що вже мови-
лося щ)о мистецтво на цьому щаблi,
можна додати лише кйька штрихЬ.
Так, оповiдь одЕого винебаго рФкри-
вае магiчну природу печерного живо-
тшсу. Батько узяв його з собою до
священноi печери у Вiсконсинi. Там
батько вiдшукав <<камiнний стовп i,
стоячи на вiдстанi випростаноi руки,
намаJIював на ньому кйька рiзних
тварин. Батько мав лише одну стрiлу,
проте вона була священна. Потiм BiH

узявся танцювати круг камiнного
стовпа i спiвати якихось пiсень, а за-
вершив тим, що почав дихати на
стовп. Нарештi BiH обiйшов стовп i
вистрелив у нього, а коли знову пiдвiв
очi 

- 
кайнь перетворився на оJIеня

з крислатими рогами, цо впав, як
мертвий, батьковi до Hin>.

На цьому щаблi нам ще слiд звер-
нути уваry на те, що можна загалом
назвати фетишистським мистецтвом:
голова акцентуегься як жерело,(ит-
тя. Таку акцентацiю ми подибуемо
у мистецтвi OKeaHii, Африки та кель-
тського арему. Ретельний аналiз Го-
мера свiдчить: <.Голова - це життя
або вмiстилище,кшття. Певною Йрою
голом - це caMi особистостi. Людл-
ну можуть називати <гоJIовФ>. <<Голо-

| Збезчещення,
фр.- Пер.).

во> особливо часто каrкуть про покiй-
никiр *. <IcHye повшrй паралелiзм
Mi.lK виразами <послав багато веJIиких
психе у Гадес> i <послав багато вели-
ких голЬ у Гадес> та фразами, що
означають rподей, Kmpi зазнають не-
безпеки,- вони <ризикують своi'ми
психе> або <ризикують сво'iми голова-
ми>. Нарештi, про caMi психе у Гадесi
згалуеться чотири рази, як про <нечу-
лi голови мертвих>. Той факт, що
психе або була самою головою, або
мiстилась у головi, допомага€ нам

| 3гадайте про <окуп за голову Гек-
Top:D тощо. I на Борнео, i у ке.тrьтських
га;urЬ однаковi свiтогляднi пiдстави у зви-
чаю полювати за г(мовами, Пери посвя-
чlrвали MaKiBKy Хаоме, щоб у годину смер-
Ti BiH змiг одер)€м цю безсмертну части-
ну людини. Голови зберiгають; германцi,
наприклад, крiпи.lш ix до дерец а щоб
припиниги пiдступи духу, вони вiдriзаrrи
у трупа голову i спалювали ii. У Гел (небо,
потойбiчний свiт.- Пер.) пOтраIияе ли-
ше голова людини. Ке.пьти крiпили голови
вбитих на cBo'ix домЬкж, щоб здобути
cool lхнlи захист. r еродот перелФlдае, що
так само чипиJ!и й таври. (У греtрких
переказах ми подибуемо роздЬне похо-
вання голЬ, наприклад Евристея, синiв
€мпта, одного з корибантiв. Еномай xoTiB
побудувати святилиrце з гоriв .:кенихiв
cBoei донжи). Спартааський цар Клеомен
занурив гоJIову свого друга у мед, щоб
вона могла слуr(ити йому оракулом. (Го-
лова Орфец коли тйо влtе було розшмато-
ване, да.rri виIолошуваJIа пророцтва). Ге6-
pai та iншi семiти збер!да;ш людськi голови
дIя одерrкання вiд,пих пророцтв. У Ke.llb-
тiц як i в пЬнiчноамериканськlоt iндiан-
щв, був безтйеспrй бог-голова. (Згадайте
п'есу Грiна <Чернець Бекон>, у когрiй
голова пророкуе). Основlпшi мантичнrй
засiб Отина - голова людипп, яка зберi-
гаеться д!я того, щоб з нею радитись як
з оракулом. У циктIi скандин:lвських с:г
<Оденсакр> оповiдаеться про прореrrнi го-
лови, наштрикнутi на роги до пиття (?
спогад про вiщий мед зi скандинавського
мiфа). Проре.пi голови з'яв.плотrrcя в ip-
ландськiй сазi <Битва за А,lrлен>>, що нiби
датуеться 122 р. пiсля Р. Х.
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зрозупdти, чому необхИшеr обладIн-
ком Гадеса був кинg тобто шолом, що
отуляе голову, охоплюе психе i мо-:ке

робити Гадеса невидимим> (OBiaHc).
Зрозумйо, здаеться, що фетишистсь-
ке акцентJrвання голови спричинене
тим, що йдеться не про живу людину,
а про дух. Вrлсористаrпrя риryатrьноi
личини, що перетворю€ танцюриста
на дУха, стае зрозумiлiшим i дае нам
змогу в належнiй церспективi розгля-
дати yci споIворення личини або фе-
тиша. Ми маемо справу це з мис-
тецтвом, що спотворюе пропорцii лю-
дцнп, а з мистецтвом, що вiдтворю€
стан дrхiв. KoHKpeTHi нtшруги, ак-
центи, геометризацii й ритмiчнi пере-
будови - не випадковi явrдrlа у фор-
мах; вони мають специфiчне значен-
ня, пов'язане з зобраlrуванпм д)rхолц
HaBiTb якщо у плинi тривмого icHy-
вання традицii значення цЙком або
частково забулося.

У HacKelrbHoMy lкивописi Тассйi у
Пiвнiчнiй Африцi € HaIvr:ulboBaнa цег-
листо-червоною вохрою клишонога
фiryра; iI тiло всуцirь вкрите шахо-
впм вiзерунком, а з одяry на нiй -стегнова пов'язка. ,Щовгаста рогата ли-
чина луже схоr(а на Ti, що й досi
використовуються у Захiдпй Афрr-
цi,-наприклад, iнiцiацiйнi личини
сьенуфiв з Берега Слоновоi Кiстки,-
хоча роги там повернутi у рiзнi боки.
З ру* i стегон людини ростуть росJIи-
ни (? квiти). (Цей чоловiк наммьова-
ний поверх круглоголовоi lкiнки, а iH-
ша така сама -жiнка збражена по-
руч,- вона нiби дивиться на нього).
На пiдставi цього твору моrкна б ви-
снувати, що негроi'днi личини коре-
няться у доiсторичrпп< часах Африки.

Якщо, зйно з висловJIеним при-
пущенняI4 фетишистська фiгура
справдi мае iнтегрмьяе вiдноrrrення
до сил,шолiчно розфарбованоi <чурин-

Наскельнuй жuвопuс з Аунар-хету: схоже
на староOавню форму афрuканськоi лuцu-
нц ця фizура наклаOаеться на зображення
жiнкu.

ги> як оселi духЬ, то нам доведеться
виводити ii - принаймнi частково -з KaMiHHoi брили, стовбура, стовпа чи
ломаки. Yci цi матерiшrи дiйсно iнодi
визначаJIи характер спотворень при

зобра:кеннi дrхЬ в OKeaHii, Америф
та Африцi. Якщо ми yBa.lKHo розгля-
немо голову фiryри шамана KBiHo, то
побачимо, що <BiH поклав сЙi пе-
ретворити стовпчик на низку BrI)цHo
пов'язаних форм, поверхнi та обриси
кOтрих зберiгають первiсну привабли-
BicTb. Основних зусиJIь докладено до
рiзйлеrпrя, коптраст пiдкреслювався
кольором i додавалося кiлька акцен-
TiB. Бiля носа посаджено очi з черепа-
шоц помirк носом i пiдборiлл.mл зро6-
лено рот. Виразнiсть завершеноi г9ло-
ви - це безпосереднiй наслiдок зна-
рядц матерiалiв i нескладноi техноло-
гii. Риси Й;шччя вiд чола до пiдбо-
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рИдя вираЖ.мися послiдовнiстю ледь дереворiзьби трактувмось нiби авто-
викривJтених поверхонь, вра:кення вiд номна сиJIа, що обробляе матерiал
яких п(rcI4пк)еться слiдами застосова- згiдно з вJIасними зап![Iами та мае
них знарядь i фактурою деревФ> BTracHi способи виправJIенЕя вад.
(Кристенсен). Ми пам'ятаемо, що Енергiя, нiби притаманЕа знаряддю,
вrке саме знаряддя мало магiчну си.пу. яскраво розкрита у шумерськiй поемi
Виходячи з цього, його молкливостi <<Створення мотики)>. Вона починаеть-
такоr( санкцiонованi згори i невiдпор- ся з розповiдi про Еrиiла, котрlпi
но приваблюють до себе, Знаряддя до роздiляе небо й земJIю. Потiм:

BiH Мотику створив, i з'явився ,Щень,
BiH навчив працювати i визначив долю,
BiH Владу скеровуе на Мотику i Кошик,-
Еrrлй Мотику свою звесеJIив...
А зуб ii - однорогий буйвол, що спинаеться широчезним Муром.

Еrrлiл вiнчае if свяченою короIrою. (шумерам). Рiзнi бо:кества сприяють
<<Го;rову людини BiH вклав у формр. щ)имноr(енЕю сиJIи й корисностi зна-
Еrurй вруча€ знаряддя богам, KoTpi ряддя. Довгrдi панегiрrлс завершу€ть
передають його Чорноголовим Людям ся такими словами:

Мотика i Кошик будують MicT4
Мiцний дiм Мотика споруд]ку€.
Мiшпrй дiм ставить Мотика"
Мiцний дiм вона змушу€ процвiтати.
.Щiм, що повстае на царя,
,Щiм, що не кориться своему царевi,
Мотика змушуе вкоритись царевi.
Поганим... pocJmнaM вона розбивае голови,
Виривае з корiнням, розривае BepxiBKy.
Мотика плекае... рослини,
Мотика,.що долю iй визначив Батько Енлirr,
Мотика звесе/Iяеться.

I, нарештi, розглядаючи докорiннi туеться з точки зору поJIюваrтrя. Од-
змiни на переходi вiд суспйьства мис- наче, вирощуючи збiжжя, людина
ливфв до сiльськогосподарського сус- перетворюе насiння на рослини, Як
пЬства, ми моr(емо збагнути, чому виразити цей процес за допомогою
реалiстичне мпстецтво змiпюеться аб- мистецьких засобЬ? <<...у танку пер-
страктним мистецтвом або мистецт- вiсних мисливцiв природний й'ект -вом, у котрому декоративнi спотво- тварину - наслiдують без lr(одних
рення доходять краю. Порiвнюючи змiн, бо тут людина прагне до даноi
себе з дикою твариною, людина спiв- тварини, а Ее до зйiни iстоти. О6'ект
вйноситься з iстотою, котру BBa-lKae у процесi точноi перцепцii позбавтrяе
спорiдненою з собою. I цi.lпсом при- JIюдину iT <я>... У мистецтвi Heolriry,
родно виразити це за допомогою зро- коли вiд поJIювання й збирання поrки-
зумйого образного ряду, що трак- ви людина переходить до племенi, що
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[ерев'яна поOоба uцlмана (лiворуч) у KBi-
но (сейлiшiв). Моdелъ ToTeMHozo cToBfla
з 0uзайном кuта-вбuвцi у zайdе.

вирощуе збiжжя i заЙмаеться тварин-
ництвом, о6'ект не просто вабить до
себе громаду сам по собi, але BiH ще
й змiнюеться цiею громадою. Людина
самореалiзуеться у перцептi як люди-
на суспйьна, як плем'я, що змiшое
о6'ект вiдповiдно до традицiй та

форм, укорiнених у засобах зв'язку>>
(Кодуелл). Мистецтво поступово
знов олюдню€ться через потребу зо6-
рalкувати бога або вождя (у похо-
ронних, ритумах). Соцiальна сут-
HicTb, запровадж)rвана в уже тради-
цiйнi форми, що вира)r@ють вовий лад
i технологii, поверта€ться у групу без-
посередньо у людських формах. Од-
наче тепер дiе iншld вид вiдчуження,
i rмше привйейовавi cyTHocTi (6оги,
вождi, царi) мають право на peмic-

тичне зобраJкення. Як саме це право

розширювrUIося, ми розглянемо у по-
дмьших роздйах нашоi книяtки.

5. Бронзова 0оба

Iсторiл. У Месопотамii мiста-дер-
;l(ави виросли з неолiтиiних селищ.
На 2500 р. до Р. Х. ix було вже зо два
десятки: кожне користувtчIося неза-
ле;кнiстю, а економiчнi надJIиIIIки oci-
дали у xpaMi. Iерархiчнi о6'еднання
священикЬ керувaчIи бо-жим майном.
Але водночас пiдносились i царi як
бо;кi землероби-орендзрi, военачаль-
ники та rнодl BepxoBнr ,керцr,- вони
також, iMoBipHo, вiдiгравали роль бо-
гiв у риryалах родючостi. Пiд вrurивом
поборiв i примусовоi працi статус
дрiбного землероба неJD(ильно пони-
жувався. Проте вiд початку в долинi
Hi;ry ми розрiзня€Iчrо кйька тотемних
кланiв, кохшrd з яких мав вJIасну
емблему й земельний надй. Про те,

що ст!шося, переповiдають зображен-
ня на рукiв'ях Ho:KiB зi слоновоi KicT-
ки та крем'яних пчuIетках: трiумф
клану сокола. Военачмьник стае вер-
ховним вJIадарем i вбирае у себе всю
тотемну сиJIу, завершуючи процес, що
ми його спостерiгаJIи у братствi, зас-
нованому на'роздаровуваннi та на
спйьнотi канiбмьських духiв. Один
тотем з'iв решту,- цар з'iдае його
i поглинае таким чином увесь BcecBiT.
Нармер ста€ Гором, болtественним
Соколом. Його насryпник Ага (Мена)
о6'еднуе Kpaiнy й починае здiйснюва,
ти HoBi за типом поховання, KoTpi ми
подибуемо в Абiдосi й CaKKapi, на са-
мому краечку пустел1 

- 
навпроти

Мемфiса. Над поховальною камерою
височiе MoHJrMeHTaJIbHa спорудъ мас-
таба, оточеЕа похI4JIеними до центра
мJ4)ами,- це комора поховаJIьних да-
вань i кашIиця дlя вiдправ культу
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П р uкла0 u < ст ов пноzо) оформленн я т е оло-
.L,uu божес,гва з протоукра'iнськоi культу-
ро2енезu. Архетuпальна атрuбуцiя: а) Ве-
.luKa MaTip (т. зв. <<кам'янi бабuл); б)Ве-
.lчкuй Батько. В обох тuпах зображень
пiOкреслена вертuкальна .трuаiльнiсть.
)' ,кiноцuх зображеннях пiакресленi прок-
peaTuBHi (лiворуч) i )oMooxopoHHi харак-
терuстuкu ( стеатопiziя праворуч).

.l'".

<rВелuка MaTip, u1o сuOuть, t,первiсною
поаобою <iнтронiзованоi Боеuнi> та cailo-
zo трону, (НоЙман). Вона втiлюе iOею
ксrcмiцноzо центру, piOHozo околу, ociaKy,
зв'язку з вiт|!uнною земJаею: вона BJmaap
жuття l жuвuльна сuла.

Трuлtач, якuй вuкорuстовують в обряаi
iнiцiацt1. !ереоо. HapoOtticTb йоруба. (Hi-

Фizурка, ulо зображу€ преOrcа. Нова 3е-
ланOiя, Maopi. ( Брuтанськuй музей),

3 +_в_; l13







ОбряOовuй нiж iз
зобра>кенням "ао0-
сьkоzо облuччя. IH-
крустацiя з бiрюзu.
Леру, Ламбайеке-
чuму, XIV - ХV ст.
(Колекцiя Я. MiT-
челла) .

BuTBa за корову.
Пасторальна фаза.
Каркур,Талах,
Ауенацькuй масuв,
,Щlкебель Увейнат,
ПiвOенно-схiOна Ki-
ренея. Наскельнuй
розпuс, акварельна
копlя.







ПiOвiска у вuzляOi фizуркu з ?оловою кро-
коOuла. 3олсуrо та колчеOан. Панама, Кос-
Ta-PiKa. Чuрuкu, ХIV - XVI ст.

.Цuчuна бuка. Плетена основа, обтяzнута
tuкiрою, бiсер, натуральнi pozu. На-
podHicTb бiOньоzо. Гвiнея. (Музеi м. AHzy-
.leMa).

Ацтекська 0воzолова змiя. IteHTpallbHa
Мексuка. XV ст. (?). Черепахслва лuоза'iка,
(Брчтанськuй музей).
така бiмоdальнiсть е пiзнiм вuявом
уроборосноzо первня.

Мексuка.

Ацтекськui каленOар. KaMiHb. Теночтuт-
лан, MexuKo, поц. ХVI т. (Нацiональнuй
музей антрополоzii в MexuKo). Е

Гробiвка Нахта
XV ст. 0о Р. Х.

у cDiBax. Кiнець

€еuпетська фреска з зображенням святку-
вання, dе zрае слiпuй орфiст. <DiBu. Гро-
бiвка Нехта. 1420 р. 0о Р. Х.
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болtественного покiйника. .Щовкруг
царськоi гробiвки - ряди могил дlя
умертвJIених сJryг, що слуг)rватимуть
царевi у потойбiчному .lкиттi. (На
одинадцяту династlю припадають вrд-
найденi проходи д,,rя вiдл<ивчих ста-
туй та зобраrкення знарядь). IJap роз-
дае cBoiM вельможам привiлеi без-
смертя; в усьому видно глибокий
розподiл класiв: мЬк великими влас-
никами з одного боку й пригноблени-
ми селянами або ремiсниками з iншо-
го - лише клёРки та -жерцi. Мастаба
передуе пrрамlд1.

Таким чином, подii у Ш5lмерi та
€гиптi розвиваються зовсiм по-рiзно-
му. У €гиптi Ь гrлемiнних конфлiктiв
виростае високоцентралlзоване царст-
во. .Ц,овгi вузькi ризки рйлi вздовж
Нiлу, що обабiч стискуються пустеля-
ми, зосереджен1 в руках одного влада-
ря. Вони, за винятком району дельти,
iзольованi вй будь-яких зарубiжних
KoHTaKTiB. У Шумерi спостерiгаеться
неухильнrп1 поступ вiд села до MicTa,
причому селянин i мешканець самов-
рядrого MicTa TicHo пов'язанi Mi-lK со-
бою. Царська влада поширюеться тут
поволi через вiйни мiж йстами i зрос-
таючу потребу в юридичнiй системi,
здатну замiнити племiнну традицiю,
що розкладаеться. Але до всеосяжно-
го царату ще дуrке далеко. О6'еднан-
ня священнослу;кителiв, що безумов-
но постuци з братств, чiпко тримають-
ся за свою роль господарrв у пlд-
приемництвi й торгiвлi, банкiвствi й
лихварствi. Водночас египетськi свя-
щеннослужителi - це звичайнiсiнькi
СЛУГИ аВТОКРаТИЧНОГО КУЛr,ТУ НеСКlН-
ченного життя сонця, а братства зни-
кають без слiду,- хiба що за винят-
ком найупослiд;кенiших тогочасних
занять або у зв'язку з сiльськими
обрядовими святами. Проте в обох
регiонах потрiбна якась влада д.пя

забезпечення водопостачання i роз-
ширення або щоденноi експлуатацii
iригацiйних систем.

Ми бачимо, що у Шумерi основни-
ми напрямами розвитку були пiд-
приемництво й торгiвля. <<Печатки,-
на зразок тих, що ми подибували
у халафських селишIах,- спершу бу-
ли амулетами, котр1 передають мана
своiй щасливим власникам. Тх не ли-
ше - а мо-:ке, й навмисне - рiзьбили
у формi тотема qц <,речi, що мае си-
лу>,- на ритинах зобра;кували магiч-
Hi вiзерунки або тотеми. Вони з ма-
гlчною силою могли переноситись на
шмат глини. Прикладаючи таку пе-

{чатку-амулет до глини, прилrIUIено1 до
чопа глека, людина могла накласти на
судину табу, передавати iй частину
cBoei iндивiдуальностi та позначати i'i
як свою власнiсть. HaBiTb ха,rафцi
використовувa1,1и амулети-печатки,
саме таким чином виражаючи, ма-
буть, свое визнання права на влас-
HicTb. Мiж iншлпи, стандартизованi
символи, виритуванi з фею метою на
печатц1, допомоrкуть створити знаки
дJIя загzrльновживаного письма, коли
революцiя у розвитку MicT зробить
писемнiсть необхiдною>> (Чайлд).
У цьому випадку TepMiH <<тотем)> трак-
тусться на тлi фаз розклацу племенi,
KoTpi виявJIяемо в американських
груп, пов'язаних з ритумом даруван-
ня, або в полiнезiйцiв з ixHiM надзви-
чайно складним переIuIетенням табу.
У перiод уруцькоi культури в Ерецi
зустрiчаемося з рахунками на lлиня-
них табличках, Lrл<iцами малюнкiв i
чифрами, KoTpi згодом дадуть пiктог-
рафiчну писемнiсть Шумеру. У добу
уруцькоi культури використовувалось
близько 2000 знакiв, пiсля 2500 р. до
Р. Х. ця кйькiсть скоротиJIася дq 800,
пiсля 2350 р. до Р, Х. - при6.шлзно до
б00, причому знаки B-;Ke використо-
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в)rються цlя фонетичного письма.
Р озробляеться також цифровий запис
l системи цlнностей д:rя обмiну това-
рЬ: певнi гарантован1 дерrкавою киь-
KocTi срiбла й мiдi.

Щарат як самостiйна форма урялу-
мння виник близько 2350 р. до Р. Х.
за Саргона з Агаде (Аккаду). Зв'язок
MilK полiтичним о6'еднанням i систе-
мою торгrвJIr допомага€ зрозумlти
маршрут, за яким BrH у пошуках дере-
вини або руди BiB свое вiЙсько до
Середземноморського узбереж)tя та
пасма Тавр. У триво-lкному Шумерi
з його багатоманiтною енергlею квlту-
чих самостiйних MicT царство Саргона
проlснувало недовго, проте створена
ним система виявvt'лася вiчною. Виник-
;,Iз тз зникла цUIа низка царств, що
привели до створення Перськоi дер-
,(ави, котра виступила проти Ста-
родавньоi Грефi. Структура проста:
на чолr стае потуrкне мiсто-дер;кава,

Палетка Нармера часiв dоiсторuчноzо
€zuпту.

що досi спираеться на вiльне селян-
ство. Зростаючи, MicTo за допомогою
борговоi системи, агресивного розши-
рення великих володiнь i збйьшення
тиску з боку ринкового господарства
скидае селян до рiвня рабЬ, Потiм
його загарбують периферiйнi племена
BapBapiB, що вже скуштувми плодiв
цивiлiзацii та, можливо, служиJII най-
манцями.

Племена-прихоjщi вписуються у
ту саму структуру HeplBнocтl, селян-
стВо прид/шуеться, i увесь процес
починаеться знову. Одначе щора-
зу збйьшуються пiдвмини держав-
ного будiвництва: ширшають тере-
ни i зростае продуктивнiсть *. Ото-

* Видатний арабський мислитель
ХIY ст. Iбн Хальдун висловJIював дуrке
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чен}й племенами горяЕ або ;кителiв
пустель, Шумер перебував зовсiм в iH-
ших обставинах, нiлс €гипет.

У €гиптi поволi вiдбувалися змiни
за тим ,ке загаJIьним закоЕом. Розви-
ток пишних володirь у ,Щавньому
Щарствi викJмкав появу цiлоi системи
вiдцентрових напруrкець, що посадю-
ваJIись за рахунок зростаючого IIевдо-
волення селянства. .Ц,ер:кава розпа-

;ЛаСЬ, d КОЛИ ПОЛrТИЧНе КеРrВНИЦТВО
вiдновилося, то центр розташувався
вже пiвдекнiшец проти течii Нiлу, де
люди стояJIи 6;пrжче до давнiх пле-
мiнних форм, Hi:rr у районi деJIьти, що
контaжтував з рештою Близького
Схоry. За Середнього Царства става-
ло бi;ьше купецтва та представникЬ
бюрократичного середъого класу.
Внутрiшнi напруги знову призвеJIи до
розпаду, вторгЕеItня, заколоту, що з
нього постмо Нове [_{арство. Тепер
держава набагато бЙьше залежzUIа
вiд системи торгiыri i при.rryчилася до
експансii царства, до конфлiкту з iH-
шими державами Схiдного Середзем-
номор'я. Зрештою, вона ще раз пiry-
пала, i i1 загарба.пи ассирiйцi.

Тим часом у приJIеглих до Месо-
потамii районах з'явилася цiла низка
царстц- наприклад, в енкJIавах на
пrчIестинському й сирiйському узбе-
реж)сях, в Анатолii та на пiвднi Кав-
казу. .Д,о цих i сусiднiх TepeHiB крама-
pi й майстровi постiйно запровадr(у-
вали HoBi технологii. Першi земJIеро-
би у €вропi були мирнi люди: воЕи

схоrку думку, коJIи Kiкlaв про п'ять стадй
поступового розпаду <,асабii> (KpeBHi
зв'язки, елемент життя IUIеменi, перенесе-
ний у першу фазу держави); остаточний
розклад системи вiдбуваеться пiд ударами
нового народу, що в нього <асабiя> збе-
реглася у первiсному виглядi, Такrм чи_
ном Iбн Хмцдун секуляризу€ тезу Iбн
Рушда, котрlлi вчиц що саме послаблення
релiгii спричинилося до занепаду династiй
Альморавидiв та Дльмохадiв.

працюв:Lпи мотиками й увесь час пе-
реходIIJIи з мiсця на мiсце. Проте
наприкiнцi неолiту почапи з' являтулся
групи BoiHiB, тобто скогарЬ, що при-
несJIи до Захiдноi €вропи культуру
Бойовоi сокири. ,Що середини II тис.
у Китаi у долинi Жовтоi рiки скла-
лася цивiлiзацiя з високlлчl piBHeM пи-
ceMHocTi. Незабаром пiсля 1400 р.
до Р. Х. на пЬночi Китаю виникае
столиця династii IIIдц ,\цбдц, I тут
у заплавi ве.тrикоi рiки з'явилася осйа
дерrкава з бояrеською царською вJIа-

дою та метшrургiею бронзи. Звичайно,
зв'язки з Центрмьною та Пiвденно-
Захiдною Азiею помiтнi, лроте архео-
логiчна картина Це пmребуе багатьох
доповнень. До кiвця III тис. у зашIа-
вах Iнду та п'ятьох його приток вини-
кае наступна цивiлiзацiя - Бронзовоi
доби - з вишJrканими ремеслами та
розвинутою торгlвJIею; мlста явJLяJм
собою острiвф високоi культури серед
безrrюдlих дхtунглiв, Схо;ке, що BJIa-

дарював у них божеський цар або
невеличка каста священнос;ry;кителiв.
Посеред Хараппи височiла потужна
цитадель, i поруч стояJIо зерносхови-
ще, а в Мохендхrо-,Щаро зерносхови-
ще мiстилося на TepeHi caMoi цитаде-
лi. Гарнi трипоЕерховi споруди з буди-
ночками брамникiв, лазнi - усе з
цегли-змiзняку - i двокiмнатнi лtит-
ла з сирцю вiдбивають соцiальнrлi
розподiл Kpaмapiв i робiтникiв або
ремiсникЬ. План5вання мiстечоц де
пiдтримувались у нме;кному cTaHi

риштаки, свrдчить про rсЕуванItя
сильноi втIади; про це саме свiдчить
пiктографiчне письмо, числовi поз-
начки (арабськими цифрами) та стан-
дартизацiя Mip i ваги.

IV тис. у Пiвденно-Захiднiй
Азii - це видатна доба творення, епо-
ха створення цивйiзацii. Потiм"прий-
пuIа Бронзова доба, що тривма
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близько 1500 poKiB. Yci зуси.rrля цього
перiоду скеровувrцись на о6'еднання
досflгненц а не на нововведення. .Щ,о

чйьiлих вшlаходiв належать: винай-
дення скла, вимrрювання вавиJIонсь-
кими математиками Iиощ1, створення
фiнiкiйцями фонетичноi абетки та
вlдкриття одним вrрменським IUIeMe-
нем eKoHoMHoi fехнологii обробки за-
лiза.

Понлrтя rоzс. Структура культу-
ри дедмi ускладнюеться. З появою
осiлостi, MicT, поглибленням розподi-
лу працi й iоцiмьноi HepiBнocTi i'i усе
важче пояснюкtти. Найбi.тьш катаст-
рофiчний вIIJIив, що зруйнував безпо-
середнi зв'язки ритуалу й танку з од-
ного боку та продуктивноi сфери
з iншого, справив розподй розумовоi
й фiзичноi працi,- священик i скриб
протиставиlIися селянину й ремiсни-
ку. I_{api та аристократи прибирають
до рук i монопо;riзують численнi ри-
туальнi свята й мiфи, перекроюючи ix
на власний копил, а о6'еднання свя-
щеникЬ i братства ремiснrлtiв роблять
знання набутком лише невелиtIких
громад cBoix .rленiв. Креацiонiстськi
мiфи пристосовуються до мiфологiза-
фi коронумння: цар перетворюеться
на першолюдину й демiурга, вiд якого
залежить iбере;кення BcecBiTy. .Що Mi-
фiв про родючiсть входить нова нап-
руга, з'яв.rrяеться новий внутрiшнiй
конфлiкт, з5rмовrrений новою долею
розподйеноi групи. Одначе найни-lкчi
верстви, особrпrво селянство, ще чiпко
тримаються за давнi форми та iдеi,
передусiм - за трактування ,киття як
чопось, що вiчно вмирае та вiдрод-
жуеться, як чогось складеного з ед_
HocTi й борmьби прmиле.rrtностей.
I KoxtHe оновJIення культури зводить-
ся, вJIасне, до виверrкення у сприятли-
вий час селянських iдей, образiв i
структурЕих елементiв ладу на piBeHb

верхЬ, KoTpi caMi по собi тя;кiють до
статики, до механiчноi розробки
сформованих пiдвалин.

У цiй кrмзi ми й щlагнемо збаг-
нути, яким же чпном вiдбуваетъся це
виверrкення на рiзних стадiях та як
модифiкува.rися форми давнiх побу-
дов д/'Iя вираrкеIIня р{ов ,(иття люди-
ни на вiдповiдних щаблях, <<Овал та
оriпс, що ix д;керела ми подrбуемо
ще у мешканцЬ рiчкових берегiв па-
леолiту, тепер вдосконалюються. Вод-
IIочас вони змишaчIися единими вiдо-
мими геометричними фiгурами. Ще
не було осмислено Hi коло, Hi квадрат,
Hi сферу, Hi ку6, а трикутник i пiрамi-
да взагалi не були вiдой. Проте деда-
лi бйьше форм почало з'яв,пятися
з настанням неолiту та аграрноi куль-
тури. Коло з'яв,тялось у виглядi обiд-
ця домашнього начиння та у формi
покрiвпi або пiдвалин житла; у планi,
мабуть, розмiчуваrrня робптrося за до-
помогою карбин i обводЬ, що опису-
вzUися примiтивним <<циркулем> з мо-
туза. I-{иркульнi могили, що насипiци-
ся на початку Бронзовоi доби, у планi
явJIяють собою бездоганнi кола, май-
стерно окресленi за допомогою саме
таких знарядь. Коrrодка, що викорис-
товув:чIася ддя виготовJIення кроквя-
Hoi ноги, була зразком досi не вiдомоi
гёометричноi фiгури - цилiндра.

Узагальненi форми навмисне не
вигадrвzUIись,-во,|{и потраIUIяJм у
поле зору людини лише у процесi
практичного ix створення. Спершу
елiпс - вiд найдавнiших iHcTppleHTiB
до рiзання; потiм - коло i напЬсфе-
ра, бо найдавнiше неолiтичне начиння
схоrке на половину кокосового горlха;
кроквяна нога потребувала радiаль-
них пцпор, що вимагмо сегменту-
вання обволу, а це у свою чергу Be/Io

до створення цилiндра. Щим вичер-
пуеться перша група абстрагованих
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форм. IM судилося вплинути на весь
матерiа;rьний поступ цивйiзацii, бо
в ocHoBi ycix механiчнlо< винаходiв
i Bciei геометрii твердюr тiл; на яких
грунтуеться уr(иткова наука, лежать
коло, сфера" цилiндр, еrriпс. Пр-пuо-
KyTHi форми з'являються згодом, i во-
ни, далебi, не мають такого вирiшмь
ного значення для винаходЬ та iдей
у механiцil> (Касрон). Ще усе, безу-
мовно, так, ме,rк не пояснюеться сам
процес вiдкриття. Чому прогрес вия-
вився саме зараз, а не ранiше? Зви-
чайно, функцii знаряддя вIuIивми на
розвиток речей,- адrке ми спинялися
вицIе на звеличеннi мотики. Але Hi
тодi, Hi потiм поступ сам до людини
не приходив: просте практичне спос_
тереженЕя не узагальнювzIлось - во-
но нiби iзолювалося вiд мислених
форм i процесiв мислення. Свiдоме
вiдкриття кол4 сфери, цилiндра, елiп-
са, не каr(учи вже про пряму лiнiю,
пmребува-по б поry;кного примусово-
го поIцтовху, руху всiеi.тподини, Нато-
мlсть за ycrM цим стоять схеми танку,
в якому системи кола й лави тради-
цiйно йдуть у прадавнiсть. Коли люди
намагаються збагнути BcecBiT, вони
звертаються до глибин власного со-
цiмьного та органiчного досвiду. у
котрому зосереджена бйьша частина
ixHboi софмьноi енергii та завдяки
посередництву котрого вони водночас
максиммьно збуд,lкуються як орга-
нiзми зi складною ритмiчною систе-
мою.

Тому, скал<iмо. саме танок дав iM
поняття про коло, яке ми повиннt
розумiти як динамiчний концепт, о6-
тяжений численними рядами чуттiв i
вiдчувань. I_{i ряди тя.lкiють до образу
кола як до ключа вiд найпотаемнiшоi
таiни .lкиття. Проте, звичайно, завер-
шене поняття не могло народитися
просто завдяки спмаху iнтуiцii-

його поява TicHo пов'язана з низкою
спроб i помилок у виробничiй лiяль-
HocTi; саме з феi точки зору значною
мiрою мае рацiю автор наведеноi ви-
ще цитати. Але у ,кодному разi цю
рацlю не можна виJцлIати з пшршого
контексту досвiду. I не мае BiH с,пуш-
HocTi, нiби вiдсутнi прямокутнi фор-
ми. Пряма" що на нiй TaKi форми
грунтуються, зустрiчаеться у списi,
стовпi та голцi; ми бачилп, що меандр
з'являеться у мезолiтi, а на гмьцi
з Ма д'Азиля подибуrcrгься зигзаги
й лiнii, що перетинаються пiд прямим
кутом. Одначе Ь.rryшно те, що коло
було видатним вiдкритт-пчr.

Нема потреби простежувати icTo-
рiю кола в apxiтeкTypi, Ми вже вiд-
значали стародавнi круглi святилища
в Арпач'я, а KpiM того ,{q був ще
й Стоунгендхt, нескiнченнi кйьця з
каменя в усьому cBlT1, вулики та круг-
лi MiKeHcbKi гробiвки. Ми не можемо
iзолювати коло у споруаi вiд кола
у гончарних виробах, вiд колiс вiз-
ка й гончарного круга. ,Щвi ocTaHHi
речi дають нам динамiчне коло, коло
у pyci.

Появу гончарного круга ми вiдзна-
чаемо на останнiй стадii мрварства,
яку ще можна назвати Мiдною добою.
Так, у захiдноiранському селищi
Сiа.пк на змiну найдавнiшим валько-
ваним хатинам приходять домiвки з
формовоi цегли, в економiцi падае
значення збирання харчiв, серед до-
машньоi худоби з'явJlяються KoHi, че-
репашки й мушuri з Перськоi затоки
перевозяться через гори, мlдь. що
з'яв.тrяеться дедалi бiльше, обро6-
ляють за допомогою холодного ку-
вання, хоча KaMiHb i KicTKa усе ще
залишаються основним матерiалом
д.rIя виготовлення знарядь працi. З'яв-
ляються, проте, печ1 дrIя випмювання
глиняного начиння. Потiм се.пище пе-
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ребираеться на iнцe мiсце, продов-
жуючи користуватися тим самим
джерелом. ,Щля сокир i ще кiлькох
зЕарядь вiд.пиваеться мiдц хоча icToT-
ного впливу на eKoHoMlKy це не справ-
ляе; магiчнi матерiми - золото, cpi6-
ло, лазурит - iмпортуються. Печатки
використовуються мя позначення
власностi. Винаходиться швидкокрут-
ний юrrчарсьrcrй круг дIя виготовJIен-
ня гончарних вирйiв.

Ми мо;rсемо простежити, як завдя-
ки трактуванню форми запровад-
жуеться колесо до розпису глиняних
виробiв з Самари на Тигрi та з iнших
мiсць, де iммiгранти-пiвнiчани увiй-
rrlпи з IpaHy до давнього Шумеру.
Ззовнi вузькi смужки на площинi за-
повненi густим геометричним вiзерун-
ком, а внутрiшнiй бiк тарелiв i мисок
вкритий вихороподiбними компози-
цiями. Абстрактнi оздоби ожив-
люються та поеднуються з андроrдни-
ми й твариноподiбними елементами:
;rirпси з розвiяним волоссям i скорпiо-
ни, риби i птахи з рибою у дзьобi,

Сполучення свастакu i кола в ацтексьrcuх
озOобах.

обiгрування свастики, мальтiйський
хрест, що переходить у колесо з коз-
лiв. Абстрактнi кривульки й повторю-
BaHi оздоби мезолiту i раннього нео-
лiту оживлюються, пов'язуються з
центр€шьним концептом коJIового

руху.
Посryп у виробничiй сферi несподi-

вано породжуе IIову якiсть -lкиття *.

* IJi орнаменти пов'язанi зi свасти-
кою, що з'явилася у 4обу Бронзи й поши-
рилася у Залiзну добу. Вона е обертанням
чотирьох cTopiH свiтового кола, що набу-
вае прп цьому tнтенсивного весеJIкового
забарв.пеюrя. Ми можемо дмi провести
порЬняння з дисками з нагробка першоi
династii у Хемака, при ix обертаннi з'яв-
ляеться зображення собак, якi_ переслi-
дують i кусають свою жертву, або птахiв,
якi потралляють у тенета (диск облямова-
ний см)rгою з ромбоподiбними фiгурами).
Порiвн_шiте це з надзвичайно жвавим до-
династичЕим розписом з Гераконополiса,
де посеред круга зображенi тварини. € та-
ко)( миска з трьома увiгнутостями й вiд-
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Таку ж напругу декоративних KpyzoBe 1uнамiчне ойоблення на внут-

обертових форм ми "ч9I:Yл"J_:Yi ri!",iО"2ff""!lk 
;:ц:,:;*арськ 

u х Bu р о -

пiзнiх американських бертових ви-
робЬ,- наприклад, на мiмбрських
ручних гончарЕих виробах з Нью- вершити такий технiчrrий винахiл як
Мексико. Вiзерунокдинамiчнорозмi- круг-колесо.
щу€ться по коrIу: розiдранi форми Хнуллськi розписи з €пшту, що
втягуються одностайшпчr вихором - зображують створення людини на
нiби спонукуванi обертальною сиJIою гончарському крузi, вираrкають нове
свастики. (Один говчар з племенi зунi вiдчуття сили) а такоrк показують
казdв: <<Я Hi на що не дивJIюсь, а прос- спiввiднесення маховика з ycecBiTHiM
то дIмаю про те, що MeHi н:ulеr(ить кругом, з праводою. Гомер пов'язуе
намЕuIювати. I перш Hilr< братися до таrщювмьнлпi рух з гончарським кру-
малювання, я вrке знаю, як це вигля- гом: це схо]ке на танок <,лабiринт>,

датиме>).ОдrаченанесеЕняоздоблю- що разом з пантомiмою висвячення
BarbHoi орнalментики по колу глиЕя- ле]кить в ocHoBi мiфа про Тесея,
нrлr виробiв було не досить, аби по- Арiадну й MiHoTaBpa у лабiринтi.

Дмi ще зммював на Bci руки митець незрiвнянпий
Мiсце дlя танцiв, подiбне до того, що в KHoci просторiм
Славшrй .Щ,едм Арiаднi коrrись спорудив пишнокосiй.
В розквiтi сиJI юнаки й багатьом лсаданi лiRчата,
Мiцно за руки побравшись, кружляли у танф веселiм.
В легких одiннях дЬчата були, юнаки лt у xiToHax,
Шитих з ToHKoi тканини й ледь маслом ддrя блиску натертих.

критими зJIивними отворами. I_1я посудина
схоr(а на пропелер l використовуваJIась,
мабутц у рiзновlлдi круговоi магii (дlш.,
напр., опис маг11 колеса у д)угому том1
буко.пiк Теокрита).

128



Ti - у вiночках чудових булu, а цi- на peMiHHi
Срiбному мали Ho:Ki, iз щирого зоlrота KyTi.
В ;квавому танцi ка звикJIих ногах вови легко кру]кJIяJIи,
Наче той круг у p5rKax гончаревих, коJIи забалсае
BiH перевiрити тiльки, як круг Йертатися буде,
То розiйдуться рядами й однi нападають на одних.
Юрмами кJrпчилпсь люди навколо й втiшмися вельми
Тим хороводом. СпЬаючи звучно, спiвець бох<ественrий
Грав серед них на формiнзi, й пiд музики Toi звучання
.Щва скоморохи стриба.lIи в середшri людного кола *.

Колесо вiзка з'являеться приблиз-
но одночасно з гончарським кру-
гоr,ъ- наприкJIад, у Тепе-Гавра у Си-
pii подибуються глинянi моделi вiзкiв
i кримх возЬ серед виробЬ з мiдi
й поганоi бронзи, хоча KaMiHb усе ще
зzUIишаеться основним матерlаJIом
дlя виготовJIенIIя знарядь працi. .Що

III тис. вiзок у_ж.е був вiдоr,пrй у Шу-
Mepl: KoJIeca смадаlluся з трьох п:rзо-
в:Iних частин, що вшиновув:Iлися шкr-
рою. Ko,rleca обертались одночасно
з вiссю, а oci крiпилися до воза за
допомогою шкiряних peMeHiB. (Опи-
сане колесо з'яв.пяеться за арiйськоi
династii у Митанi,- н:rприклад, гли-
няна модель у Чагар-6азарi).

Щентром танцюваJIьного кола мог-
ло бути дерево, KaMiHb або вогонь
(згодом-вiвтар). Цогонь як центр
життедiяльностi групи називirвся
.,фокусrr, Що латиною означа€ <вогни-
щеr>. .Щомашне вогншце пов'язуваrrося
у Римi з матiр'ю-6огинею Вестою,
вiчний вогонь у кельтiв у Британii
приписJrвався MiHepBi Сулiс, а в. Ip-

* Переклад Бориса Тена. l l [|ит. за
вид.: Гомер. Iлiада.- К., <.Щнiпро>, 1978.-
С. 3lб-3l7. (I_1iкацо, що круговrпi мотив
у Гомера заверщуеться уроборосним:
.Ц,мi BiH вирiзьбш хзилi могутнi
рiки Океаяу
З самого краю щйта, що його
змайстр5rвав так старанно.

Там же. (Пер.),

9 +Bs

ландi'i - Брrпiтi *. (Обертання па-
JIички дIя добуваннi вогню, що встав-
ляJIася.в iншу дерев'янку, могло пос-
лу-жити поштовхом до народження
формального концепту динамiчного
коJIа). НеолiтЙчну систему добре роз-
кривають знахИки на Кiпрi. У Xipo-
китii круглою огорожею оточено вЬ-
тар у центрi i зовнiшнс пЬколо з ма-
сивного каменя, а глиняна модель
з поховання показуе святиJмще у дii.
Священнослужитель зi складеними
руками cToiTb бйя вiвтаря, другrrй
священик cToiTb поруч, а праворуч вiд
них танцю€ невеличка хора танцiвни-
кЬ; конгрегацiя сr.rдлть о6;пrччям до
вiвтаря. (Щей обряд iнтерпретуеться
як ритумьна оранка).

У стародавнiй Itцii вЬтар сприй-
мався безпосередньо у космогонiчно-
му розумiннi: <I навiщо вЬтар домаш-

'ПорЬнлiте це з поняттям до-
машIlюго цеяlру в Китаi: <Бiля пiднiлtл<я
iepa_pxii зе_мнrtх боже9тв, на найнилtчому
прблi драбини cToiTb бог земельного яадi-
Jry, що належить однй ciM'i. Бо->ке мiсце
називаJIося <чонг-лю>; воно розташоцrва_
лося пiд отвором у крiвлi сiмейного.жптла.
Iероглiфи, якi складаrоть його iм'я, свiд-
чать про те, що цей бог розмiпlувався
у. чептрi, тобто BiH зосередж)rваЕ усю енер-
гiю, притаманну земельнiй в.пасностi ciM'I,
а також про те, що BiH вiдкривався дь
uцl,- iпакше каrк)ли, BiH перебував прос-
то веба, дозволяючи перстi земяй, котру
BiH персонiфiкувац брати участь у загаJIь-
ному круговоротi усесвiтrrього життD
(Шаван).
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3разкu Kepaшiсu з CaMapu.V Tuc.0o Р. Х.

нiй обгород-lкуе BiH городильним ка-
менем? Бо домашнiй BiBTap - це cBiT,
а городильнi KaMeHi - води: BiH води
просторить довкола cBiTy. BiH просто-
рить океан довкола нього, i тому зусi-
бiч витiхае океан, обмиваючи yci сто-
рони cBiTy>.

Лабiрuнт. Цей динайчний кон-
цепт породженIй танком. BiH вiдiграе
важливу роJIь у виробленнi нового
вiдчуття конструктивноi форми. На-
зиваеться BiH - лабiринт. його вито-
ки йдуть до меандрових чи спiралепо-
дiбних pl,xiB <,6лукань предкЬ>>, що
вираrкаються у танку або ритуально-
му opHaMeHTi. От;ке, рух лабiрин-
том - це рух <(алчерингa>>" IIIляхом
природного осмислення рух перегво-
рюеться на схему танку або простiр
д5rхiв, де звичаlhlе життя вiдтинаеться
вц землr предкrв, вrд землr мертвих.
Водночас це перехiд висвячуваного

вiд cMepTi до вiдрод-lкення, вiд одного
рlвня життя до rншого.

Обидва аспекти виразно вияв-
ляються у лабiринтному танку на ост-
poBi Малекула. Йдеться про фiнальну
частину обрядового танку, що його
виконують чоловiки з племенi MaKi:
<<Чоловiки-макiйцi шикуються лава-
ми, утворюючи масивну групу, а вико-
навцi проникаючоi <(нитки)> прохо-
дять, звиваючись мlж цими лавами.
Виконавцi проникаючоi нитки вва-
жаються у макiйцiв цi.rп<ом висвяче-
ними, i порiвняння з BapiaHToM <<По-

доро:кi мертвих)> у Сеньяна свiдчить,
що хlд посвяtIуваних мlж лавами чо-
ловiкiв-макiйцiв вiдповiдае стежцi,
якою ступа€ покiйник i яка схоlка на
лабiринтнlтi орЕамеЕт. Щю сте;кку
накреслиJIа на пiску .Щухоохоронниця;
покiйник повинен знати завершення
лабiринтного ходу, перш Hi:K BiH сту-
пить до землi мертвлп< через печеру,
на порозi якоi сидить ,Щухоохоронни-
ця. Якщо покiйник не знае, як це
зробити, .Щухоохоронниця його
з'iдае> (Леярд). Стаповище Охорон-
ницi схо;ке на становище MiHoTaBpa
у KpiTcbKoMy лабiринтi, а нитка Арiад-
ни, переосмислена як провlдна нитка,
е, вJIасне, риту:йьним знанням про те,
як подолати лабiринт i прийти у без-
печне мiсце по той бiк. (Танки о. Ма-
лекула H€ulex(aTb <<до найдавнiшого
ритуму Великоi MaTepi, головною
офiрною пам'яткою котрого вва-
,каеться лольмен>>). Слiди на пiску
зобрахtують рiзнi схеми лабiринту й
TicHo пов'язанi з подоро.lками мертвих
i фiгуркою MaTepi, € два рiзновиди
слiдiв: на релiктах першого рiзновиду
стеiккою йде посвячуванпй, а на ре-
лiктах другого зобра;кено тулуб Щу-
хоохоронниф або Велику MaTip. От-
-rr<e, лабiринтний рух е проходжен-
ням крrзь тио Maтepr.
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I в простому, i в ускладненому
виглядi змiшана форма з лабiринту
й меандра користуваJIася популярнiс-
тю в €грrптi Еа початку доби .Щавнього
I_{apcTBa. З особливою ретельнiстю
розрмлена вона у кноських монетних
штампах, бо у цьому MicTi на KpiTi
розташувався лабiринт MiHoTaBpa.
Тут подибуються TaKi варiанти ком-
понування форми, як квадрат, кр)л,
свастика. Очевиднiшим стае магiчне
значеЕня меанд)а чи вrзерунку-ключа
як огоро:кi. У египетських гробiвках
вхiд будувався як лабiринт, котрий ми
могли б н:х}вати <(тактичним>; лабi-
ринти створювали i етрускщ i крiтiни.
Прmе скрiзь найiстотнiшим момен-
том заJIишався мiстерiйний танок пе-
ред гробiвкою, BiBTapeM або входом до
печери. Под.rбуваний на о. Малекула
тип вiрування з'являеться в <<Енеiдi>

Вергiлiя, де героевi, що шукае входу
до пИземного царства, доводиться
вiдвiдати .lкiнку-сивi.lulу бlля входу,
поруч з котрим намaчIьований KpiTcb-
Krd лабiринт.

Моltна пригадати сиJIу-сI47I€нну
пов'язаних з лабiринтом звичаЬ, про-
те ми обме;кимося кiлькома прикла-
дами. По-перше, iсн5поть лабiринто-
подiбнi пЙудови. У пiвденноiндiйсь-
ких тамiлiв -lкiнки малюють лабi-
ринтнi вiзерунки (дуже ,схо.;кi на Ti,

що ми под,rбуемо на о. Малекула)
перед поропом домЬки у йс.шlь вми-

9*

Грuфельна еzuпетська печатка з вiзерун-
ком <llaбipuHT>. На iнuлiй печатцi посере-
OuHi зображенпя цар-боz. (Шоста i на-
ступнi OuнастГi).

рання та вiдрод:кення сонця, i ixHi
чоловiки негайно переступають ф Bi-
зеруIrки. .Ще-не-де у Шотландii та
пiвнiчнiй Англii л<irпtи малюють вiзе-
рунки <(поILцrтаЕа нитка> на пороз1 та
на вкладенй пiд ноги rrлитi д.пя вiдве-
дення замовJIянrrя. Веrrьми пошире-
rмй лабiринт, викJIадений з дерну ,ш
каменю,- BiH здебйьшого пов'язанлй
з танком. Лабiринти з камеЕю ся-
гають'до пiвночi здовж Атлантичного
океану i далi - алr до Фiнляндii. Во-
ни кореЕяться у Бронзовiй добi. (За
iсторичних часiв скандинавськi лабi-
ринти використовувzцись як йсця
зiбрань). Лабiринтнi вiзерунки поди-
буються на пiд;rозi навп або на за-
хiдних воротах бага,гьох готичних ко-
cTe,TIiB.

По-друге, простежу€ться зв'язок
з танком. Лабiринтнl.ti танок i досi
виконуеться на KpiTi перед весi.lutям.
Один спостерiгач, зустрiвши цей та-
нок в Албанii, згадав, що востанне
бачив його на о. Малекула: <<Значення

однiеi побудови у танку, вiдомому за
назвою <<формула лабiринту>>, очевид-
Ее, коJIи ми до того згадаемо, що, за
уявJIеЕнями багатьох первiсних наро-
дiв, душi, кOтра покшIула тiло, Ha.rre-
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lr(tuIо пройтIr лабiринтом... I]i мбанцi
йшли змiйк)rватим лабiринтоМ, ког-
рий, здавмося б, неймовiрно заплу-
туеться, а потiм просто розкручуеться
до цеЕтра,- TaKoi розв'язки оqiку€ш
щонаЙменше> (Торнтон). А ось прик-
лад з КорЕуолJцI, де лабiринт нази-
вають Стежкою Слимака (за явною
асоцiацiею з муIlшею слимака). Вико-
нувався танок у лrтrнi, <Корифей, що
представляе голову змii, або цiла гру-
па, що зобраrкуе iT тiло, продовжуе
рухатись, звужуючи коло, а танцiвни-
ки, йлучи слiдом, розмiщуються спi-
р!Uию. Саме тепер наста€ наЙцiкавi-
ший епiзод танку: <змiя> рiзко роз-
верта€ться r починае повертатися
разом з наслцJrвачами, сцrпаючи по
колу вJIасними слiдами, а назустрiч iй,
ледь не бойовими лавами, рухаеться
чilсленна група юнакiв, якi тримають
довге гlлля з листям, як корогви)>
(KopTHi).

По-трете, ми вбачаемо зв'язок ла-
бiривry з ритуаJIом посвяти. € повi-
домJIення про те, що японська драма
народплася з TaHKiB бiля ,входу до
печери на пошаЕу матерi-6огинi, яка
там заховrUIася. Водночас Плутарх
таким чином описуе ритуал посвяти
у грекiв: <Так, смерть i посвята мають
безпосереднi вiдповiдникл: слово -слову i рiч - речi. Спочатку мають
мiсце бlryкання й надзвичайно складнi
круговороти, сповненi зловiсних по-

Етруськurt енок з Тральятелu. 3 лшбiрuнту
з'являються 0ва BepulHuKu (в оOноzо з Hux
за спuною тварuна або 0ух-оберiе).

боювань тиняння у пiтьй, ко.пи нiде
нема нi.шrоi досконаJIостi; потiм, улrе
наприкilщi, з'явrIяються рiзноманiтнi
жахи, що викликають здриганця,
дро:к, пiт i крайнiй подив. По всьому
маншrЬrrика зустрiчае чудесне свiтло:
його пускають на тихомирнi л5ки, де
лунають голоси й чутно звуки тан-
KiB...> У Лукiана чоrrовiц що вiдвiдав
пiдземне царство, розпиту€ свого су-
путника, чи не те саме BiH бачив в
Елевсинi, а в irппому мiсф у нього
йдеться про танки й ритмiчнi рухи.
<<Блукання й надзвичайно складнi
круговороти> посвяч5rваного - це ру-
хи крiзь темряву печероподiбноi ма-
терi-землi.

У троянському танку *, найвалtли-

* У спефмьних сJrовниках, тим
бйьш у маJIоправдоподiбному написаrпri
TruiE вiдс5пнiй. HaToMicTb е надзвичайно
рiдкiснrd та фкавий згад5rваний ни.r<че
танок <<гераносD -lt(л)авель Незви.пriсть
журавJIя полягае у тому, що у ньому 

- як
Dиняток у давьогрецьких танках - ф-
руть )ласть хлопчики й дЬчатка або
юнаки i юнки,- здебЬшого це забороня-
лось Пiд час танку iмiтуеться звйьнеrпrя
з лабiринrу. 3а переказом, цей танок пiсля
звЬьвеrпrя приryмав Тесей. Танок викону-
Еми H:mecнl, коли вrддlтаJIи журав-
лi.(Пер.).
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вlшому ритуаJIьному танку Iреко-

рхмського cBiTy, ми зустрiчаемося з
.Iабiринтним рухом, пов'язаним з пос-
вяченням юнакiв. А зв'язок з Троею
LilJKe нам про те, що, за традиIц€ю, це
xrcтo захищiшося своею магrею - во-
но було непроникне, як дЬа, котру не
хожна бражати *.

' I_|иклiчнi обряди круговороту вiдЬ-
ра.рть надзвшrайно важливу роль в охо-
poKi магiчноi зони недоторканностi MicTa.
KorH виноградникам загрожували вiтрц
у гр€цькому м. Метана навпй розтинали
швя, вйтак двое чоловiкiв обносили по-
.lоЕlнки довкола виноградника у проп{-
_Ёlякх напрямах, При зустрiчi вони з'ед-
цтва.пн розрубаного пiвня й ховали його
9 riсчi зустрiчi. Так знову забезпечувмася
TiTecrra цйiснiсть простору. Креацiонiс-
тсжi мiфи, що розповiдають про Ство-
р.rrвя через роздйеrпrя космiчних батькiв,
зЕоsу х. таки подають образ людства, кот-
рa rостнтtся у Bcecвlтl, вlдчутому як TUIo
raтepl.

Шiсть MoHer з Кносу (леzенOарно=i оселi
MiHoTaBpa) з рiэнuлuu BapiaHTaMu лшбiрuн-
ту. 3BepHiTb yBcley нl'мiсячнuй серп у
центрi .ltoбipuHTy на lpyziй MoHeTi у эерх-
ньому ряOу, а також на лямумння . абi-
puv,tou zоловu царя й бuка, що свa\чать
про маziчне похоOження i значення.l,ан0-
ровоzо орномент!.

Образ захищеного лабiри tToM Mic-
та мае стародавню iсторiю; BiH
пов'язанId з аЕфйадними системами
складнпх звивистIл( пiдступЬ, KoTpi
забезпеч)доть i вiйськовий, i магiчнlй
захист.

Цей образ розвиваGться беэпе-
рервно вiд доби Шумеру до серед-
ньовiчноi €вропи, де подибуються
TaId конструкти +, як .Щiва Марiя в

* Конструкт - складна система
лiсемантичних образЬ. (Пер.).
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iпостасi Castellum *, TaKi назвиська,
як <(неприступний замою> **.

Слово <сrIабiринт> iде корiнням у
догрецькi часи i, здаеться, пов'язапе
з двосiчною сокирою - лабрис, що
вiдiгравала у крiто-мiнойськiй культу-
pi надзвичайно важливу роль у пе-
черному культi MaTepi. В останньому
роздйi ми бачилw, як Арiадна в <Iлiа-

дЬ спостерiгае за танком <<лабiринт>>

на KpiTi. .Ц,мi, <<на давнiших творах
мистецтва, наприклад на скринi Кiп-
сеJIа, що i'i докладно описуе Павсанiй,
та на мзi Франсуа Арiадна cToiTb
поруч з Тесеем або своею няIrею й ди-
виться на танок, котрий пiзнаеться як
добре вiдомий <<геранос>, який вико-
нувався Тесеем у !,елосi пiд час по-
вернення з KpiTp>. Плутарх твердить
що танок <OKypaBerlb> означав хц по
лабiринту: BiH сповнений <<плавких

обертань i повернень, KoTpi нагадують

* Твердиня, прихисток (L.aT.).
У схiдному православ'i цей сю-жет нази-
ваеться <<Оранта>. (Пер.).

++ В ор.: Maiden Castle. Ще може
бути яе лише замок, аJIе й замкова часмяа
мiських укрiтrлень. Лiндсей, ма65пц мае на
разi середньовiчний звrлчай свячення фор
тифiкацiй з ходirтням довкола них, пiсля
чого вони вважuIися неприст5rпними. Щi-
каве у цьому зв'язку спостереження, зро6-
лене В. Г. Чубивською у cTaTTi <<Iкони

Симона Ушакова> (з6. <Взаимодействие
древнерусской литературы и изобрази-
те,7rьного искусства> l l серiя <<Труды
отдеJIа древнерусской литературы)>.-
Т. XXXVIII.- Ленiнград: Наука, 1985.-
С. 292): <Як показав С. С. Аяеринцев,
у християнськiй традицii Богоматiр як пь
середlиця мiж Богом i людьми симво.пiзу-
вма собою церкву i TicHo пов'яз5rвалася
з образом храму. .Щодамо, що храм, вира-
lкаючи iдею iepapxi.пroi драбини мiлt зем-
ним i небесним, втйюе семантичну cтp)rк-
туру дерев4 садка, котрь отже, сmввцно-
сяться з комплексом таких софiйних
мотивiв, як загородr()iвмьний мур, охоро-
нюване Богом MicTo, священна дерr(ава>
(Пер.).

про згини й повороти>. Викоrryва;rи
його перед BiBTapeM з рогами.

Внаслiдок переосмислення круг-
лиЙ танцювalльниЙ маЙданчик пере-
творюеться передусiм на лабiринт,
а не на якусь rншу спорулу, що мог-
ла б навiюватися образом круга. На
пiмозi пiзньоафiнськоi орхестри
зобраrкувався лабiринт, сти;riзований
по-римському, а на вазi, на якй зобра-
жена боротЙа з MiHoTaBpoM, ми ба-
чимо лабiринт у театрzшiзованiЙ
грецькiй формi. Приступф з орхестри
на KiH назив,чIися <<Пристуш!лuи Ха-
рона>>; цими приступцями виходиJIи
з пiдземного царства духи або приви-
ди. У свою черry це дозволяе нам
визнати психологlчну 

- 
якщо не ети-

мологiчну - iстиrпriсть Teopii про
спорiдненiсть слЬ <<хорос)> (хор, хо-
ра) i <<хорде)> (нутрощi). Танок-<<змiй-
ка)> вираrкав рух крiзь тЙо MaTepi.
Завдяки динайчному зв'язку ,схеми
танку з земJIею та подaUьшим надзви-
чаЙно складIrим рцдом дизаЙну ми
можемо збагнути стосунок таЕку до
техно.погii *. Понад це, зда€ться оче-

+ Тrчiа, начебто спорiднене кельтсь
кому tго, означае/те саме, що й Ilion -спIралеподонии ооертовии рух; порlвняи-
те це з ва;шiйською назвою лабiринту Саеr
Droia. Гомер часто згадуе про священну
пеlrену MicTa, яке краще здати або покину-
ти, бо воно все одно впаде. У гiмиi <.Що

,Щеметри> йдеться про те, що лише слушне
судження царЬ зберiгае MicTy Священну
Пелену. У египетських Тебах тiльки Око
Гора за допомогою Чотирьох Монту бе-
регло MrcTo; споруди планувzцися таким
чином, аби ftтrz. за лiнiями Ока, а храм
Монry був доповнеrrням menti до амулета
<око>. У Вавилонi демон бурi Хуллбаба
зобра-lкувався у виглядi лабiринтоподiбноi
(6езперервноi) лiнii, що одночасно озна-
чала й нутро. KaMiHHi лабiриrrшt на заходi
завжди називаютъся традицiйно: Трогин,
Трогебург, Трогенбург, Тройбург, Трой-
таун, а тако.ж Вавилон (у Лапландii), Дiм
Веланда (Iсландiя), Руiни ерусмима, Mi
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вид{им, що першr Mrcтa уявJIялись
такими, Koтpi годуваrIи й обгородlку-
вми тiло MaTepi. Причому мiщани
одержувzulи водночас нову обумовле-
HicTb взаемозв'язкiв та надiю на бiль-
шу повноту вJIасного життя.

3iркu, ulo обертаються. Ще в ав-
стралйцiв з'явля€ться нахил звертати
погляд на небо у пошуках досконzulо-
го cBiTy. Буандики ка-lкуть, буцiм;кир-
ний кенгуру досконалий, як кенryру-
хмара. Бiля гори Милбиршr,rан за ова-
лом розклада;rося ciM вогнищ: край
пiвденного завершення овaшу стоfr
ryбйець i вiлл-шtував глиняного кро-
кодлrJIа, потрушуючи перед ним спи-
сом. CiM вогнищ символiзув.шо су-
зiр'я Вопосоr(ар, що, за переказом,
зобра;кувмо ciM юнакiв, якi таЕ-

сто Нiневiя, Мури €рихона ((Dirrллlдiя),
Огоро-lка Черниф, Щiвочиfi Тапок, Кругла
Вел<а (Скандинавiя).

Фраzменr ?лuняноzо вuробу 0обч неоiту
з Бутмuру в Боснii.
Вавuлонська таблuчtса з зображенням спi-
ралепоOiбноzо лабiрuнту, пов'язаноzо з во-
рожбою з4 нутроlцамu.

цюють у супроводi пiснi, що iT спiвми
три дiвчини з пасу Чепiги; глиняна
фiгура посеред ова/ц/ - велетенськиIi
крокодил, що вiдЫдуе темну рiчку на
Чрlацькому IТIлдlу,- цб ччдисько
посвяти, котрим лякали пiдлir,-iв, як-
що вони впявля]м слабкiсть пiд час
випробувань на виц)иваJIiсть l l y;rt-
HicTb. В усьому стародавньоrl;у cBiTi

рух зiрок iнтерпретувався як рiзновид
хороводrого танку. У шумерському
креафонiстському мiфi первiсним
вваr(ався рух небесвого oKoJry:

Платон вваrкав, буцiм зiрки ру-
хаються у ритмах танку, а Лукiан
звертався до зiроц бороня.и земнrд1
танок, якrдi <не учора i не у якrлiсь

Напру.lкились боги-роди.Ir
i то вдарять, то Еiби вiдринуть,-
турбували TiaMaT,
TiaMaT черево турбуЕали,
танцюючи у [i'i глибинах], де народжувzйось небо.
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irmrий деIъ бр винайдеrмй, arre ус-
падкованrпi вiд найдавнiших предкЬ,
а Ti, у свою черrу, що обrруптовувми
його спочатку, твердять, що походитъ
BiH з прадавностi, коли створюв;rлися
yci речi, й cToiTb урЬень з Коханн.лrл,
одним з найдавнiшlтх богiв. Бо частi
споJцлIенЕя HepyxoMID( зiрок з ппане-
тами, ix близьке €днання та постiйна
гармонiя безрловно свiдчать про бо-
жественнiсть i старо:китнiсть цього
мистецтва. Ув-одному дифiрамбi мо-
виться, що <<5lci зiрки танцюмли, зра-
дЬrrш, й веселощi смертних вiтаlrи
тебе (,Щiонiса) на рiздво>. За пошире-

ним народним вiруванням, сонце тан-
цюe, зiходячи настJmного дня пiсля
веJIикодIя, а у Норфолку було при-
слiв'я: <Танцю€, як в агонii>. (Тут не-
беснлй танок пов'язуеться з перелом-
ним моментом змlни, з народх(енням-
смертю). На веснянi свята ри}tляни
вшановувми ботиню Анну Перенlrу,
Обертове Кйьце. Клеант близько
300 р. до Р. Х. трактував ycecBiT як
урочистий мiстерiйний хiд, пiд час
котрого зiрки були танцюристами, а
сонце - смолоскипником-священ-
носJц/л(итеJIем. Марк Аргентар при-
близно б0 р. пiсля Р. Х. спiвав:

Я не юрбу люблrо, а золотий танок,
вечiрнiй хоровод посплетених зiрок.

Впкокувати MicTepii означ:lло <ви-
конувати ix у танку>. €гипgгськi бом
жиrш на <<кр)пах cBoix>. У присвяче-
Horrry Ра гiмнi спiваеться: <<Ти йдеш
уrмз i вгору йдеш, ти вгору йдеш
i йдеш униз на Потаемнi Кола>.
У <<Trпrei> Платон викJIав космоло-
гrчну теорrю, за якою lснування виво-
диться зi злиття протилеrкностей; де-
мiург творить систему кругiв, що реп-
резентують го;rовrплй рух зiрок i пла-
нет. За тим же принципом з решти
матерiалу творяться душi людей, i
кожна душа закрirurюеться за тiею чи
irцпою зiркою. Iндуси маJIи BJIacHe
свято сонцевороlу, причому бог сонця
Iндра був одночасно й танцЬником
Нрта. Лукiан писав: присвяченi сонцю
танки iндусiв <<готують мiсце д7rя тво-

рення молитви, виконання гlмнlв та
офiрування>. У Шотлаrцii е повiр'я,
за яким уранцr першого травня соI{це
тричi поверт:лJIося на круги cBoi.

Такr,пл чином, рух небесних тй
став iдеальною формою танку так, як
танок у свою черry був iдеальною
формою процесу працi та зJIягання.
Але у той час як ранiше Mi:t< танком

i його матерiалом icHyBaB якнайтiснi-
ший динамiчний зв'язок, на розгляду-
ваному щаблi у культурi спостерi-
гаетrcя глибокий розлам. Тепер cBiT
духЬ поступово перетворювався на
iнший cBiT, а не на вкрай потрiбне
доповнеЕня повсякдення. I_1ей роз.пам
у Bcix cBoix точках збiгався з соцiаль-
ним розшаруванням i розподйом пра-
ф, про що йциося вище. Вивчення
небесних тй стимулювЕUIо розвиток
математики, збiльшуючй цим самим
вJIаду людиЕи над дiйснiстю. Проте на
тлi позитивного розвитку спостерiга-
лися й негатrшнi тенденцii. Воrп,r вiд-
би.пись у переконаннi, що саме не-
бесrпrй cBiT i е реzulьним cBiToM, а то-
му споглядання зiрок було едино
вартiсною справою, €диним методом
пiдтримання контакту з <<дiйснiстю>,
кmра вiдтак перетвориJIася з iстmи
,(иття у його соцiальних та органiч-
них проявах на рiзновид термiноло-
гiзованоi iпостасi. Вавилонцi виry-
к)rвzUIи:

П peOMeTu трuпiлл*ькоzо мuстецтва.
YKpaiHa.
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Ви, зорi блискучi, ви, зiрки ocdHi,-
вас AHi сотворив, щоб зтrо подолати.

Людство названо за велiнням зiрок,
ПorrgriTb слово i поруч дайте стати богам великим,

а MeHi поrrrлiть мое судження, MeHi мое рiшення дайте.

Вiдтепер iсн5вало два чiтко роз-
рiзнюваних свiти. Вва:каJIось, якщо
бог;киве у своему земному xpaMi, то
земний храм е точною копiею його
небесного житла,, вiдбиттям iншо-
свiтнього прототипу. Замiоть cBiTy ду-
хЬ, засноваЕого на земному -життi,
з кOтрим BiH перебувае у циклiчному
зв'язку (особливо завдяки посеред-
ництву найвал<ливiших риryа;riв, якi
о6'едlують усе суще докупи), ми те-
пер маемо справу з iншим cBiToM, що
у стосунку до нього земнi форми е
iмiтацiею, вiдбиттям, цедосконzчlою
копiею.,Щвоiстiсть набувае стати.+rоi
форми. Вiдтепер архетип храму бачи-
ли у сузiр'ях,- так, Нiппур був Вели-
кtпл Возом, а Вавилон як MicTo або
KpaiHa - Пасок Афродiти - Овен.

Найдавнiшим документом, що
встановJIюе зв'язок храму та його зо-
ряного оригiналу, е напис Гудеi про
його храм у Лагашi. YBi cHi до нього

з'являютъся богиня, що трrлrrае та6-
личку зi сприятливими зiрками (вони
ще називаються <священними зiрка-
ми пйудови храму>>), i бог, на та6-
личцi котрого наммьованlшi план
храму. Мова поки що не визначена,
проте у свiтлi пiзнiцшх iдей, щодо
яких нема сулшЬiв, ми можемо при-
пустити, що Гудеi дми не астроло-
гiчний зв'язок, а" небесний архетип.
(Звичайно, астрологiчнi елементи
якоюсь мiрою були присутнi, нащ)ик-
лад, у самiй засадi анаrrогii MilK зiрка-
ми та земним життям. Так, Вела була
сузiр'ям Еа крайньому пiвдri небозво-
ду i тому пов'язувмася з MicToM Epi-
ду на крайньому пiвднi володЬь). На
халдейських мапах дйянкп неба вiд-

ЛабiрuнтопоOiбнuй орнамент з острова
Малеку.лш: стежка, обереzа, чотuрu пло-
OoiOHux каханu на хлiбному OepeBi,
калl янuй 0 ух-оберi z, с,tежrcа вiйнu-
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повiдають окресленим теренам на
землi. Вважалося, буцiм IUIaH асси-
рiйських царЬ простежувався у небi
вiд'цочатку часiв, i тому небесний Ак-
кад - ще до Аккаду земного - оми-
вilвся двома рrqками.

Найва>rtливiшi моменти вIuIиву та-
ких уявJIень можна пiдсумувати та-
ким чином: <<Схiд зазнае впливу кос-
моJ,Iого-метафiзичноi iдеi, що вiддrуни-
ла у захiдних Kpaiнax набагато пiзнi-
ше,- це схоrке на те, як збурунена
хвиJrя ще довго набiгае на берег озера
пiсля того, як корабель, лцо спричинив
i1, давно вже вiдгrтшrв i пропав з поля
зору. Ми розглядаемо уявJIення про
природу речей i cBiT, KoTpi. схоже,
dявилися у Шумерi, проте вони фл-
ком могли виникнути l в якогось дав-
нlшого народу.

BcecBiT розглядаеться як синте-
тична еднiсть, де е парна гармонiя та
взасмозв'язок мiж yciM, що спостерi-
гаеться иа землi, та yciм, щр е на небi.
Населенлй людством cBiT - це в ycix
cвoix частинах лише бляклиЙ вiдпо-
вiдrмк небесноi твердi над нами. FIа
небi е д.жерела й рiчки, кOтрим вiдпо-
вiдають води на землi: i €вфрат, i
Тигр е у небi й на землi. Те саме
стосуеться Yr.T , ,,у якомусь заг.UIь-
ному розумrннl - 

жителlв та творlнь
людських рук. Свящепнi книги iз-
раiльтян оповiдають rrро небесrшrй
€русалl.пчr; таким же чином земний
Вавилон е образом небесного Вавило-
на. У небi е чудовi MicTa, KoTpi нази-
ваються Асур, Нiппур та Суса. Ко;к-
ний храм -шляе собою Mipa;K небесно-
го прототиrry, ко;кttий трон земrий
вйбивае трон небесний. IdepeMoHii
царського двору узгодrryються з ру-
хом зiрок. Сам цар у своему царствi,
кOтре такоr( моr(на розглядати як
MiKpoKocM, е втйенням божества.

Нема ;кодноi потреби вести док-

ладнiшу мову. Така концепфя вiдби-
рае у людського ,киття бiльшу части-
ну його peMbHocTi. Завдяки iй крiзь
ycr прояви ,киття проходить визна-
ч:чIьна засада: нiщо не вiдбуваетrcя
випадково, ме геть усе чисто скеро-
вуеться обов'язковим загчUIьним за-
коном, бо i небеснi тiла рlrхаються
згiдно з визначеними правилами. Ще
породжу€ вiдчуття покори долi та
вчитъ людину покJIадатися на ласку

долi. На таких пiдвалинах i змогла
з'явитись астрологiя" Астролог моlке
заздалегiр визначати рух зiрок. Плин
земних подiй обрловленлй небесними
явиIцами. Тому досить пiзнати ключ
до вiдповiдностей, аби вiпцrвати май-
бутнеr> (Вольграф). Проте астроло-
гй - лиrпе один з побiчних продук-
TiB. Поняття про два свiти глибоко
5rвiходить у мислення людини; gайпп-

датнiшими прикладами цього е Пла-
тон i Августин. Наслiдки подiбного
трактуванriя набагато ширшi за без-
посередне використання iдеi про те,
що справдi е в iншому cBiTi,- BorTrr

даються взнаки в ycix формах мета-
фiзичного мислення, тобто в ycix
формах мислення, що передбачають
протиставJIення згори дiйсному cBiTo-
Bi будь-яких iпостасей або абсолютiв.
Трактування людини як двоiстоi icTo-
ти за умов тотемrзму соцlаJIьно
розв'язув:lJIося в <(чуринзЬ> та ритумi
родючостi, а тепер пQретворюетrcя Еа
дуалiзм мислення,й тiла, що вiдбrвае
дуалiзм космiчний. Наслiдки нового
розумiння призводять до iнтенсифiка-
цii усього того в мисленнi людини, що
прагне до абстракцii, до перетворення
на щось непорушне й мертве, до пе_

ретворенЕя процесЬ на речi.
З iншого боку, мо-lкна б заперечи-

ти, що за всього розмаю дуaшlстичних
пiдходiв, успадкованих вiд тотемного
гиеменi й перенесених до суспiльства
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з класовим розшаруванням, не було
iншого цияху вперед, KpiM подальпто-
го акцент)вання абстраryвання й по-
дiJry, що й досi е домiнантою нашого
мислення. Наука значною мiрою -особливо математика - була багато
чим зобов'язана послiдовному абстра-
ryванню, розглядаючи iдеi, -rкивi
о6'екти або митi як речi. Метафiзичнi
системи, якi виникли за той час, що
вiддйяе нас вiд вавилонцiв,- попри
усю свою йMe-rrteHicTb, прагнення за-
вернути реальнiсть назад або постави-
ти iJ з нiг на юлову,- цйком мог.lш
явJIяти собою розлогi картини або
модеrri BcecBiTy й лцдськоi дiйсностi,
що виявиJIись едино можливими у
глибоко роздйених суспйьствах та за
)rMoB недосконаJIого керування цри-
родним процесом.

(У фй кни-ж,цi ми не зупиняем(rcь
на питаннi цро те, наскйьки тепер
можна подолати цi обме:кення за
допомогою повнiшого сприйняття
дiйсностi - без метафiзичних а6-
стракцiй та iнверсiй).

Дмi, у нас не повинно скJIадатися
враження, буфм iнверсiею дйсностi
вичерпуеться усе, що вiдбуваеться з

План каtst'яноzо лабiрuнtу о м.'Вiсбю на
ocTpoBi Готлшн0. Зображешu на корнетсь
кому потuрi. Тесеil вбuвае MiHoTaBpa, а
позаOу cToiTb ApiaOHa зi скрученою у спi-
раль нuткою.

людським мисJrенням пiсля шрлерЬ,
цебто пiсля настання цпвйiзацii.
Увесь цей час тривае й контрпроцес,
породжуваний тим фактом, що - як
разюче люди не спотворювмп б дiй-
cHicTb у cBoix розуltrових побудовах -вони продовr(ують мати справу з
реаJIьними речами й процесами, а у
мистецтвi виявJIя€ться вепичезна пот-
реба збагнути речцьну дiйснiсть. Та
й наука у Bcix cBorx проявах - не
просто абстракцiя,- оперуючи ремь-
ними проблемамп, вона скерована на
реальнi речi. I так далi. Проте безу-
мовно треба визнати, що у культурi
розпочалась активна боротьба Mi:K
пасивIiими або абстраryючими еле-
ментами з одного боку та Jкиттево
ваr(ливими й конкретними елемента-
ми з другого боку. Остання обставина
виIuIивае з життевоi iнтуЩii в усiй iT

повнотi, з виробничоi сфери конкрет-
Hoi праф та з традицii ритуаlry родю-
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чостi, що вперто розвивaиася просто-
людом 

- 
селянами та рейсникап/flr.

Рйьше того, BcecBiT вiдповiдникiв,
що розвинувся з шумерськIл( тракту-
вань храму я< вiдбиття вiчного житла
бога, сам по собi вiдiграе тuriдну й по-
зитивну роль протягом наступних ти-
сячорiч. Таким чином, з одного боку,
цей BcecBiT втйюе тотемну iдею про
людину, й природу, Й'еднаних у щк-
лiчнi ряди заплiднюючих вiдношень.
На пiдставi цього icHye уявJIення про
те, що вiдтепер усе найважливiше у
мистецтвi й науцi € вираrкенням зга-
даного тотемного вiдчуття KoHKpeTHoi
едностi протилежностей. I це незва-
,к€tючи на те, що мислення на вищих
щаблях розвитку суспЬства спи-
раеться на прагнення окреслити мета-
фiзичну <(вип{у ре:шьнiсть>> та вiдшу-
кати у BcecBiTi iерархiчну систему, що
вiдбlвае та виправдовуе соцiальrмй
подй.

ПряOiння й тrcацтво (плетiннл).
Перехресна схема танку, вироблене
IIJIeMeHeM поняття про двi протиле;кнi
силовi лiнii, KoTpi створюють едине
цiле, знову з'являються у процесах
прядiння й ткацтва. I у цьому випадку
численнi еrrшiричнi спостере;кення й
технологiчнi експерименти - гr.TreTiH-

ня, виготовJIення кошикЬ тощо 
- 

Bi-
дiIрали свою роль у виокремJIеннi по-
нять, що вели до створенЕя ткаць-
коr0 верстата з пlтканням та основою.
Прядiння,-як i обертання пмички ддя
добування вогню, було безпосереднiм
практичним використанн-шrr обертово-

Лабiрuнтнuй вiзерунок на KaMeHi, лцо ле-
жав лшuском у прiмiulеннi пiрdмiOальноzо
KaMiHHozo HaKudy в Брюн Cei ,Щу в Анz-
лll.

го руху для розв'язування технiчних
завдань. (Римляни dазивали профе-
сiйну танцюристку - циркулятрикс).
,Ц,осi зберiгся образ танку як <,вплi-
тання> у тканину. <<,Щовкруг храму
тчiть танок, довкруг вiвтаря ApTeMi-
ди)l- ка;ке Еврiпiд. Iдея космiчного
ткацтва також давня. У грецькому
епосi <<Кiпрiя> * Грацii й танцюючi
Години тчуть шати Афродiти, а о6-
разна система мовить про те, що цра-
цю виконуе природ4 створюючи яск-
равий одяг весни. KipKa, iм'я KoTpoi
означае <<Та, IIIo Крутиться>>,- одна
з космiчних TKzUIb, яка <<спЬае со-
лодкогапосо, несJлIись туди й назад
перед веJIичезною мlцною своею тка-
ниною, бо таким i повинно бути руко-
дi.пля бомнь>. (ri мiф використовуе
у своiй ocHoBi личини тварин). Клав-
дан у <<Викраденнi Персефоню>, що,
за словами автора, спираеться на
елевсинськi MicTepii,' описуе дЬчину-
землю, викрадення кmроi до пiдзем-
ного царства зобра;куе вмирання зем-
л1 узимку:

* <,Кiпрi.о - <Кiпрськi пiснi>, епiчна
поема про цr.пюб ПеrIея та <Deiлzl. (Пер.).

Основу первiсну, першоджерельнi води
проходить голка дiви, ще й закон прцроди,
що прагнення тлумив одвiку в володiннях,-
а вже за голкою iде нових поryг насiння...
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Змiшае барви дiва, позолотить зорi,
вквiтчае земJIю i розпустить пурпур в Mopi,-
йде нитка скручена крiзь пiнних хвиrь борiння,
неначе скеrло обвrва водоростиння.
I потiм скра€чку - де набiгають хвиJь бурунки -гаптуе тiней дiвчина склянистi вiзерунки.

Кйькома рядками вище поет говорив
про те, що значення Мiстерiй треба
дошуковуватись у винайденнi сiльсь-
кого господарства фа цивiлiзацii. Iдея
подавати виробвiш,rЙ процес (шиття,
ткаIIтво) як щось тотоr(не х(иттю
природи, яку цi цроцеси викорпсто-
вують i вираrкають, прямо протиJIе)(-
на вавилонськiй схильностi до абстра-
гування. У народнiй казцi про Сплячу
Красуню принцеса засивае, вколовши
веретеном пмець: припинеЕня проце-
сЬ прядiння й ткацтва розглядаеться
як припинення процесiв природного
росту, як у йфi про Персефону. Пр0
давнiсть цих образiв свiдчать не JIише
<Кiпрськi пiснi>>, ме й космогонiя Фе-
рекiда Сiроського у VI ст. до Р. Х., де
Зевс тче цати дIя Хтонiй та виши-
вае Еа них Землю, Океан i Хороми
океана.

Нитка ,(иття - одна з численних
форм екстернальноi лушi, що йде ко-
рiнн-яrл до тотемного рiвня. Тепер Ма-
ти сука€ нитку, iсrryвання KoTpoi ос-
новуеться на Bipi у фатум. Вiдси й Bi-
домi у грекiв, скандинавЬ, слов'ян,
давнiх iндусiв i циган Прялi доль або
Норни. Платон поширю€ цей образ
на небо: BiH бачить зiрки вставле-
ними у блоки веретен Ананке, Нео6-
хlдностr.

Картuна свirg. Ми моrкемо ще
глибше осягнути картину cBiTy, котру,
як бачимо з викладеного вище, ство-
рювали шумери. У них храм вiдiграе
ту ролц яку духовний центр вiдiгра-
BirB у австр.йiйцiв. Духовний центр ав-
стралiйцiв розташовувався эдебйьшо-

го серед западини або на пагорбi, де
стояJIо дерево або KaMiHb. Тотемний
цеЕтр, вJIасне, був космiчним осер-
дям: це точка, у котрiй максиммьно
зосередr(увмись риту:шьно зJIивали-
ся сwпи предкiв, сили природи й сши
;Krmoi групи. Протt австралiйцi не
бралися до таких мiстких проблем, як
шумери.

Орiентування на ixHboMy piвHi мас
зародковий характер, хоча iнодi блу-
кання предкiв i скероqувмося зi схо-
ду на захiд. Селище - це схематичне' вiдбиття системи племенi. KypHai,
наприклад, розташовують ,(итла на
певнiй вiдстанi та у певному напрям-
ку, що вiдбивае стосунки господарiв:
проста форма соцiапьноi географii.
Вотйубалуки по змозi клали покiйни-
KiB заrе;кно вiд положення тотомного
центру.

З кризою rrлемiнного х(иття поси-
лилося тя:кiння до втраченого центру,
до пуповини MaTepi, як це вцрФкено
у мiфi зунi, а cirMe у цього народу
орiентафя посiдае надзвшIайно важли-
ве мiсце у рптуiчьних питаннях. .Ще-

далi бi.тьшого значення набувають чо-
тири сторони cвiTy або чотири вiтри,
як у ритуалi омаха, кmрий ми нtlводи-
.rпа у зв'язку з круговоротом народ-
ження. Ще ретельнiше здiйснювмося
орiевтування сеJlищ i захоронень.
Розгляньмо систему зунi, у коц)их
було ciM сiльських районiв, або фрат-
рiй, у ко.lкнiй з яких нараховувалось
по три клани, за винятком cboмoi
фратрii, де бJв один клан. OT:rte, коре-
ляцiя ма.ла такий вигляд:
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l. Пiвнiч: Журавель, Граус, Ховте
дерево (BiTep, Зима, ВiЙна).

2. Пiвдень: Тютюн, Маiс, Борсук
(Boi,oHb, Лiто, Оранка).

3, Схiд: Олень, Антилопа, Iндик
(Мороз, OciHb, Магiя).

4. Захiд: Ведмiдь, Койот, Первоц-
BiT (Вода, Весна, Мир).

5. Зенiт: Сонце, Небо, Орел.
6. Над,rр: Вода, Гримучнlщ Жаба.
7. Щентр: Макао.

Чотири сторони cBiTy мали вiдповiдно
TaKi кольори: .lt<овтий, червоний, бi-
лий, блакитний, (Ранiше, мабуть, бу-
ло шiсть фратрiй, а ще ранiше -чотири. Зекiт - надир - центр з ix
соцiальною спiввiднесенiстю додають-
ся з поглибленням HepiвHocTi у групi).
У мiссурiйських понкас ми подибуемо
два MoiTi, qотири фратрii, BiciM кланiв.
Тхне селище являе собою у планi ко-
ло, вхiд - звичайно з заходу, перша
чверть 

- 
лlворуч вц ,входу 

- 
HaJIe-

,кить вогню, а дмi по колу - BiTep,
земJIя, вода. У Мексицi зустрiчаються
системи,,схожl на системи зунr: чоти-
ридiльнiсть, що вiдповiдас чотирьом
фратрiям, у ко-lкнiй з яких по двад-
цять кланiв. Четверо владних осiб з
KojKHoi фратрii вiдповiддють за рекру-
тування певноi квот4 до вйська. е чо-
тири емблеми: кролик - мя пЬночi
(чорний, зима, повiтря), KpeMiHb-
для пiвдня (6лакитний, лiто, вогонь),
хижа - дJIя сходу (6iлий, ociнb, зем-
ля), очерет - для заходу (червоний,
весна, вода). .Ц,одавалися також зенiт,
надир i центр. Вчення проголошувмо
чотири космiчнi епохи.

Щiкавий креацiонiстський мiф ски-
дЬ з конфедерацii понi: у ньому чоти-
ри сторони cBiTy на зем.rri пов'язанi
з чотирма торбинками життя та зiр-
ками. Тирава дав силу чотирьом зiр-
кам чотирьох сторlн свlту пrднести
небо й створити людей. <<Ви повиrпri

дати iM рiзнi торбинки, KoTpi мусять
стати свяченими>. BiH береться до
креацrонlстських звершень за допо-
могою чотирьох зiрок, якi прибивають
хмари пzйицями й формують землю.
небеснi iстоти посилають пmiм Сина
Сонця й Мiсяця, аби разом з Донь-
кою Вечiрньоi та PaHKoBoi Зiрки на-
родити людство. Перший чоловiк був
воrкдем понi, а лсirпtа - його друлtи-
на. Потiм посилаеться на земJIю пере-
каЬ про церемонii. Вiдтак з'яв;lяеться
першшi обряд чотирьох стовпЬ. Ве-
чiрня Зiрка cBoiM поглядом переповi-
дае, як зробити Торбинку Жовтого
Бика. Чоlrовiк, сприйнявши поглядом
навчання Яскравоi Зiрки, розповiдае
во;кдевi про обряди й пiснi. Торбинка
)(овтого Бика повинна висiти на де-
peBi, а пiд час церемонii слiд зобра:ку_
вати Тираву. Богам, що сидйи з Ти-
равою на радi, визначено на небi cBoi
мiсця, i кожному такому зоряному бо-
говi присвячена своя торбинка. Тому
протягом церемонii торбинки взаемо-
розмiщувмися згiдно з положенням
богiв на небi. На пiдставi цього люди
будували селище за ритуаJIьним ко-
лом, обираючи мiсце згiдно зi спiввiд-
ношенням зоряних торбинок. У ви-
значений день люди богiв чотирьох
cTopiн cBiTy рушми у лiс по стовпчи-
ки, KoTpi вирубувалися та встановJIю-
валися пiд загмьнi веселощi, шум
i спiви на розчищеному майданчику:
пiвнiчно-схiдний стовп фарбували у
чорний колiр, пiвнiчно-захiдrмй - у
-:ковтий, пiвденно-захiдrмй -,у бirпrй,
пiвденно-схiдIfl,Iй - у червоншi. Бiля
кожного стовпа вiдбувалися cBoi о6-
ряди. Волу зi стрр{ка нмивали до
MicTKocTi з пiвнiчного боку вiгваму,
а священносJryrкитель виконував над
нею рухи, що сиtl,шолiзують вiдокрем-
лення земJIl вц води.

У цьому випадку ми подибуемо
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Мiнойська MlTu-zopa з берлом або пiкою
мiж 0вома левамu. ПозаOу MaTepi-eopu-
святutlя з pozct au та колонсlJllu, а пере0
нею - бо.лtвохв(мецъ у захватi.

примiтиВнiшi, але й досить точно о6-
рядово офоршIенi, Ti caMi iдеi щодо
душi й зiрки, KoTpi Платон висловив
у <Тrлuеi>.

Обряд,r чотирьох стовпЬ здй-
сЕюються на вiдкритому зi сходу о6-
юродr(еному майданчrлtу, оздоблено-
му по колу зеленими гi;п<ами. Посе-
ред коJIа у захiднiй частинi селшца -вогнище, оточене чотирма стовпами,
зорiентованшии за сторонами cBiTy.
На обгородженому майданчику спо-
руркено з землi BiBTap. З зовнiшнього
боку - у,схiднй частинi - насипано
пагорб з землi, взятоi вiд вогнища.
Обгород;r<ениli майданчик подiлений
на пiвнiчну та пiвденну поJIовини; свя-
щенносJlуriuтелi й вождi сидять з бо-
ку, що вiдповiдае розтапцrванню
iхнього селища,- на пiвнiчному або
пiвденному березi рiчки. I вогнипцl,
i KoxtHoMy стовIry придйено по свя-
щеннослуrкителю, причому священ-
нослуrкитель вогнища е водночас це-
ремонiйним головою тrлеменi. На пiд-
cтaвr цього моrкна припустити, що
центраJIьне мiсце спершу HaulerKzulo
свящепнослужителю, особа якого зго-
дом ототох(н$лася з особою вождя.
На пiзнiшlл< щаблях розвитку цент-

ром опанрав правитель. У ацтекЬ
було три вертикаJьнID( piBHi: пiдзем-
ний cBiT, земJIя та горiшнiй cBiT.

Моlкна пригадати слл.lцl прпклалiв
чотиридiльноi системи. Чотпри голов-
них стiни храмового паJIацу Кеца.llь-
коатля opieHToBaHi за головними сто-
ронами cBiTy, причому колtна cTirra
мае вJIасну кольорову символlку та
шпаJIери з пiр'я. Irпси розповiдали про
потоп, пiсля якого стався подй cBiTy
на чотирп частини, що привело по
черзi до створенЕя чотирьох провiнцiй
в iмперii. У центрi iмперii рооташову-
вzUIася столиця Куско, звiдки чотири
шlляхи провадиJrи на пiвнiч, схiл пЬ-
день, захiд. Куско, як i yci MicTa iмпе-
pii, була подiлена навпй: пiвнiч i пЬ-
день, верхня i ни-lкця частини. Чоти-
ридйьпiсть виразно простеrкуеться
у Китаi: столиця мzца чотири перед-
мiстя, а центрмьне мiсце або пуп
земJIl визначався з допомогою астро-
номiчних спостереrкень. Яванськi се-
Jмща груIryвмпся з п'ятьох частин:
одна група будЬель - у центрi, а чо-
тири - за сторонами cBiTy. Кожний
верховний вJIадар, що )шв у центрi,
мав чотирьох менших в.тlадарiв, якi
,iшJIи у селшцах, розтаIIIованrх за
сторонами cBiTy, а yci владарi укупi
склад:ци Свяry П'ятiрку. Таку,( схе-
му знаходимо у Бiрмi: MicTo Манда-
лаЙ являе собою оточениЙ мурами
квадрат. У центрi квадрата пЙудова-
но паJIац, а у центрi одночасно i па;rа-
цу i MicTa впсочiе семисхиJIа шпи-
часта башта, що ввaDкzчIася центром
творiнвя. У старох<итнй Iндii', Бiрмi,
CiaMi, Камбодлti, на Явi ми подибуе-
мо системи з царським центром 1 чо-
TTlpMa райовами; столиця звичайно
оточена прямокутним муром, у'кож-
ному з них передбачена одна брама.
(Iнодi корелюIоться п'ять нот звуко-
ряry з п'ятьма н:шрямами,- наприк_



лад, у Бмi, де центр вважаGться осе-
лею Батара Шиви, котрому припи_
суеться бйшi колiр i перша нота
звукоряду. В Китаi центр -lковтий).

Мо;кна такоrк навести довглй пе-
релiк <<пупЬ землЬ: Куско у irпriB,

Дельфи у rpeKiB. Кельтськi назви, що
починаються з <<Медiо->, трактуються
вiрrмками як центр культу й rryп зем-
лi. Китай по-китайському назива€ть-
ся Чунг Куо, що означае Серединне
I_|apcTBo, або центр cBiTy. На ocTpoBi
Рiздва <,у найдавнiших мiсцевrок ле-
гендах острь завжди називався <<те

Пiто о те Генуа>, тобто Пуп CBiTy,
однак це радше давнiй поетичний
опис, а не справr(Ея назва, бо згодом
тубйьцi назив:uIи його <<Око, що ба-
чить Небо або Крайнеба>. Але у Bcix
трьох назв майже однаковий риту;uь-
нrй змiст. €гиптяни спрrпiмzurи cBiT
як плоский диск з рифленими закраТ-
пами: €гипgт - у центрi, безоднi во-
дr, що пц ним, омивають тако)к зов-
нiшне коло. Перша вiдома KalrTa cBi-
ту - з Месопотайi - свiдчить при6-
лизно про таке ж уявJIення при
симетричному зв'язку в колi, що оми-
ва€ться. Греки зi cBoiM Океаном запо-
зиччuIи цей лtе образ. Геродот вважав,
що Нiл i .Д,унай - це точнi геогра-
фiчнi протиле;<ностi.

От;ке, браз cBiTy явлв собою
подiлений на чотири частини круг
з пiднятим центром у виглядi каменя
або пагорба.

Пiрапidа й зiкgраr. Щiкаво, у який
спосiб египтяни й шумери використо-
в).ваJIи подiбне уявJIення про cBiT. <Da-

раон, очоливши тотемну структуру,
повинен був опинитись у чентрi зосе-
редження духiв. А оскiльки абсолют-
на вJIада вi/ц,йяла фараона вiд онов-
лення, обумов;rеного риту:шом родю-
чостi, йому довелось огоJIосити про
цiлiснiсть cBiTy й вiдкинути танцю-

I0 +-Bs

BaJtbHy арену. BiH ба;rсав, аби йому
H:UIe-ж.iuIo незмirпrе ,(иття сонця, а не
життя земJIl, що вмирае-Еародrкуеть-
ся, З цього виникла пiрамiда - cBiT-
гора, що була його викJIючною влас-
нiстю. Фараон сходить на гору i на'ii
вершинi ступае у небесний cBiT.
<<Я ногами стулав по твоiх променях,
,сходячи ix ,схилом до cBoei MaTepi,
:кивоi Уреус на чоJIi Ра... Небо yKpi-
пило дJIя тебе променi сонця, абп тц
мiг зiйти на небо як око Ра>. Пiрамiди
орiепryrmься за сторонами cBiTy. <Ра-
зом з Сешат (6огинею математичних
розрахункiв) я беру рЬень i стискаю
дерr(аJIно киянки, Я скерував погляд
згiдно з рухом зiрок i звернув його на
сузiр'я Великого Воза... Я визначив
чотири кути твого храму)).

За еrипетськшrr мiфом, TBoper1ь
з'явJrявся з вод хаосу i творив пагор6,
на якому BiH мiг стояти; передвiчний
пагорб традицiйно розташовувався у
храй сонця у MicTi Гелiополi, а сон-
це-6ог ототоrкнювалося з творцем.
Проте першооснова caMoi iдеi вияв-
ля€ться у тому, що святе святих кож-
ного храму однаково священне. L|я
система проiснувала до свого кiнця.
Було оголошено, що храм на ocTpoBi
Фiли, заснований у lV ст. до Р, Х.,
cTBopeHld тодi, <,ко.ли нiчого ще не
iснувало й земля лежzчIа у темрявi
й невiдомостi>. <ПрирЬнювання до
передвiчного пагорба пrявилось i в

/?apxlтeKт5pl. rpeoa оуло зlити KUrbKo_
ма сходинками або пройти панлусом
бiля ко.lкного входу, що вЬ з двору
або з заlrи до святого святиь що
розташовувzrлось трохи вище ршня
входр (Уiлсон). Земля IUIaBzuIa на
водах хаосу, i пiдгрунтовi води були
частиною цього oKealty. У KiHoTa-

фi * CeTi I в АбИосi гробЬка мiсти-

* Кiнотаф - храмовпй пам'ятник rе-
роям, моrкновладlям. (Ped.).
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лась на ocTpoBr з двома приступцями,
що нагадуваJIи iероглiф Еа означення
первiсного пагорба; довкола остфова
бiг KaHarr, завrкди наповнений грунто-
вими водами. Таким чином, вважаJIо-
ся, нiби цар похований та знову пос-
тане у мiсцi творення. Щорiчна по-
BiHb на Нiлi 

- це загроза океану
зем.rri, a.rre оскйьки зем;rя без цього
обiйтись не могла, фараон мав нагля-
дати за цебезпечною ситуацiею.

Шумери вtfiористми ту саму iдею
та образ i створи.lп,l дуже cxo.1ti на
пiрамiду споруди, KoTpi, щоправда,
сJryr(или зовсiм iншiй соцiмьнiй MeTi.
То був зiкурат: такол( свiт-гора, проте
споруджувмася вона у центрi MicTa
й вира:кала зосередження енергii
мешканфв самоправних MicT, HaBiTb
якщо з часом на змiну такому MicTy
приходить мiсто-цар. Назва <<зiкурат>>

означае просто <<високлй> або <,загос-
трений>>. Проте водночас покладtlлася
мета створити величний всесвiтнй
центр у MicTi, де горiшнi боги могли
6 спiлкуватися зi своiми представни-
ками унизу i де молrна було б звер-
шувати пов'язанi з поняттям MicTa
найважлrшiшi ритуали. Ми спостерi-
гаемо постуIIове зростання величноl
iдеi: якщо в Epiry ще була гrлатформа,
то у Варка - це вrке Irrтучний пагор6,
що його кути зорiентованi за сторона-
ми cBiTy. Зiкурат Енлйа був оселею
Hir Горi, Горою Бурi, Зв'язком мiлt
Небом i Землею. Святилище на вер-
шинi називмося <.шакурil>, або перед-
clнoк,- так у наземних храмах нази-
вllЕся передпокiй перед святим свя-
тих, де вiрники чекали на вiдкриття
цели та богопояву. (Боги Ticнo
пов'язанi з образом Гори. А iнодi
й сам бог е горою: <<Еrrлй - Велика
Гора, Батько Богiв>>).

Ве.пикий штучrмй пагорб був Micb-
ким центром, BlH перетворював саме

MicTo на центр cBiTy. В Ypi пiдвмини
мали розмiри 65Х4З м, а в горiшнй
частиЕi споруди передбачмось чоти-
ри гrлатформи. Кожна гrлатформа
фарбувалась у свiй колiр. Створюеть-
ся Йраз чорноi землi, що пливе бйим
океаном, а мlr( землею та святили-
щем, оточеним лазуровим полlш'яним
мурJванням,_ розпечене, аrк червоне
(вогнисто-сонячне), повiтря. Геродот
переповiдае, буцiм у горiшньому при-
мiщеннi перебувала священнослужи-
телька, i, калкуть, бог проводив з нею
ночi. Протягом одинадцятиденного
святкування Нового року зiкурат ста-
вав центром надзвичайно складноi
священноi драми, у якiй показув:чIося
створення cBiTy, трiумф бога, його
смерть i вiдрод;кення.

Ш5rмерська форма була сприйнята
рiзними пiзнiшими зверхниками ме-
сопотамських володiнь, Зiкурат у
Борсrтri мав ciM поверхiв, що виража-
ло ciM гurанетних небесrплх твердей.

Гора Герисим посеред Палестини
у пЬнiчних iзраiльтян, а згодом i в са-
марян ввах<алася пуповинням. <tПог-
лянь на людину, що зrходить по Iryпо_
винню землi>,- читаемо у Кrизi Суд-
дiв (9:37) *. У мiдрашi (KoMeHTapi)

до Книги Буття згадуються просама-
рянськi вiрування, нiби цю гору HiKo-
ли Ее вкривми води Потопу, а сонце
на IBaHiB день нiби не кидало TiHi
у криницi Якова, що розмiстлtлася
пiд горою. I у <DiHiKii був свiй свя-
щеншrй центр. (Dйон з Бiблоса кал<е,

що батько понiве.плв Ела <<посеред
землi> бйя дл<ерел, що виливалися
у води, куди повкидали порубанi час-
,lиllrи тйа,- це, мабуть, натяк на

+ Ще саме мiсце у т. зв. xoMeHKiBcbKo-
му перекладi звучить так: <<Он таки спlrавдi
спускасться вiйсько з середини краiни...r>
У т. зв. огiенкiвському перекладi: <<Ось
народ сходить з верхiв'я...> (Пер.).
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Афака бйя витокiв рiчки Адонiс, вес-
няна вода якоi мма криваво-черво-
нrлi вiдтiнок.

Те, що гебраi знми про зiкурат,
вiдбrgrось у ixHboMy неприхильному
описi Вави;rонськоi велсi. ЯкЬ доро-
гою до месопотамського Харану ба-
чить ув1 cнl янголш, що зu(одять r

спускаються цебесними,сходинка-
мщ- при цьому викорпстовуеться о6-
раз зiкурату. Система ерусмимськоi
символrки повнrстю використовуе ва-
ви;rонський апарат. Первiсною осеJIею
Яrве була гора Синай, але пiсля за-
гарбання €русалlлr,rа BiH перебрався
на CioH, котрий на усьому TepeHi - за
винятком пiвнiчноi частини - ото-
тоrкнювався зi згадуваною у псaцмах
(48:3) горою Сафон *. Там була гора
богЬ, i усе мiсце вважzulося земним
раем, оточеним райськпчти рiчками,
що текли унизу,- включЕо з тим
Садком, де вJIадарювала Першолюди-

* Щей вiрш у xoMeHKiBcbKoMy пере-
кладi:

його свята горq горб прекрас-
нии -землi yciei радiсть.

Гора CioH, крайня пiвнiч,
великого царя MicTo..,

В огiенкiвському перекладi;

Препишна KpaiHa, розрада *ciei
зеiплt -то CioHcbKa гора, на пiвнiчних

околицях, MicTo ltаря
моя<нов,падного!

Гори Сафон яема у Септуагiнтi i у
схв:rленому TeKcTi Вульгати. Американськi
бiблiсти включипи <<гору CioH як найвипцl
внсо(шну 3афону> до <Нью Iнтернешнл
Вершн>>. Вони схиляоться до дулrки, що
€афон> мох(е стосуватися i сзященноi
горн, i просто напрямку на пiвнiч,-<<край-
ня пЬнiч>, <,пiBHi.rrri околицЬ в yKpaiHcb-
ких перекладах. У тлумачеrшri цих бiблiс-
TiB гора CioH е MicToM Вqплкого I]аря
або гора CioH розташовубться на пЬнiч вiд
rлiста Ве;rикого Щаря. (Пер.).

10.

на й на вершинi гори сидЬ Бог на
TpoHi. Гора Сафон вiдiгравала ключо-
ву роль у космогонii Jларитських пере-
казЬ: тут на Tpoнi перед зiбранням бо-
гiв сидЬ Бам. Сама структура космо-
гонii походить з Месопотамii, i iзра'iь-
тяни, мабуть запозичили iI у ханаан-
цiв. <<У найдавнiших переказах Пер-
шолюдина постае як божеське або
пiвбожеське створiння, змiя або де-
мон, а раЙ скрiзь, KpiM Книги Буття,
постае як житло самого Бога. Але
у той час як зберiгаються особливi
Еrlастивостi двох дерев у раю, особли-
Bi властивостi райськоi води вже ще-
зають, i HaBiTb бiльше не використо-
вуеться вираз <(сацок Божий> (Вiденг-
рен). Ключ знаходимо в уступi з €зе-
киi'ла (роздiл ХХVIII). Тут у Бо:кому
садку е боrrеська icToTa - Той, Хто
.Щаруе Притiнок,- це або посиJIанIIя
на крила боlа, або на боrкество як
.Щерево. Щя icToTa 

- херувим, охоро-
нець садка, помазанець Бо;кий, як i i1'

шумерський прототип Адапа. У Пер-
шолюдиЕи така ж пектораль з дванад-
цятьох клейнодЬ, як i в iзраiльського
архiерея, месопотамськю( та фiнi-
кiйських в:IIадарiв. (Схолtу пектормь
знайции у Бiблосi). Гебрайськi YpiM
i TyMiM - це Ti caMi месопотамськi
Таблички ,Щолi. Першолюдина, як
Мардук, носить дощечки у нагрудно-
му мiшечку й вирiшуе долi cBiTy; це Ti
,к скрих(аJIi Законуr, що дарувмися
Мойсеевi.

В €русалимi подибуемо вави-
лонську систему. Храм - вершина
землi, i у пророцтвах Iсая, Михея,
€зеки'йа, Захарii хвzUIиться храм-го-
ра, котрий пiднесеться над рештою
середовищ духiв. В <<Апокалiпсисi>>
Новий €русалим - гора кубiчноi чи
пiрамiдальноi форми, що мае
1500 мпrь заввишки. <<За Талмудом,
Палестина вища за yci iншi землi.
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Наliвищою точкою, за мiдрашем, е
священна скеля, кOгра потiм перетво-
рюеться на KaMiHb Бетеля (небеснi
брами). Щiею точкою моrке бути i вЬ-
тар, котрий €зекичr назвав, Mo)<.liIBo,
Бо:кою Горою (43:15) *; вона вiдповi-
дае Be;<i у Талмудi, що тотожна схо-
динкам Якова в одному мiдрашi, а в
iншому - центру cBiTy. Подiбнi iдеi
ми подибуемо такоr( у християнських
та мусульманських писаннях: один
арабський письменник, наприклал
називае священrмй KaMiHb <найви-
щою точкою cBiTy> (Берроуз). Така
заява пiдкрiплювмася схемою, на
якй земля зобра,lкувалася спадистим
пагорбом або банею, що виступае з
моря,- середина випнутоi дуги й бу-
де найвrлцою точкою. Так, KaMiHb ос-
НОВи У мlщряпr21 описуеться як зам_
ковий KaMiHb дуrи; на тiй .lr<e iдеi
грунтуеться повторюваний вислiв:

* У 15-му вiршi цього нема. Мабутъ,
мався на увазi 12-й вiрш: <Ще закон про
храм. На верху гори ввесь простiр, що
навкругп нього,- пресвяте мiсце. Такrл:i
закон про храм>. (7ер.).

Вбuвство Тiалат (малюнок на печатцi).

<CBiT е i походить вiд CioHy>. (Чi;ь-
ний храм Вави.llону називався <<Осно-

ва Неба й ЗемтrЬ). I лк месопотамсь-
кпй храм стояв над безоднею, <,6ра-
мою апсу>, запечатуючи rr для поря-
тунку людеЙ; так i €русалим стов
над теzом,6езоднею у гебраiв. Сказа-
но було, що Бог вергIIув KaMiHb у те-
zоrц зробпы!м його замковим каме-
нем Землi, основою храму. У Мiшнi
ствердх(у€ться, що храм пiднiсся й
протистояв тегом. У парафразах тар-
ryMrB мовиться, що храм-скеля зами-
кае <<розверзту TezoJll>>. Отlке, священ-
на скеля мае подвiйне вiдношення до
пiдземнID( вод, на що ми вr(е звертали
уваry, коли IовориJIи про €гшrет.
Водночас теzом-джерело прiсноi
води та rцliрва зJIовмисноi безоднi,
з якоi виринають води великоi повенi.
Коли у 74-му псал,ri йдеться про тво-
рення у труr(даннях порятунку,посе-
ред земJIi, то контекст розр(iе битву
бога з передвiчним драконом воь про
що оповца€ться в одному з цецтрaшь-
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нш( шумерськID( мiфЬ. €зеки'й мо-
вить про люд, що <окиве посеред зем-
лЬ (38:12), а у мiдрашi йдеться про
те, цо як <(зародок росте вrд Iryпа, так
i Бог почав творити cBiT вiд Пупа>. За
одним ас9ирiйським док)д{ентом, лю-
дина створена у мrсц1, котре Еази-
ваеться Зв'язок неба i Землi та, моrк-
ливо, Пуп зем;li. У гебрайському апо-
калiпсисi й мiдlашi йдеться цро те,
що Адам був створений у центрi зем.пi
(€русалIлrt).

Християнство цродовrкило цю
традицiю. У Щерквi Гробу Гос-
поднього е омфал- скеля-6езодня,
могиJIа Лдама, а Петро 

- 
це скеJIя,

що височiе над Гадесом, апсу-тегом.
<Iсай звертаеться до людей, Kmpi, за
чrгками, укJIzши угоду з пiдземним
cBimM, з Гадесом, i Kmpi ввал(акугь
себе убезпеченими вiд неуникного по-
тоrry... Оракул промовлiе: Ще Я у Cio-
Hi KaMiHb поклав... нарiлtний KaMiHb
надiйноi основи; той, хто вiрить, не
оступиться (або щось на зразок
цього). Потiм iде фiгура про будiвлю
(мотузка i повiс) i, нарештi, загадко-
Bi слова про потоп, що виринае з по-
таемного свого мiсця i змiтае грiшни-
кЬ з дороги. Усе з'ясовуеться, якщо
йдеться про натяк на KaMiHb Основи,
що надiйно встанойений над пiдзем-
Hrпrr cBiToM t тееом. Те саме стосуеть-
ся усryпу з Матвiя, де евангелiст
вдасться до тих же фiгур мови> (Бер-

роуз).
l1атч-боеuня. Ми бачили, як за

Heo;riTy продов)куваrIись традицii i
единоi i дуальноi фор, MaTepi.
.Цуальний образ був дуrке сиJIьним,
хоча здебtьшого одна з ддох фiryр
затiня;rа iншу. Замошrяння вiд фiзич-
ного розклад/ фараона Пепi закликае
усе ще о6'еднаних дрох Сестер i цеп-
римиреIIЕих у своему протистояr+ri
БратЬ: <<Приходять Iсiда й Нефтiс:

Шумерська cTaTyeTKh ранньоOuнастuчноi
0обu з Тель-Асмара у Месопотtiмit. (IH-
cTuTyT схо0 ознавства, Ч uKazo).

одна праворуч, друга лiворуч... I як
брат Сет поклав Ocipica низько, так
вони його й знаходять... Iсiда прино-,
сить тобi зJIиванЕя, Нефтiс тебе очи-
щуе: двi твоilt великих сестри вiднов-
люкуть твое тйо, з'еднують TBoi чле-
ни, завдяки iM очi з'frляються на
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твоему обличчil>. Ми B;Ke звертzrли
увагу на те, що форми луа;rьноi Мате-
pi виlкивають у Шрлерi та Грецii, про-
те у суспйьствi, де домiнуе батько,
богинь поступово вiдсовуrcrгь вiд цент-
ру речей в iерархiчнiй системi богiв.
ТТIоправда, вони досi вiдiграють чiль-
ну ропь у культах родючостi та у ба-
гатьох породrкених цими культами
рiзновидах мiстерiй,- це видно на
прикладi Iнани,- Iштар - Астарти
та i'i сина чи юного коханця Тамуза,
Афродiти як ще одного рiзновиду Tiei
lr( Maтepi з Адонiсом, ,Щеметри з Трип-
толемом в Елевсинi, хоча корiння о6-
разу Деметри дуrкче пов'язане з i]
донькою або вiдобра.lкенням iJ caMoi
за юнацтва у виглядi Персефони, на
прикладi Кiбе.тпl й ATica та багатьох
iнших, що пOтраIияють до цiеi схеми.
Образна схема посвячення, що вира-
,(аеться у ритуалi смертi-вiдроркен-
ня, цiлком адаптув:чIася обрядом ро-
дючостi. Муки безнадiйно роздiленого
суспйьства забарвлюють стогони й
ламентацii, котрими оточуеться заби-
тий юний бог,- попри те, що ритум
доводить його до щасливого воскре-
сiння. (У випадку Iсiди повторно на-
роджуеться померлий брат: так здiй-
снюеться безпосереднiй перехiд вiд
форм посвячення до форм зрiлоi Mic-
Tepii, обминаючи фазу культу родю-
чостi). l .плше пiсля того, як тривмi
страrкдання пригнiчених мас призве-
ли до цйковитоi втрати земноi надii,
повнiстю чоловiча трiйця узурпувzlла
мiсце родини (6атько - мати - син)
або дуальних форм (мати й донька,
мати й син-коханець). Проте HaBiTb

у цiй ситуацii Велика MaTip торувма
собi пrл-пс у виглядi .ЩЬи Mapii, котра
за тим же збiгом обставив виноситься
на свое високе мiсце Ефеським собо-
ром, а водночас саме Ефес був цент-
ром культу Багатогрудоi Артемiди.

На той час, коли iсторiя почи-
нае яскравим свiтлом висвiтлювати
давнiй KiH, суспЬство вr(е сягло того
рiвня розвитку, на кOтрому ми не
знаЙдемо безпосереднiх пережиткЬ
тотемних BipyBaHb, tuIe зустрiнемо
численнi свiдчення шаманського piB-
ня. Асоцiювання Атени-<<глаукопiс>>
(та, що блискае ,корстокими о.пrма)
з Совою цЙком може походити вiд
тотемного культу, проте доказrв цього
у нас нема. Асоцiювання мо;ке обу-
момюватися рiзними пiслятотемни-
ми формами, як-от, наприклад, душа
тварини або i'i цриручення. HaBiTb
у €гиптi, де, здlавчцIося, були доiсто-
ричнi ToTeMHi клани, ми не моrкемо
з усiею певнiстю розкрити зв'язок
мiж пережитками ToTeMiB та числен-
ними богами у виглядi тварин. Так,
ми подибуемо Таурт, Велику,- на
заднiх ногах cToiтb самиця гiпопота-
ма як Мати-захисниця. Ще зобраlкен-
ня, мабуть, iде з часiв до появи сйьсь-
когосподарськоi культури, коли гiпо-
потам вважався дивови;tною i нек-
ривдною твариною, а от з початком
вирощування культур самиця гrпопо-
тама Таурт пов'язуеться з набiгами,
внаслlдок котрих тм)aвмися рослини,
з ворогом Сетом. Хатор як богиня
народження зобра;кувмася з голо-
вою корови. Богиня, що давzUIа життя
зародку, зобралrувалася у виглядi
-lкiнки з головою ;каби; у руках вона
тримzUIа знак життя, абu дати дитинi
душу. Це зумовJIено тим, що корови
давали моJIоко, а }каби dязлялися
з болотяних вод. Тут е магiчнлшi
зв'язок, проте сам iмпульс, що змушу-
вав египтян вiдчувати таку потребу
в змiшуваннi людських й твариннrос

форIvr у cBoix болtествах, може похо-
дити вiд тOгемного уявJIення про тва-
риIrу як дrкереJIо життя. Ювенал до-
дае до цього ще й рослини-табу:
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Без5rмство Bip, що поганять египтян, вiдоме.
Вони крокодлurа оболшюють, iбiciB, що iдять змiй.
З побожнiстю дивJIяться на мавп золотих...
Риб ryчно хвмятц богiв-собац
Щiану не пошановують анiл<.
Пирiй заборонено. Щибулi вкJIоняються в ноrи.
Щаслlвллй народ] у садках проростають боги.
Овечку у них не спiткае зryба,
Коза з козенятком не врЬке дуба,
Хоч i:Ka з людей i смачна iM, i люба.

Усе це, звичайно, узгоджуеться
з особливою ситуацiею у €гиптi, де
ToTeMHi елементи зберiгаються на
ни]кчому piBHi й зливаються з розви-
ненiшиtvпr релiгiйними елемеЕтами,
zце про все це можемо лише здогаду_
кlтися.

Фiгурки свiдчать про ваrиивiсть
MaTepi у мiськiй цивйiзацii Спндl
й Пендлtабу. На нлх нiчого, KpiM ко-
роrенькоi спiднички, нема. Iнколи во-
ни прикрашенi медальйонами на поя-
ci, що пiдперiзуе талiю. У багатьох
фiгурок вiялоподiбнi головнi убори
з обручеподiбншrи вiдводами: моrкли-
во, ix влш<ористов)aвaлJм як свiтники.
Деяti з них виконують ритуаьний
танок. (Серед знахiдок трапляютrcя
рогатi rичини). Часто-ryсто фiгурки
вкриваIOIъся червоною поJIпвою, як

у дЕБньому €гиптi, Мелtирiччi, на
MMbTi. (Diгурки, схоrке, наJIеrкать до
бо;кеств хатнього вогнип{а. Зустрi
чаються й чо;rовiки, нерiдко з рогами;
iконографiя чоловiчих i :кiночих фiгу-
рок вiдвертого зв'язку мiл< собою не
мае. На однiй печатцi з Мохевджо-
.Щаро зображений нiби прототип -Ши-

ви у виглядi триголового рогатого бо-
га, що сидить у т. зв. <<позi йоги>. На
irшriй печатф зобрах<ена рогата богп-
ня посеред пип€uIи +. Перед богинею
уклякJIа рогата фiryрка; далi, за спи-

. Рiзновид фiтового дерева Picus геli-
giosa. (7ер.).

ною уклякJIого,_ козед з людським
Йличчям i шерега з ciMox -lKiHoK.

Наразi нема погреби докJIадIо
розглядати Матiр-6огиню у бронзову
добу в Азii, €вропi та iншлоr мiсцях,
пIюте мо]кна вiдзrrачити кiкладськi
фiryрки з Егейського apeaJry i вели-
чезний розмай зобра;кень Maтepi у
крiто-мiнойськiй культурi: Мати-Зем-
ля, Мати-Гор4 Улюблеrпrця,Щерева,
Панi.Щиких Звiрiв, увiнчана, у cyKHi зi
IIuIярками, з оголеними ц>удьми, iHo-
дi - обвита змi-frrlи. € ще й менша
фiгурка, що моrке бути ii хtрицею або
сутнiстю - Корою. Ii супроворкують
двосiчна сокира й роги. Вона з'-ш-
ляеться у вrллядi лл.tсливиф з левами
та списом. Ii може заст)дIати стовп
або гора, обабiч KoTpoi стоять дибки
лютi леви. Здебйьшого поклонiннл iй
асофюеться з пагорбами або печера-
ми. Про пов'язанлй з матiр'ю культ
сина з{медве згадIеться.

У €гиптi культ царя вiдтято вiд
маси пiдвалин, що його породшпr. На-
BiTb зем.пя подаеться у виглядi чоловi-
ка - Геба wr Птаха, хоча заruriдпюю-
че зобра.хrення корови й проекryеться
на небо у виглядi Нут, котра день
у день у cyTiHKax i на cBiTaHKy на-
роркуе сонце й зiрки та до лtоi,вхо-
дять MepTBi, що прагнуть вiчного -кит-
тя. Тобто у цьому випажу особливо
складIо вiдокремити давнiтrri pbHi вЦ
пiзнiших. Проте якщо цього не роби-
ти або принай\,Iнi не визнавати
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пов'язаних з цим скпадIощЬ, то cBi-
тогляд егиггян постане перед нами
у викривJIеному виглядi. Так, Ocipica
не треба ототожнювати з юнаком-
коханцем матерi-6огинi, ксrтрого вби-
вають i ксrгрий вiдроджуеться,- його
заB)кди зЙражують зрiлrлчr чоловi-
ком. йою мiф належить до тшr5l й-
фЬ-посвят, arle - висновуючи за його
iMeHeM - Ocipic з'явився у зв'язку з
культом Tpolry або на найдавнiшrш
стадiях був пов'яЬаrшй з ним. Тодi
Iсiда - Трон, а Ocipic - той, хто
його зайlrrаg Yc-ipi. Тлом цього зв'яз-
ку е матрiлiнiforе спадк5вання у €гrш-
Ti, успадк5rвання жiнкою зем.пi, внас-
лiдок чого чоловiк ставав царем пiсля
одруження з царицею. ОсЦс посiдае
Трон i поширюе свiй тиryл на краlЪу
й землю.

Але глЙше за цю систему iдей
лежить поняття про Iciry яс Ту, Кот-
ра Включае у себе Землю cMepTi (Ка-
лiпсо, Ховаlrьнш{я). Бо справiку ми
зустрiчаемося з OcipicoM як паном
пiдземного царства у ,Ще.тrьтi. Пiдв.тlад-
нrй йому терен - Туат, вчriстилище
мертвих; за паrriрусом з AHi, воно
розташоване на заходi й вема у ньому
Hi повiтря, Hi води, Hi свiтла.

У дЙу пiзньоi бронзи Iсiда з'яв-
ляеться як веJIика Захиснш{я. Разом
з Сестрою або другою своею сутнiстю
вона cToiTb на сторолti, доки воскрес-
.rппi бог не зiйде на трон i не очо.пrrтъ
зважування серць пiд час суду, що йде
за життям. I лише у змiзну добу вона
стае богинею родючостi, когра ошIа-
куе i прагне, а Ocipic зi cBoi'M розчле-
нуванням не наблия<абтrcя до типу
Тамуза. (Спогад щ)о контакт з куль
тами Близького Сходу вiдблваеться
в однiй характернiй детмi: про Hei
мовиться, що вона вiдвiдуе Бiблос).

Бйьша частина египетського мiфа
або ритуаrry омаtulива, бо у ньому раз

по раз втiлюrоться як наfuцlостirrri,
так i найскладriшi еJIементи. Розумнi
тлумачення, рано oбyMoBrreHi царсь-
ким культом, здатнi змiшуватися на
piвнi народlоi свiдомостi з пiзпirrшr
пережпткirп,rи примiтrвних мiфо.тlогiч-
нrпr форм. Шумерська релiгiя була
у своiй ocHoBi простiша, бо життя
цiтцанина у самоправному MicTi за-
безпечува;rо я<вавrd зв'язок Mi:K йс-
том i celroM, мiж сйьськrшrи культамп
родючостi та високими ку.lьтами йс-
та. Софально-економiчнrd взаемоо6-
MiH у реальному.lкиттi, попри напЬбо-
жеськiсть царськоi вляци та об'qднан-
ня священнос;ry;кителiв, йумовлював
розвиток серед богЬ чогось на кштzuIт
KorepeHTHoi картини Jкиття, тодi як у
€гшптi спостерiгасться дивна сумiш
магii народного за}lовJIяння та
жреtlького абстрагування. €гrшrетська
теоlrогiя тякiе до генотеiзму, вiдби-
ваючи зосередження вIIади у руках
фараона, тодi як месопотамцi проек-
тувми образ cBoei .Щер;кави на небо.
На землi раби, дiти та, моlклtво, .жiн-
ки .lкодноi участi в упрашriннi не бра-
ли: громадянаr,лr були тйьки дорослi
вйьнi чоловkи. У cBiTi духiв лише
природri силп, яй навiювали людям
поболrний страх як осо6;пвi зосеред-
ження <(мана>, мислиJIись громадяна-
ми BcecBiTy, що м:uIи вrrасшй голос
у небеснш< справа)L Рада rureMeHi,
пристосована до потреб мiсыtого :кит-
тя, перетвориJIась у cBiTi дrхiв на раду
богЬ. Отлrе, пцrмерський мiф - над-
звичайно важливе свiдчення того, що
на cBiTaHKy MicT, коли мiфи остаточно
сформуваrис я, рада вiльних громадян
дiяrrа ще повпою мiрою. На зiбраннi
богiв <<.шени ради гOтуваJш та ухвtцю-
вали рiшення, що мми icToTHe зна-
чення. Прoте на попереднiй стацii
боти, що виступ:йи <.за> або <<про-

тиr>, йговорюв!чIи - можливо HaBiTb,
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надто зап.UшIо - yci пропозифi. Го-
лов)rвав на радi бог неба Ану. Обiч
стош його син Енлй, бог бурi. Хтось
lз них, за звичаем, пропо}ryвав тему
для обговорення, а потiм бом i]'обго-
ворювaulи. Пiд час таких обговорень
(месопотамцi називали ix <<взаемо-

розпитами>) питаItня з'ясовувалися
i вrпчrальовувмася загaчIьЕа думка.

Особллву ваry цри обговореннi ма-
ли голоси невеличкоi групи найвидат-
нiших богiв - <<семи богЬ, що повер-
шув.uIи долi>. У таклй спосiб цромада
приходиJIа до згоди, i Bci боги прого-
лошув:чIи непохитне <<Нехай буд"
так>, i Ану або Еrшiл звiстув:rли )rхва-
лу. Вiдтепер це був <<вердикт, слово

ради богiв, веrriння Ану та Еrиiло>. За

Анунаки.

.Що цього ми моrкемо лише додати,
що cTaBJIeшUI людиr*r до богiв, якi
кер)rють BcecBiToM, аналогiчне став-
ленню раба до вЙьних громадян, кот-
pi керують cBoiM земним мiстом-дер-
,(авою.

Епос про Гiлdеамеша. Шумери
створиJм першу велику еmчну поему,
в якiй йф i легенда блискуче пiдно-
сяться на новий piBeHb, внаслiдок чого
з'-шltя€ться цi.lп<ом оригiнальlпrй TBip.
<<Гiльгамеш>> cToiTb бiля витокЬ yciei
пiзнiшоi лiтератури, котру ми розгля-
датимем, i дае нам взiрець досконалоi
форми; це широке й тонке поетичне
полотно, здатне виц)имати порЬнян-

виконання (за втiлецня ухвал) вiдпо-
вiдав Еruliл> (ЯкЙсен). Наявнiсть ci-
мох ббгЬ свiд.да1" про вивищення
провiдних родин i вiйськовоначzulьни-
кЬ, KoTpi могли повернути вердикт на
свiй копил. Поза радою в.llадною фiгу-
рою зrшишаеться Мати: -шс давня Ки,
Земля, HiHry, Р одi.lшя, Нигзигалдrлчrе,
Усеформуюча диханням ;киття (зо6-

раrкусться як жlнка, що годуе груддо
немов.пя) або Hiмvrarr, Захватна Ща-
риця. Вона HaBiTb - Панi, що <(визна-
чае долil> або <,робить ухвtчrи про
справи неба та зем;ril>. €, проте, ще
й EHKi, Пан Землi, котрrй подаетIrcя
й <<нуном> (ве.пиким аристократом
або радrиком), майстровим i паном
прiсних вод.

ня з наIiвидатнiшrлчrи творами cBiTo-
вого письменства. Найдавнiппrй текст
епосу датуеться десь початком II тис.
до Р. Х., проте BiH зберiгся й вr.вчався

у пiзнiштоt версiях, HaBiTb того ж таки
вавиlIонського cBiry.

Гйьгамеш урядуе в Уруцi в Пiв-
деннiй Месопотамii. BiH жорстоко
пригнiчуе власний народ за допомо-
гою податкЬ. I люди зак.lмкми богiв
з ньог0 самого створити йому супос-
тата: Гiльгамеш змагатиметься з ним,
а народовi дасть спокiй. Так з'явr.вся
Енкiду, товариш i двiйник Гйьгаме-
ша. Обое вони свiдомо рушають на
пошуки героiчних пригод.

Пане, чак.тryнськими оrп{ма - HaBiTb якщо вони HepyxoMi
та якась дrмка застуе зiр - ти yci речi бачиrrr
наскрrзь.

EHKi, твое знаIiня безме;кне,- ти захоIапений радник

У MicTi мо€му людина вмираq- стискаеться серце.
Гине людина,- i на дrшi MeHi тяrкко.
Я з муру поглянув i трупи побачив,
що спливаIоть по рiчцi.
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I я так завершу,- це безсумнiвно.
Яка б не була людина висока, вона не сягае неба.
Яка б не була товста людина, Bciei зем;li не накрие,
Прoте призначення мое ще не звершилоiь:
я увiйду до краiЪи,
спорудrку свое iм'я там,
де чулсi iMeHa спорудwлйсъ,-
саме там споруджу свое iм'я.

Вонп разом мандрують до Кедро-
вого гаю на заходi та вбивають почва-
ру Хубабу, що вартуе лiс д.ля Евлiла.
Пiсля повернення IHaHa закохуеться
у Гiьгамеша, не зустрiчае взаемностi
й нацьковуе на нього Бика Неба.
I знову Гйьгамеш та EHKiry перема-
гакпь. Воrш гоноровито лають боrи-
ню. Аж от Еrrлiл покJIадае вбити EHKi-
ду на вiдrrлату за Хубабу. Енкiду зах-
ворюе й помира€. ,Щосi Гйьгамеш,
вiдчуваючи, нiби скандинавський ге-
рой, cиJry в руках, вiдганяв i думку
про смерть, i псевдовiру в моlкливiсть
безсмертя. Коли EHKiry пiд час напа-
ду на Хубабу на мить завагався, Гiль-
гамеш зауважив: <<Хiба, друже, когось
колись так уславиJIи, щоб йн пiднiсся
на небо i вiчно жив там з IТIамаlцgц
(6ог сонця) ?.. Якщо я впалу, то пiсля
мене заJIишиться славФ>. Але смергь

Толt iж, пий, звеселяйся i облиш цi
,ryмки. Проте Гirьгамеш вiдкидае цю
невибагливу вiдповiдь i не ба:кае пiд-
коритися спйьнiй доlri. На березi мо-
ря BiH здибуе човняра-предка, Урша-
напi, i йому вдаеться переIшисти во-
ди cMepTi. Гiльгамеш знаход,rть Утна-
пиштiма, zule не одержуе вiд нього
допомоги. (Утнашлштiм здобув без-
смертя цirп<ом вftпадково: BiH едиrпrй

глибоко його зачiпае, i BiH крiзь
сJIьози BlпyKfe: <Друlке мй, моltод-
шrй йй брате, хто на узгiр'i полював
зi мною на диких ослЬ, а на рЬни-
Hi - на пантер... У полонi якого сну
ти перебуваеш? Ти потемнiв увесь i не
чусш мене>. Побrваючисц Гйьгамеш
вiдмовrrяетtся примиритися зi смер-
тю: уся його нерозваlкна смiливiсть
i прагнення слави обертаються тепер
на вiдчайдушний пошук тасмниф
життя. Край cBiTy, за водами cMepTi
живе предок, що здобув вiчне життя.
Гйьгамеш знайде його. BiH сам руша€
до гори, де сiдае соЕце, проходить
темним переходом нlчного сонця r
опинябться зрештою на березi розло-
гого краю. Ycix зустрiчних Гiльгамеш
розпитуе про шлях до Утнапиштiма
та про вiчне л<иття. Yci вiдповiдають,
що його мета безнадйна:

врятJrвався з Потоrry, надiсланого
людству на помбе,rrь Одер;капчrr по-
передr(ення, BiH спорудив ков,Iег i за-
BiB на нього по парi з усього ,кивого.
Еrлй згодом дуr(е школував щ)о на-
слання Потопу i дарував Утнапиш-
TiMy безсмертя як винагороду за те,

що BiH зберiг :киття на землi).
ГЬгамешевi змишаеться едlrнлй

вихiд: треба перемогти Смерть. Утна-
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ГЬгамеше, куди ти пр.шrrуеш?
Життя, когре шукаеш, ти нiколи не знайдеш.
Бо ко.тп,t боги створили людину, вони прирекли iй смерть,
а життя заJlишилw у власних руках.



пllштiм пропонуе йому позбутися
Сну, що е просто iпостассю CMepTi.
Гiльгамеш вирiшуе спробувати. Але
BiH загин5в би у змаганнi, якби дру-
жlдrа Утнапипrтiма не зглянулась i
вчасно його не збудила. У вiдчаi Гiль-
гамеш вирiшуе повернутись до Уруку.
I тут, за поралою дружини, Утнапиш-
TiM розповiдае йому про росJIину жит-
тя, що росте на морському днi. За
допомогою Уршанапi, що супрово-
дить його, Гiльгамеш знаходить це
мiсце, пiрнае у море i виринае з рос-
линою у руках.

.Д,орогою додому BiH припливае
до берегiв Перськоi затоки. Про-

На BaBultoHcbKifr стелi мiж пiOземнuм cBi-
том i небом зобраllсенuf, покiiнuк на cMepr-
ному olpi. Бронзов4 ст4туеt,с4 пiвOеннь
захiOноzо BiTpy.

те день випав ,надто виснажливий
i втомливий. Гйьгамеш натрашIяе до-
рогою на прохолодну водойму, роздя-
гаеться i вирiшуе поппавати. Змiя вп-
нюхма рослину на березi, вилiзла
з норИ та вкр:ша if. (Тому нiбито зйi
не вмирають: вони просто мiн-шоть
шкiру й переродrкуються). З iронiею
та гiркотою MipKye герой про свое
невтомне прагнення, про cBor звер-
шення:

155



В iм'я кого, Уршанапi, я напружував м'язи?
В iм'я кого я проrIивав кров свого серця?
Я не здобув собi ;кодного благословення,-
Я просто зробrш дЙру пос;rуry змii пiд земJIею.

I все-таки останне сJIово зв)лIить дяюtшсь вiд ycix йюзiй, BiH прrпiмае
послiдовно стоiчнiй HoTi; вiдrлов- ,киття як боротьбу:

Пане Гйьгамеше, у цьому все значеrrня сну:
Енлiл - величезна гора, батько богiв
щ)изначив тЙi царювання, а не вiчне життя.
Не хtурисц пiдбадьорся...
BiH дарувЙ Toбi свiтло й темряву людства,
BiH дарував тобi вищу втIаду над людством...
BiH дарував тобi бптву, в котрiй HixTo не зваrкиться

вrдстJдIити,
BiH дарував тобi безпрlлспадний наступ,
BiH дарував натиск, я<ого HixTo не Jrникне.

Нарештi ГЬгамеш помирае. <<BiH

лягае i не пiдводиться> *.

+ У циклi про ГЬrамеша дуже
складно розрiзняти фази й ваемовiдно-
шення поем, якi складаютъ цrrкJI. Шу-
мерською мовою збереглося п'ять поем
про Гiльгамеша: в однiй поемi rцrопонуеть-
ся ,lJIbTepEaтиBa Сну й CMepTi Енкiду,
Koтpr вцrц)аюъ центр;Uъrrу роль в асси-
рiйськiй Bepcii. У роздйi <Гйьгамеrц та
Ала> йдеться про розбрат i тлiючi дii Mi.lK
Кишём та Урукопл. Оповiдд про Потоп
iсrryвала у Шумерi як самостiйна поема.
€ такоlt myrrrepcbKi поеми щ)о Ешrеркар4
що урядував в Уруцi до Гйьгамеша, та
Луryлбанду, що про нього Гйьiамеш зга-
дуе як про свого пЬбо;кеського Батьм.
У поемi про Еrпчrеркара йдеться про су-
перечки мiя< Уруком i аратамц що.живуть
на Перському згiр'i з привоry обмiпу зер-
на на метмей вироби. У двох поемах про
Луryлбанry розповiдаеться про людину,
дlr(е ,схоr(у на Гйьгамеш4- про 6;ry-
кмьця, KoTprd долае високi гори та пiд-
земпу рi,п<у. Покинутrпi як покiйник пiд
час однiеi подорожi у гори (в Арата),
Луryлбанда дiстае допомоry вiд бога Сон-
ця та, як i ГЬтамеш, постае в образi
бiдного мисJIивця. (У списках царювань
Гйьгамеш був п'ятим в уруцькiй династii
пiсля Потопу).

Щя видатна поема скерована i в
минуле, i в маЙбутне: вона перетворю€
мiф на поетичну cиMBorIiKy (6q,cxo-
,ке, воIIа писаJIася не дJIя того, аби
оспiвувати культ якогось бога). Вrд<о-

ристовуючи образну систему мiфа, во-
Еа за допомогою епiчних прийомiв
створю€ вичерпну картшrу пероiчного
кризового суспiльства, У якомусь
розумir*ri i1 вiстря скероваIIо на будь
якi зазiхання на боrкеське царюван-
ня; вона впража€ точку зору народу
на Гiльгамеша першого перiоду, кот-
рпй пригнiчуе людей примусовою
працею.

Поема вкJIючае типовi теми шal}tан-
ського рiвня, а.ле наразi розглядають

Старолtитнi ЕисаJм, що Щикл скла-
даеться з дранад{ятюх пiсень або кяижоь
кожна з яких на-lтiчува.ла прrrблизно
300 рядкiв. Нiневiйсжа версiя написаrrа
нерrвносильним тон!чним вrршем: по чоти-
ри нагоJIоси у рJцку; у давньовавиJIонськй
Bepcii рддок коротшлй i мае два наголоси.
Сти.lпо здебЬшого Ее BrracTrrBi стiйкi епi-
тети. Повторп виконують динамiчну фуяк-
фю, а такохt використовуютrcя мя вiдтво-
реЕня почуття часу.
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ся вони з нових критичних позицiй.
Так, у нiй вира:касться ж:чIь з при-
воду того, що на змiну подвiйним Ie-
роям прийшов гнiтючий д,пя ycix ца-
рат, цебто символiчно оIIJIакуеться
щезання гurемiнноi piBHocTi. Боrи вiд-
верто припускають повернення мин)rв-
шини, даруючи Гirьгамешевi двiйни-
ка, проте ця витЬка не дiе. За rероiч-
ним подвигом допомоги людячr (зни-

щення руйнiвного бога бурi) йде
зiткнення з богинею родючостi, до
KoTpoi ставJIяться ,як до xpaмoBoi по-
Bii. Героi кланового братства нiяк
не узгоджJдоться зr cBlToM осUIих cUIb-
ськогосподарських виробrпшliв: iхня
погорда веде до катастрофи, i шаман-
ське прагнення здобути дr(ерело жит-
тя зводиться нанrвець.

EHKi,ry зобра-ж.уеться -шt груба са-
тироподiбна icToTa - друге <(я)>, що
колись забезпечувало гармонiйну ед-
HicTb з природою. Ще нагадуе нам про
caxмiHcbKl,о< гiлякiв, KoTpi ввал<ають
одного близнюка лiсовим боlкеством,
яке вони називають Гiрською Людл-
ною. (Вва-lкаюIм, що болкеське дитя

треба чrлчrшвIцше повернути батьковi,

3асуOження птахолова. (3ображення на
aKaOcbKiil печатцi).

аJIе не знаючи водночас, хто е хто,
вони до обох близнят ставJIяться од-
наково: кJIадуть ix на вулицi. Гйяки
готують свячену i.lKyr- при цьому
Ведмiдь виступа€ посланцем до Гiрсь
Koi Людини). У поемi не Mo.rr<Ha було
краще пцкреслити важливrоть симво-
лiзму EHKiry. Прудкий, як газель, Ен-
кiду вирiс серед диких cTвopiнb; його
позбавляе цноти, гвzlлтуючи, MicbKa
повiя. Звiрi його вiдIдура.lплсь, i йому
довеJIося пристосов).ватись до цивйi-
зацii: носити одяг, iсти людську iлсу,
пасти овець i боРотися з вовками та
левами. Нарештi, BiH приходить до
Уру*у. .Що самiсiнького смертного
лiл<ка BiH не зронюе Hi слова жмю,
а на лi.lкку крiзь сльози розповiдае,
що з ним зроби.ли. Потiм зв'язок мiлr
ним i Гiльгамешем здЙувае духовне
пiдгрунтя; це вира]каеться у тому, що
ще до зустрiчi Гйьгамеш з'яв;rяеться
йому yBi cHi, звабленлй нiби <,кохан-
ням лкiнки>. Коли вони разом, то
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Енкiду - молодшrпi брат героя, хоча
у шJлr{ерському BapiaHTi це рапJтrе,схо-
,ке на стосJrнки господаря й слупl.

Частиrм поеми, зверненi у май-
бутне, характеризуються здоровим
критичним i реалiстичним ставлен-
ням, а такоrк глибоко трагiчною ipo-
нiею. <,Я не здобув сйi блалословен-
цд;. IIIocb таке стаJIося з людьмп,
через вiщо ixHi намiрп перетворюють-
ся на cBoi проти.4е.lкностi. <<Гiльга-

меIц> - попередник не лише <<Одiс-

cei>, ме й аттичноi трагедii.
Моральна прЙлема, що червоною

ниткою прониqrваJIа увесь iхнiй епос,
постiйно м5диJrа месопотамцЬ i пiд-
дав:ца ix усiляким випробам. Якi лt
сIдIи вторглися Mixr трудовим проце-
сом з його ритуzшом родючостi й гру-
повою насолодою виробленим про-
дуктом? Чому справемива людина
нетr(асна? Чому лихо й з.тплгоднi -нагорода праведника, нiби BiH завинив
у чомусь?

А у наступнiй строфi - 
вlке aHi

слiry побожностi (<<Ти Бога навчи:
нехай за тобою бiлtитц як собака>),
а ще у наступнiй - щезае благодiй-
HicTb. У поемi нема х(одного виснов-
ку. Самогубство? З погляду раба -а чому б i Hi? <<Hi, рабе, ялишень тебе
в6'ю, i попереду пiдеш ти>. Раб вiдпо-
вiдае: <Ви на три днi, пане, ба-rrrаете
пере.жити мене?>

Мене удар бича .жахае:
)(алкий непереносний бiль.
Мучите;rь переслiдуе удень
I уночi мене не змишае.

Ще скарги irBтopa <<Я прославлю Бога
МудростЬ. Проте поет не зддтний
втриматися на позифл< епiчного cToi-
цпзму й знаходпть собi iншу BTixy:
<Думки про Бога - наче моря глпби-
на,- хто вимiряе ix?> Люди - тво-
рiння миттевостi. <З ранку l:r до вечо-

ра змiнюеться iхня мормь.,. коли
добре - усе KaDKyTb про небо, ко;rи
кепсько - речуть про пацiння у пiд-
земrпrй свiп>. Однiче HixTo не тямить,
наскйьки насправдi близькrй поря-
тунок. В останню мить усе змiнюеться
i - усе добре.

Подiбна тема прямцем виводить
на ii зрйу драматизацiю у гебрайсь-
кому <,йовi>. Скептичнiшi висновки
ми подибуемо у дiалоry людини з 'fi

рабом:

Щ,уаiьпiсть. У <Гiльгамешi>>
смерть дFlугого <<я> сприймаеться як
емблема нового подiлу, що судився
людям. На змiну системi тurемiнних
MoiTi прийшов подй класiв: зод{о-
бiч - цар, аристократи й х<рецьке
о6'еднання, а здругобiч - селянй й
ремiсrмки. Надзвпчайно цiкаво, що
у <Гйьгамешi> шкма фнностей вiд-
повiд4е уявIIенням саме се;rян i ре-
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- Сrryго, погодься зi мною.

- 
Зви.Iайно, пане, звичайно.

- Я ;KiHKy .тrюбитиму.

- Любiтц пане, любiть.
Чоловiк, що любить -ltiHKy, забувае про злигоднi й лиха.

- Hi, рабе, я не любитпму лtiнку.

- Не любiтц пане мiй, не любiть:
Жiттка 

- це сиJIьце, западня, пастка,
Жiнка - це гострий змiзний ме.ц
ITIo розтинае юнаковi горло.



мiсникiв, KoTpi платять податки, вiд-
бувають вiдбуток i тяхriють до втраче-
Hoi едrостi; не знають, як спекатися
царя, але водночас хочутц аби BiH був
вiдповiдальним правителем i прихо-
дIв'iм на допомогу. Якrоrось певних
уявJIень про замогиJIьне життя нема.
Поеми цикJIу дискредицrють уявJIен-
ня про замогильне життя i не
пов'язують зi смертю жодних морaшь-
них суджень. Численнi предмети
вжитку в захоронеЕнях свiдчатц що
у селян i ремiсникiв було л<есь,тьмя-
не уяв.тIення про продовr(ення icHy-
вавця на взiрець земного життя, щ)о-
те у теологiчнiй,схей не передбачмо-
ся ре€шьною мiсця Hi дJIя людського
раю, Hi для пекJIа.

У €гиптi ст.uIося по-iншому. Ще
один доказ близькостi египетського
релiгiйного мислення до тотемного
рiвня ми подибуемо у певнiй системi
BipyBaHb цодо другого <<я>. <<Ка> вва-
яtався двiйrшком людини. Коли люди-
Еа помираJIа, то повертмася до свого
<ка>; двiйник - на кшталт <чурин-
ги> - виконував функцiю сполучноi
ланки зi cBiToM духiв i 65в мешканцем
останнього. Тому <,ка> мав силу пiд-
трим)вати та заrrлiднювати. (У цьому
помiтна схолкiсть ,з римським <ге-
KieM>>, у кOгрого, щоправда, нема пов-
ного набору первiсних вiдношень).
Тексти пiрамiд зверненi до Атума:
автор напису веде мову про бога, що
топче одвiчний пагор6: <<Ти виrшюнув
Шу, з бризок с.lплни i'-шилася Теф-
нуг. Ти обiймаеш iх, як р5п<и <<ка)>, бо
твiй <<ка> - у них>. I тому дапri:
<Цар - це <<кa>>, ryби його - доста-
тою>. BiH - <добро.шнний <<ка>, що
виповнюе радстlо .Щвi Краiни та вдо-
вольняе потреби yciei землi>.
У .I|,aBHboMy Щарствi докJIадалося зу-
снль для ототожнення <(ка> з захис-
ником .rи богом-охоронцем, що вiдби-

лось у власних iMeHax на взiр Pe-ic-
ми-ка. Людина о6'еднуеться з вJIас-
ним <(ка>) 1 перетворюеться на <<ах>,

повноцiнну iстоту,-вiдновтrюеться
еднiсть особистостi. Пiд час суду Oci-
pica <ка> стояв у момент найбiльших
випробувань поруч з <<я> людини.

Була TaKoxt <6а>- одна з форм
душi, що зображувмася у вrллядi
хиrкого птаха з гоJIовою людшtи. <<Бо>

залiтала у пiрамiry стовбурним ходом
i вiдвiдвала мумiю. Так i кортить
уявити <6аr> як благовiст про еднання
<<я> i <<ка>, внаслiдок чого утворюеться
<ах>. У пов'язаному з пiрайдою ри-
TyMi воскресiння i <<кФ), i <<6о Bi-
дiграють ва:iLпиву po.rrb <<Ба> зiмиши-
ла тйо, перейrrurа пiдземним cBiToM
(камерою поховання), набула подоби
покiйника, перетнула нiчне небо, до-
сtrла краю cBiTy та з'еднмася з Па-
ном Усього. (У цьому випадку ми
подибуемо ще одну екстернzшьну ду-
шу, стаryю).

.Ц,умьна iдея поту;кно виявилася
у фараонi, що носив подвiйну короЕу
та вважався Щарем ,Щвох CTopiH -пЬночi й пЬдня. У ньому втйювалися
Двi Панi, двi регiонмьнi богинi.
У ньому уживzulося ,Щвое Панiв: Гор
i Сет - боги Верхнього та Ни:кнього
€гипту, що ворогувЕuп,r мЬк собою.
<<Я змусив ix ставитись до вашоi ве-
.тrичностi як до свого Близнюка... а

,Щвох Сестер TBo'ix я поставив за то-
бою дrя захисту)>: Вони спiвають про
те, що Гор-Сокй поширив свiй захист
обiч голови фараона. У текстах пiра-
мiд мовиться, буцiм BiH <<прийшов до
двох cBoix MaTepiB, двох хижачок.,.
i вони бiльше не вiдiймають його вiд
cBoix грудей>. На зЙраrкеннях на-
родя(ення царицi Хатшепсут вона по-
стае у виглядi двох немовJIят. .Щуаль-
HicTb виявляеться ще й у тому, що
цар-водночас i бог, i людина.
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< [Амон] постilв у подобi веrrичностi
iI чоловiка, царя [Тутмоса I]... BiH
негайно рушив до неi та злiг... Ве-
личнiсть цього бога робила з нею усе,
що бог зажадав)). Вмираючи, <<Се-

хетеrшибр полинув на небо i з'ед-
нався з сонцем-диском, i бо-хrественне
тiло зли;rося з тим, що створиJIо
його> +.

€ilHicTb. Yci цi iдеi винlжли не
вiдразу: вони походять з одного й то-
го ,к першоджерела. У той час як
шумери дпвувaulися розiрваностi мiлt
богом-свiтом i земною дiйснiстю,-
HaBiTb при тому, що остання вiдбива-

+ У <<Кrпrзi мертвих> Ocipic нази-
ваеться Паном ,Щвох Судлiв у Залi .Щвох
СуддЬ. Мlrмiфковане тiло (саху) репре-
зенIуе друr€ <.о>. Можлlшq абстрактний
TepMlH <сехем> 

- 
вJIада 

- означае також
сугнiсть .lкитгя, мабуть - у минулому;
<а6,> 

- 
серце або воля.

CuKoMop - 0ерево BcecBiTy, lцо н(межоло
боzuнi Нут.

Аленофс III та йоzо dвiйнurc.

ла першq- египтяни укотре демон-
струють Blllцaнlcтb самим пцваJIинам
тотемного рiвня i наголошують на
тому, що ми могли б назвати сукуп-
ною мiццю BcecBiтy. При розподiлi
сиJIа дrху, котра е жIfгтям людей,
природи та богiв, не змiнюе cBoei
cyTнocTi й поширюеться приблизно
prBHoMrpHo.

Тому в лiри.шiй поемi, котра опо-
вiдае про суперечки потенфйlrого са-
моryбця з його <<ка>, остаточна BTixa
вбачаеться у гарантii, що людина пiс-
ля cMepTi стане qимось на кшт:чIт
бога i змож,е нарештi протпстояти
cBiToBoMy злу. Проте спершу <кa>>

пропону€ насолодж5ватися. Людина
вiдповiдаg що тодi i1 iм'я смердiтлпuе:
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С.тryхай-но, ад_rrrе тодi вiдгонитиме вiд мого iMeHi
' гiрше, нiяt вiд смердючих рЙаrrок,

гiрше, Hi:r< вiд стоячих болiт, де вони нади;пr рибу.

Через BiciM стрф людину заполонюе
обурення:

,Що кого звернутись,сьогоднi?
.Щрузi загрузли у злi.
Любовi катма в них сьогодri.

,Що когrс звернутись ,сьогоднi?
' Ненатлiсть людей заполонюе.

Ко:кнlдi щось краде в сусiда.
.Що кого звернJдись сьогоднi?

Про минуле HixTo не пам'ятае.
Щобром тепер HixTo не вiдrчrачуе за добро.

Що кого звернутись сьогоднi?
Немо.жливо роздивитись Йличчя.
Колtний, забачивши iншого, похмурнiе.

Автор знову й знову вказу€ Еа
загаJIьну похtад.пивiсть. Вiдтак BiH
звертаеться до cмepтr:

Смерть передi мною,сьогодIi.
Нiби хворий ол/rкуе.
Нiби пiсля хвороби людина йде за Me;Ki.

Смерть передi мною,сьогоднi.
Наче пахощi KBiTb лотосу.
Наче сидиш на березi сп'-шriння...

I, нарештi, перед отмма з'яRпя€ть-
ся вJIада пiсля cMepTi:

Hi, той, хто опиниться там,
буде схожий на живого бога
та покарае зловмисникiв...

Для ткпетськпх умов характерно, Ki мiфи, якi переросли в епос, а свою
що пiл час дебатЬ з приводу все- ,схильнiоть до абстраryвання прикJIа-
свiтшого лю(а людина звертаеться до ли до математики. У цариrri теологii
шracHoi душi, а у схоrкому випадку египтяни найбйьпптх здобуткЬ с.ш-
в Шумерi людина звертаеться до iH- нули у Мемфiсi, де давнi креацiонiст-
шоi людинц до свого раба. Вiдмiтно cbKi оповiдi набули нового змiсту.
й те, що египтяни створиJIи абстракт- Аryм усе ще походить з Нун, одвiчних
ку теологiю, а шумери створили вели- вод, i породл<уе дев'ять еfипетських
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богiц проте уся система його пове-
дirп<и зазнала змiн. Замiсть акту креа-
фi (створення ycecBiTy богiв i людей),
BrII вдаеться до акту думання з допо-
могою <(ху> (вира;кення сили) та
<<cia> (перцепцiя). Мертвий цар, за
текстами пiрамiл приходпть на змiну
правJIячому боговi, захотurюючи його
,<(ху)> та <<ciа>. Тут-таки, у мемфiсько-
му TeKcTi, Нун mото.lкнЮеться з Пта-
хом, котрий, таким IrиHoM, вивищуеть-
ся над богом' сонця. .Щумка серця
Птаха поtмна€ iснувати на його язпцi
у виглядi Атума - бога-творця.
(Слово сприймаеться як матерiмiза-
цiя д5плки, чинЕа сиJIа. З цього похо-
дить уся пiзнiша теоlrогiя та метафi-
зика Логоса, Слова Болrого),

ДаlIi у TeKcTi йдеться про те, що
творення не було поодиноким zrrt-

ToNI,- воно триваG безперервно.
YcecBiT скрiплюеться вiчним Словом
(велiнн_ячr), що походить з думки.
Оскiльки текст Й'едкуе з цiею концеп-
цiею давнiший переказ про те, що
Атум створив cBiT за допомогою мас-
ryрбацii, бо BiH жив сам, то Слово
е водночас Вивер;кеним Насiнням, а

рух руки масryрбатора ототожнюеть-
ся з актом думки (серця). Таютм
чином, Слово - сила насiння або за-
тrлiднення, а сама iдея не вiдокрем-
JIюGться вiд свiту-виробrлпtа. Проте
повнява rцлr cTocyHKiB перебувае у ла-
тентному cтaнi, живляtIи процес
<<.Щ5rмка - Слово>, zule Ее приводячи
до дiмектики, що доповнюе процес
<<Виробництво - Продукт>,

I все-таки текст намагасться роз-
крити iмллiцитну дJIя даноТ системи
матерiалiстичну психоJIогiю. BiH про-
юлошуе, що функцiя чуттiв - зору
в очах, слухання у вJrхах тощо -полягае у передаваннi вiдчуттiв сер-
цю. Серце приймае рiшеrrня Еа пИста-
Bi чуттевих Ералtень. Воно випускае

<(усе, що вже завершене>>, i потiм язик
моrке <(оголосити дрrки серця>.
(Опертям потулrноi сиJIи, що припи-
суетъся Слову, е факт незаперечноi
вJIади слова або велiння фараона, на-
BiTb якщо вiп приймае yxBzuly на пiд-
cTaBi доповИей cBoi'x функцiонерЬ.
Саме ця тmожнiсть боrtого слова й
велiння фараона вибивае з рiвноваги
систему мислення та скеровуе IUIeI\лIH-

ну дiмектику сIUIавлених протилеж-
ностей Еа метафiзику абсолютного
Слом). 3 дrмки-слова Птаха вийшов
увесь космос, суспйьство, .Щер;кава:
KepoBaHi системи, що дають i:Ky, по-
роркують мистецтва, ремесла й
людську дlяльнlcть, встановJIюють
ети,{нi розрiзнення, споруд.lкують Mic-
та й урядовi райони, розйпryють богiв
на мiсцях здiйснення iiHboi втrади.
<<Таким чином вiдкрито й збагнуто,
що влада Птаха бйьша за [маду
iяших] богЬ. OTo.1K Птах спочив (або
задовольнився) пiсля ycix звершень
cBoix, що включають i бохкеський
лад>. Бохrеський лад - це бог-слово,
що породжу€ за вJIаснпм велiнн_лlд
попередньо придуману систему.

Текст карбовано на KaMeHi, що
дату€тюя приблизно 700 р. до Р. Х.,
проте мова й розмiщення вказують Im
те, що тодiшнiй фараон копiював один
з написЬ cBoix предкiв. Теологiя уг-
лпбае у далекi сторiччя, принаймнi
у первiсному сво€му виглядi,- у Ti
днi, коли перша династiя заснуваJIа
нову столицю у Мемфiсi, протистав-
ляк)чи це йсто давнiшiй релiгiйнiй
столиф - сонячЕому центровi Ра,
вiллаленому на 25 миль.

?axilHa европа. Тепер ми може-
мо трохи вiдволiктись i поглянути на
те, що тим часом вiдбувалось у €вро-
пi. В Егейському регiонi ми подибуе-
мо культуру, що мае 5-б вiдгалу-
жень: до одного з цих вiдгалужень

|62



входила Троя - мiсто-платцарм на
Me;Ki MilK Азiею та €вропою. У цiй
культурi нараховуеться п'ять нашаро-
ваних поселень. На змiЕу мотиф
прийшов плуг i бик як тяглова худоба,
до вроr(аю збiлсlкя додаJIись IuIоди
садкiв та виноградникiв. ,Ще-не-де по-
дибувалися фахiвф: гончарi, KoBa,ri,
рiзьбарi кам'яних ваз, суднобудiвни-
ки. Ковалi й гончарi були, мабуть,
синами або учнями месопотамських
ремiсникiв, що емiлру,вали пiсля пере-
насичення ринку на батькЪщинi.
Троянськi золrотарi виготовлювали та-
кож зразки, як на Анатолiйському
IuIaTo, в €гиптi, у MecoпoTatvтii, HaBiTb
здовж берегiв Iнду, хоча й з харак-
терним мiсцевrлvr колоритом. Наlк-
дак - безумовно з Наксосу - приво-
зили на береги додинастичного HiJry,
а у Tpoi II знайдено намисто з бал-
тiйського 61рштину й лазуриту з Аф-
ганrстану.

У багатьох мiсцях подибуються
фортифiкаrцiйнi,споруди, ме головнi
фортифiкафi нiде не виокремленi.
Бракус ремiсничих квартапЬ, а похо-
вання свiдчать про простоту суспi.lь-
ного ладу. XpaMiB нема, хоча крiтяни
мають печернi святилища; невибагли-
Bi .lкiночi фiгурки або глинянi вазочки
слуrкать офiрами. Ззовнi MypiB Tpoi I
знаЙдено стелу, на котрiЙ зобраrкено
богиню з обличчям сови; а кiлька
rrармурових богинь, виявJIених на
Кiкладах, достатньо великi за розмi-
рами, аби служити культовими ста-
туями. Рiзноманiтнirпi кiкладськi ста-
туетки: серед них подибуються й зо6-
раження музик. Знайдено кiлька зо6-
рФкень фалоса. I, нарештi, пiсля
прибуття з пiвночi вiйськових загонiв
ми починаемо подибувати мадарiв
i пiдмадних. Зруйновано MicTa конти-
HeHTzuIbHoi Грецii, й виникае нова
KylbTypa. У II тис. ми й на KpiTi
знаходимо замоrкних князlв, пород-
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хених торгiв;rею та, безумовrrо, пi-
ратством.

Про експансiю на захiд вiд Егейсь-
кого регiону свiдчать лише oKpeMi
предмети, але ось iнтрузIшrri колек-
тивнi поховання <(кр)rглоголовцiп> -це те, на Iцо нам слiд було сподiва-
тись. Мега,riтична культура виникла
на Мальтi на cBiTaHKy бронзовоi доби,
у другiй половинi III тис. до Р. Х.,-
вона квiтла до II-III ст. другого ти-
сячолiття до Р. Х., i вiд Hei вiд-
штовху€тrcя увесь мегалiтичний рух
Захiдного Середзёмномор'я та Атлан-
тичного узбережrкя €врошл. На грунтi
тесаних з каменя нагробкiв виросли
розмаiтi apxiTeKTypHi системи: вiд
простого трифолiю у гrланi до склад-
них форм з п'ятьма або HaBiTb ciMoMa
апсидними або трансептними примi-
щеннями, тодi як храми пролiфе-
руються рiзними внутрiшнiми о6'ема-
ми та оздоблюються рельефним деко-
ром. Релiгiя усе ще основу€ться Еа
культi предкiв та на культi MaTepi
родючост1.

Не виявлrено слiдiв торгiвлi мiддю
та оливом. Проте в Егейському регiонi
оливо зустрiчалося частiше, нiж у
Пiвденно-Захiднiй Азii або €гигrтi,-
у центрi й на заходi €вропи були
велш<i поклади руди Iъого металу. За-
галом iMoBipнo, що у Середземномор'i
стимулом захiдноi експансii мегалi-
тичних будiвникiв бр пошук складни-
KiB бронзи, проте у нас нема доказЬ
цiеi гiпотези. ТIIоправда, е низка оз-
нак на Мальтi, де-не-де в Егейському
peI,ioHi та на сусiднiх теренах,- на-
приклад, ммьтiйськi рельефи стилiс-
тично пов'язанi зi знайденими на Ме-
лосi й HaKcoci скриньками д7,rя клей-
нодrв, а статуетки виводяться в оста-
точному рахунку вiд кiкладських фi-
гурок. Водночас в Альмерii та у Пор-
тугалii зяайдено бiрюзу (з Бретанi?),
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Кнос. Свяuцннi izpll з бuкамu.

агат (з Англii?) та бJрштин (з Бм-
Tii?). На численних стелах з Пiвден-
Hof <Dранцii (lшше одна знахiдка та-
ких сте.п пов'язана з коJIективним по-
хованням) зображено богиню,,схол(у
на боплню зi стели з Tpoi I. У гро-
бЬках в Альмерii та Порryгалii ми
подибуемо стилiзованi -lкiночi фi"ур-
ки, HaMiuIboBaHi на кiнськiй кiстф,
вириryванi на вапнякових цилiндрах
або rчrакетках з rрифе.;ьного сланцю.'
Схо-же, що тут зустрйися культи мер-
твIл( та MaTepi родючостi.

Мегалiтичнi споруди та колективнi
похованЕя могли заноситися BrcTyHa-
ми HoBoi форми культу MaTepi. Вони
пронесли цей культ на пЬнiч - через
море у [Ьецiю. Iнодi воюr вiдтворю-
ваJIи Ilлани, що спирtйися на серед-
земноморськi консолrьнi склепiння або
вирубанi у скелi примilцення, проте
здебiльшого вони зводили з великIt>(
KaMeHiB наземнi будiвлi, накриваючи
ix камiнними пiрамiдами або пагорба-
ми. Предмети поховань не вказують
на якусь певну культуру, i нам вirжко
встановJIювати зв'язки з MicioHepcb-
кими пLпяхами поширення культури
сйьського господарства або MeTarryp-
гii. Носi-лrtи мегмiтичноi iдеi або вiри
були, мабуть, маленькi групи, що oci-
дми серед мiсцевого неолiтичного на-
селення. Знахiдки на Оркнейських ос-

Елемент тuрськоео вiзерунка у оuелlяOi
спрута.

тровах свrдчать що кожна така
кам'яна гробiвка будуmлася Fдя арп-
стократа (або воr<дя) та Його род{ш{.

Вйськовий обладунок, наприкJIад
сокира, з'яв.тrяеться у зв'язку з боги-
нею. ДруIЕ загарбання посув:UIося з
TepeHiB Пари-хrа на Бретань, Гессен та
верхiв'я Рейну, Пiвденну ТТТвецiю, Се-
венни, якщо не до самiсiнького Се-
редземного моря. Тим часом до IIIBe-

цii й Данii вже прибули пастухи-воiни
з бойовою сокирою, до Бретанi й
,Щжерсi - мегалiтичнi мiсiонери з
морського узбере;кхrя, а до Пiвденноi
Францii-iншi мiсiонери-рiзновiри.
На цих теренах вiдбувмися битви,
пiдкорення, зrIиття. Хiрургйнi методи
неолiту (трепанацiя) перейчrли до на-
родЬ мегмiтичноi культури, особливо
у зонi Марни: то була ритуаJIьна спро-
ба видалити джерело хвороби або на-
дiлити голову людини новою сиJIою.

За пiзнього неолiту групи пасту-
xiB-BolHiB дiйсно приходиJIи до Пiв-
нiчного моря з району Каспiйського
моря. На цiй стадii розвитку тварин-
ництво й мисливство, мабуть дозво-
ляJIи оптимально використати евро-
пейську ситуафю. Ми подибуемо на
YKpaiHi культури вохрових могиJIьни-
KiB, культуру бойовоi сокири у Цент-
рмьнiй та Пiвнiчнiй €вропi, культуру
виробникiв сферичних амфор у Щент-
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рмьнiй €вропi та на Подi.плi. До цiеi
картини вриваються люди кубковоi
культури: нечисленнi групи, що швид-
ко пересувaчIися на велlкi вiдстанi.
Здебйьшого це круглоголовi лучники
з характерними IUIаскими двосlчними
кинджzчIами. TxHi моги.lьники маJIи
вигляд невеличких rдринтарiв з трупо-
покJIаденням до могиJl ямного типу.
I_{я культура поширена вiд крайнього
заходу до Дунаю, у верхорiччi Вiсли
й на Одерi, а також у Пiвнiчнiй Iталii.
Вiтчизною цих людей вважаеться
Щентрмьна €вропа й гирло рiчки Та-
хо в Португалii, HaBiTb Афршtа. Гру-
па, якiй властивий <<рейнськIдi> стиль,
з'явrл.лась у Британii та принесла
з собою культуру бронзовоi доби, а
слrдом за нею почали надходити гру-
пи, що н:uIежzчIи до мiшаних культур.
Iншi першовiдкривачi могли прибути
морськими пUIяхами, вiдомими ще з
мегалiту. Вони подолми перевал
Бреннера i вiдкрfiли торговельний
lrulях з Середземномор'я до Щент-

Меzалiтuчнi буOiолi у Велuкобрuтанii.
I пол. lI тuс,0о Р. Х. (Сrонхенdж).

ральноi €вропи. Разом з кочЬниками
йшли KoBzuti - вони користуваIися
схlдносередземноморською тех.,l,Dло-
гrею; кинджzии вони часом носIл.п -Ia

кштzUIт египтян. Вони приходи.l на
змiну мегмiтичнiй аристократi або
поглинzии iT. Поширюетьс. iндlвi-
дуаJIьне поховання з круп ою моги-
лою. Буryвалися свяченi огороlкi,
оточен1 вертикаJIьнQ поставJIеним ве-
ликим камiнням або насипом i ровом.
При цьому засвоюв:чIися давнiшi Mic-
цевi гulани. наприклад круглi культовi
неолiтичнi будови на взiр ,<,хенд-lкiв>>.

Змiнивши систему сiльського госпо-
дарства, кочЬники нарештi поглинули
мiсцеве неолiтичне населення. HoBi
меIIIканцr надав:чIи перевагу ячменю,
а не пшеницi; пугарi вони використо-
вув:rли для пива, що вlдrгравzulо деяку
роль в екстатичЕих танцювzlльних ри-
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туалах. Проте подобалось iM i тва-
ринництво; вони розвив:лли видобуток
корнуолJIського олива, lрландського
золога й мiдi на верхогiр'ях Британii
та Iрландii. Вони крамарювали з рiд-
ними краями на континентi. Пiд ixHiM
вIuIивом втулчастrй обух невдовзi ви-
тiсrrив суцiльний. Сокира з втулча-
стим обухом була така я( зручна, як
сокира з щ)осувним держаком, хоqа
й потребувала менше метму.

Змiшування' населенЕя кубковоi
культури з населенням вторинного
неолiту в YecceKci привело до рiзкого
посиJIення вшIиву HoBoi спйьноти,
пiдкорення торговельних цurлriв на
Iрландiю та змiцнення зв'язку з
ЕгейськIдчr регiоном у Me)<аx
1500 р. до Р. Х. Культури бронзовоi
доби квiтли здовж торговельних [uIя-
xiB, що перетинали €вропу, ме нiйба-
гатшим зосередженням досягнень
цього часу став Уессекс, що вiдбилось
у Стоrп<енджi III. (Стоrгхенд;к I з
його ровом, насипом i ритуальнrлчrи
ямalми бр своерiдним неолiтичнлтtчt
храмом. Люди кубковоi культури бу-
дaваJIи KaMiHHi ко-,I4-наприкJIад
ейвберська гр)пц- де працювiши,
можливо, люди з пiдкультур дзвоно-
подiбних i <<щербатихr> кубкiв, Стон-
хендж II з подвiйним кiльцем з
82 брил лазJ4)иту й широким прохо-
дом схожий на витвiр людей кубковоi
культури. Лазурит везли здаJIеку - зi

священноi гори Прiсцеrии, що висQчiе
над пембрукширським торговельним
ЕuIяхом бlля Iрландського моря),
YecceKcbKi военачмьники, у могилах
яких знаходять багате знаряддя та
зброю з бронзи, з:шучиJIи егейського
iнлtенера або apxiTeKTopa дIя споруд-
ження остаточного BapiaHTa Стонхен-
д;ку з його пiдковувато розташовани-
ми доJьменами й кiльцем з пiсковико-
вих BaJIyHiB з перемичЕим шпунтовим
каменем, що нагадуё Мiкени.

6. Перерва ч розвuтку
rt tювi поцuttаltltя

Повсrання g ееuптi. Зростання
влади феодмьноi верхiвки послабило
центраrriзовану державу в,Щ,авньому
I-[apcTBi; державна pyiHa супроводл<у-
вЕuIася повстанням селян i ремiсникiв.
Власне, саме цей вибух мiг до решти
зруйнувати державу. Народ захопив
владу, проте, як звичайно бувае у та-
ких ситуацiях, чiткоi полiтичноi прог-
рами не знайшлося. Про повернення
до гrлемiнного братства годi й казати,
i зрештою знову запанували давнi ме-
тоди правлiння. Але у боротьбi з по-
передньою системою cBiT змiнtвся,
i нове бйьше не могло копiювати
старе.

Про те, що ст:чrося насправдi, ми
довiryемося з поеми <<Напучення про-
рока)>, у.шtiй огurакуеться новий лад:

Поглянь. .Щосi незнане 
- 

тепер повершиJIось. .Щ,iйшло
до того, що Бiдарi скинули Ifаря.

Поглянь. У KpaiHi пoBHicirtbKo змовникiв. I грiшrмки
скрiзь грабують Маетних.

Поглянь. Жiнки узлежать на подушках м'яких, а мировi
суддi засiдають по коморах. Той, хто вJIасних
cTiH не мав, тепер спить на лiltниф.

Поглянь. Багатiй спитц не втоливши спраry. А ось той,
хто випрохJrвав у нього останнiй ковток,
цiдить мiцне rмво.
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Поглянь. Той, хто мав шати,- тепер у лахйттi. Той,
хто ранiше ткав д/ая iншого, ма€ сам тонке c5rKнo.

Поглянь. Ti, хто мав дах над головою, тепер його не мають.
Ti, хто мав дах над головою, тепер
не захищенi од BiTpy.

Поглянь. Ti, хто не BMiB грати на арфi, тепер мають
B.TracHi арфи. Той, кому нiколи HixTo не спiвав,
сам тепер оспiвуе богиню музики.

Поглянь. Та, у KoTpoi й короба не було, ма€ тепер вJIас-
ну скриню. Та, що на себе дивилась лише у воду,
мае вiдтак свiчадо...

Чи не найгрунтовнiшою змiною
внаслiдок перевороту стма реформа
культу Ocipica. Створений за
.Щавнього Щарства культ сонячного
безсмертя був монополiею фараона та
його двiрських, що iхнiй апарат без-
смертя BiH ба;кав змiцнити. Тепер на-
род вирiшив, що i йому нале;rrить
власна частка вiчного життя. Народ
робив полiтичною ремьнiстю те, що
Гйьгамеш прагЕув повершити само-
тужки.

Народ вира]t(ав претензii через
культ Ocipica, котрий, зосередившись
у гирлi, цйком мiг запозичувати окре-
Mi елементи з Сирii. За .Щавньою Щар-
ства, коли двiр сприйняв культ сонця,
стмася ,t(opcтoкa сутичка Mi-lK послi-
довниками Пана Пiдземного Щарства,
або Туат, i послiдовниками Ра, бога
сонця э його небесним свiтлом. На
час четвертоi династii ;tерцi Ocipica

caMi проголошув€чIи, що Туат був на
небi. Тексти пiрамiд вiдбивають страх
i зненависть послiдовникiв Ра з вик-
лючно його небом - до стовпища
мертвих Ocipica. Були вигаданi спе-
цiальнi магiчнi формули, cKepoBaHi на
те, абп не дати йому завоlrодiти
царськими пiрамiдами. <<Не дозволяй-
те OcipicoBi сюди приходити, бо при-
хiд його - зло)>. У:ке, моNtливо, за
TpeTboi династii його послiдовники за-
хопили покинуту царську гробiвку в
Абiдосi, де щороку розiгрувмися Mic-
Tepii його cMepTi й воскресiнrrя та де
був бол<ld грi6, до якого зiхо,ци.lись
вiруючi в Ocipica прочани. 3р:штою
культ почав виражати потребу, .пrс[ей

у роriгii надii, вiдродlкення ,ку гтя,
скерованiй проти невгамовнс,го ба-
л(ання фараона iсн5rвати <,мiльйони

Су0 dyuli на суOuлutцi Ocipica.
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й мйьйони poKiB> у незмiнних побу-
довах неба. У своiй ocHoBi то було
ствердження пiдземного cBiry народ-
них мас - на противагу небесному
cBiToBi панiв. Автор цитованоi вшrде
поеми з гид7rrвiстю вl.гукуе: <<Бiдrпrй

вознiсся до Енеаду!>> - цебто бИняк
зрiвнявся з високими богами, yBipBaB-
ся до святого святих багатiiв,

<<БеЬсмертнi зiрки Ра> стiulи <(по-

слiдовниками Ocipipa>, а сам Ocipic
захоIIив перевiзного човна Ра i нака-
зав стерничому Херф Хафу доставити
царя Пепi. Ocipic також захопив,Щра-
бину, котру Ра виготовив д.пя своiх
послiдовникiв, i залiз по нiй на небо.
Зрештою, BiH сам стае .Щрабиною, i
душi по ньому залiзми на небо. За
VII-XI династiй його культ неухиль-
но посувався на пiвдень, а перед ХII
дr+rастiею запанував i в Абiдосi, i в
Бусирiсi. Протягом багатьох сторiч
египтяни тверди.ли, буцiм Ocipica по-
ховано в Абiдосi, у мiсцинi зi старою
назвою Та-ур - Велика Земля. Як
начiльний бог cMepTi, BiH узурпував
владу дirвнього бога-шакала ArTry.
Значення Ocipica сягло апогею за ХII
династii, i BiH почав вiдiгравати porrb
такоrо собi прапредка yciei краiни.

У боротьбi за в.тIаду по pyiHi
.Щавнього l-|apcTBa HoBi rосподарi не-
сподiвано з' явплпся набагато пiвденнi-
ше, де серед селян, мабуть, зберегло-
ся бi.тьше пере;киткiв гurемiнноi орга-л/
нlзацll. l еои починають вивиIIц/ва-
тися по Х династii. Серед мiщан
виокремився середнiй клас, ускладни-
лася структура дер)t(ави, а через по-
требу керувати життям MicTa утвори-
лася MicbKa бюрократiя. Проте з бiгом
часу переважиJм вццентровr сиJIи: по-
чався закоJIот i вторгнення у Гирло
з Близького Схолу.

Силп gа пiвднi дiстали ще одну
нагоду розпочати усе спочатку,- i

з'яви;rось Нове I]apcTBo з виразнiшrлчr
меркантилiзмом. Земля перейшла у
цйковиту BrracHicTb фараона, i вперше
€гипет став войовничою державою,
що прагнула до експансii у змаганнi
з iншими державами Схiдного Серед-
земномор'я.

Тим часом тут прижилася нова
форма культу Ocipica. CyTHicTb i1 по-
ляг.ала в iдеi посмертного суду, коли
колtнiй людинi доведеться звiтувати
за земн1 справи та зваr(уватись на
небесних вагах. Пани пiддавались та-
кому ж розслiдуванню, як i посполи-
Ti,- так до египетськоi релiгii запро-
ваджено надзвпчайно глибоку мормь.
Коментатори полюбляють казати, що
ровпрацьовано найрiзноманiтнiшi ма-
гiчнi формули на збагачення жрець-
кого вr(итку,- за lx допомогою лю-
дина могла сподiватися одурити бог4
завчасу знаючи правиJIьнr вlдповц1.
Багатii вкJцядчUIи до поховань статует-
ки у виглядi мумiй зi знаряддями
працi: якщо Ocipic покличе ix до ро-
боти на небесних ланах, то замiсть
багатiiЪ зможуть працювати статует-
ки. Одначе TaKi хитрощi лише пiд-
креслюють справ;кнiй страх перед зу-
стрiччю з OcipicoM. Було створено
хитромудрий ритуаJI, що дозволяв ду-
xoBi покiйника подолати численнi не-
безпеки та складностi потойбiчних
мандрiв. I_\e подiбне до своерiдного
взору шаманськоr процедури, але вже
кодифiкованого й продаваного за пев-
ну платню.

У виглядi TaKoi lк низки небезпек,
що чигають повсякчас, зобра;кували-
ся й нiчнi мандри соЕця,- ix треба
було подолати, аби свiтло поверну-
лось до cBiTy. У потойбiчних мандрах
фараон супроводr(ував Ра на нiчнiй
дорозi та при€днувався до iнших бо-
гiв, боронячи Ра вiд нападу пiдступноi
потвори - Апофiса.
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Повстанtlя у Шуперi- Ми нiчого
не знаемо про обставини, за яких
Урукагiна став на чолi MicTa Лагаш.
Але невдовзi BiH виявився послiдов-
ним реформатором. <<Щiлком iMoBipHo,
що його поставиJIа до стерна (мабуть,

пiсля тромадянськоi вiйни) народна
партiя, що стомиJIася вiд влади ко-
р)п!tпованого давнього й колись ве-
личного роry Yp-HiHa>. Звичайно,
його пiдтримував прошарок KpaMapiB
i дрiбнi землероби. Урукагiна прого-
лошуе: <<Я принiс свободу i акадцям,
i ixHiM синам>. BiH рiзко* обмежив
ппатню, котру жерцi брали за похо-
BMbHi обряди, i зменшив кйькiсть
продуктЬ харчування та майна, що
хов€чIи разом з покiйником. ,Щалi, BiH
кинув виклик вJIадl ,керIцв над ycrмa
проявами життя i заповз.вся на чис-
леннi форми пiдкупу, корупфi та за-
гарбання грошей. Так, вiщуц котрий
звiстував майбутне за формою крап-
лин олii у водi, брав - понад наJIеr(ну
йому храмову Iиатню - шrл<.lь срiб-

Воскресiння Ocipica за абidоською iKoHo-
zрафею.

ла; головнлй MiHicTp i правитель з
кожного приводу вимаг:UIи IIJIатню,
вiдповiдно один i п'ять шиклЬ. Опо-
датков)rвzulося розлучення. Зрошу-
BtUIbHl копанки простоJIюдв захоIUIю-
ваJlпся без.жодноi компенсацii. З сад-
ж.uIок забирмася риба. Вiльнi люди
мусиJIи ходити на трудовий вiдбуток,
а господарi не давzulи iM HaBiTb <<Hi

питноi води, Hi осла_,дJlя [перевезен-
ня] води>>. Вiдтепер верховним жер-
цям заборондJцбgя <.увiходити до сад-
ка бiдноi .lкiнки>, аби забрати дерева
на дрова чи стягти податок Iиодами.
Управителi храмового господарства
не могли вiднинi збирати мито з удiв
i сирiт. Було зроблено спробу захис-
тити дйове життя й торгiвrrю вiд тяга-
ря несподЬаних здирств:

<<Якщо добрий осел народжусться
у царського пiдданого й пан каlке:
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<.Я xoTiB бu прадбатп його>>, то люди-
на, продаючи тварину, мае право вlд-
повiсти: <<Заплати MeHi срiблом стiль-
KI,I, скrльки завгодно моему серцю>.

Якщо булинок знакомитоi людини
приJIягае до дому царського пrдданого
i знакомита людина ка;ке: <<Я xoTiB би
aридбати його>, то людина, продаючи,
tvrа€ право вiдповiсти: <<Загиати MeHi
срiблом стiльки, скiльки завгодно
моему серцю й мо9му дому)>.

Урукагiна вiдверто намагався пе-
ретворити парод на <(пrдданих царя)>
i xoTjB сам вершити cBoi закони, не
зволячи усе до безпосереднiх сто-
сункlв васалlв 1 панства, а такоrк праг-
IryB забезпеlмти вйьне функцiонуван-
ня валютtIого ринку. Таким чинопr, BiH
захищав iнтереси мешканцiв самоп-
равних MicT вiд аристократiв i ;крець-
Koi iepapxii. BiH HaBiTb пробував лiквi-
дувати крiпацтво або принаЙмнi по-

У месопотамськlл< лiтцrгiях зву-
цить пронизуватшi зойк гнiву, муки

слабити його вгurrш. <<За тих часiв, як
велося здавна, спершопочатку, човняр
хtив у човнi, а стадник лtив бйя свого
осла або вiвчар жив бiля cBoix овець...
BiH вивiльнив човняра вiд човна, ви-
вiльнив стадника вiд осла i вiвчаря вiд
овець... На зрошуванiй зем;ri Нiнгур-
су, що у напрямi моря, не було бi.ьше
пана... (I-{ap) захистить MaTip у вiдчаi,
майновитi бiльше не гнобитимуть удiв
i тих, хто не мае власного вбрання.
I-1ей декрет Урукагirrа видав за допо-
могою Нiнгурсу>. За свого нетривало-
го урядування Урукагiна перебудував
маilже yci святинi у Лагашi, прорив
кйька KaHfu,IiB, dбмурував Гiрсу та
побулував тверджу. Проте BiH довго
не протримався. Уммський цар напав
на Лагащ забезпе.[rвшIи собi, мабуть,
пiдтрrлику невдоволеного панства i су-
сiднiх rдарiв. Зберiгся гiмн, у якому
оплакуеться бiда лагашцiв:

i надii, пам'ять про впале MicTo надii
та першi ноти MeciaHcbKoi аспiрацii:

YMMcbKi воiни пiдпали,rи Ерi-кала, пiдпали,тr Антасуру.
Вони забрали срiбло й клейноди.

Вони про.тпrли кров у пмацi Тираш, вони пролили кров
в Азубандi. Вони пролили кров у святинi Етrлйа
i у святинi бога сонця, вони пролили кров в Акушi.
Вони забрали срiбло й клейноди.

Вони проли.тпr кров в Абзу-ега, вони пiдпалили храм Гатуъl-дуг.
Вони забрали срiбло й клейноди.

IIIe вони розбили статую... Вони забрали збi)окя з Ганибанiру,
з поля HiHrypcy, i HaBiTb те, що було на обробленому ланi.
Вдавпrrrсь до руйнацiй та грабувань у Лагашi, 5rMMcbKi воiни
вчиниJIи грiх проти бога Нiнгурсу. Надана iM влада
буде вiдiбрана. Нема грiха у цьому Урукагiни, царя Гiрсу.
Але грiх уммського владаря Лугаьзагiсi нехай впаде
на голову його богинi Нiнаба.

Про багатстм MicTa Гiрсу зiтхае моя душq-
Вдались у розпач дiти у священному Гiрсу.
BiH увiйшов у серце Чудовноi Святияi.
Панi непритямного MicTa, коли ти повернешся?
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Еа - ерudськuй боz BoOu-

Лугальзагiсi у свою qергу Taкo)t(

довго не протримався, проте у його
контрзазiханнях ми бачш*ло iнший бiк
господарського Fоступу, що виявився
в Урукагiнi, у прагненнi iмперськоi
експансii, когра конче привела до
Сарrrэна: <<Коли цар ycix KpaiH Еrrлй

Гiстубар, tцо dyuluTb лева (вiOповiOае ва-
вuлонському Г iльzамешу ),- вid сuметрuч-
Hozo компонування цьоzо зображення
похоOuть ,Щанttло з йоео левамu.

передав Лугальзагiсi царювання у цiй
Kpaiнi, коли пiдкорив BiH краiни зi
схо,ry до заходу сонця, то оподатку_
вав ix. Тодi Енлй дав йому володiти
земJIею вiд моря в пониззi, вiд Тигру
та €вфрату до моря у верхорiччi. 3ем-
ля безпечно спочиJIа, води радостi

Пасryше, нёхай мо;rитви Moi тебе заспокоять.
Скорботний Пастуше, як хотЬ бп я тебе заспокоiть.
Скорботний Пастуше, заспокойся.
Пане rгrачiв, нехай бiда мого MicTa, бiда мого храму

тебе заспокоять.
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зросили Kpaiнy... Нехай той, хто голо-
ву бика пiдiймае, довiку пробуде Пас-
тухом...> Слiд заува;tпти, що останнiй
розквiт Шумеру припадае у Лагашi на
прав.пiння Гудеi, котрий, спорудивши
храм HiHrypcy, заявJIяе, що <,6ичем ве
би.ли i нiкого не гнобили його удари...
Своему царевi HiHrypcy люди радо
дарувrUIи вJIасну працю>. Звичайно,
Гудеа перебiльшу€, проте водночас ми
бачимо, що визрirпrй за Урукагirм
протест дав наслiдки. Бо HaBiTb якщо
урядники не вiдповiдали своiй посадi
у професiйнiй гмузi, t1' представники
все одно могли запроваджувати висо-
Ki моральнi норми, що на ix пiдставi
висновувzulи про факти й пiдтримува-
ли прагнення справедливостi серед
народу, когрий зауважував yci вiдхи-
лення. KpiM того, у месопотамському
xpaMi виокремпювалась громада пара-

фiян та храмова iерархiя, що i1 ви-
зискувzrла; слова Гудеi нагадують нам
про ентузiазм мешканцiв самоправ-
них MicT, зумовлеrrий будiвництвом
готичних кафедр у середньовiчнiй
<Dранфi.

Пiсля Лагаша зростае значення
Ура з його <(царями з чотирьох cTopiH
свlту>, де змrшувалися шумерськl 1 се-
MiTcbKi складники. Засновrмк TpeTboi

ypcbKoi династii цар Ур-Намму зJIаго-
див найдавнiше вiдоме нам зведення
законiв. Концепцiя Урукагiни вИрод-
х(уеться у помiркованiшому виглядi.
Ур-Намму каже, буцiм BiH позбавився
нечесних сrry;кбовцiв - людей, що
визискуваrIи тих, хто мав бикЬ, овець
i ослiв. BiH запровадив справед;rивi
й фiксованi мiри й ваги. Ур-Намму
потурбувався, аби пани не гнйили
удiв i злидарiв, а людина, що мае
дрiбну монету, не ставма жертвою
людини, що мае велику монету. Ми
перебуваемо напередоднi повного зве-
дення законiв Хаммурапi, де, проте,
через зрослi вимбги власностi люди-
нолюбства поменшiLпо.

Отолс бунтарство низiв у Месопо-
TaMii завершилось лiтургiями з глибо-
ким почуттям провини та створенням
юридичних кодексrв, що гарантувaUIи
крамарям право на BJIacHicTb. У €гип-
Ti народ утiшився тим, що йому за-
безпечува.ltося мiсце у потойбiчному
cBiTi, де BiH змо;ке пред'явити звину-
вачення несправед.пивим вельможам
цього cBiTy. Проте ф ре.пiгiйнi завою-
вання супроводжувzurися зростанням
меркантиJIьностi середнього прошар-
ку. Великrпi бог здiйснюе переоцiнку
чотирискладного cBlтy:

я

я

я

я

я

вам оповiдаю про чотири добрi справи, KoTpi повершило
дJrя мене мое серце... аби примусити зло замовкнуть.
Я повершив чотири добрих справи бiля брам ycecBiTy.

створив чотири вiтри, аби ко]кна людина могла дихатvI llими,
як це до Hei робили люди у iхнiй час.
Ще перше звершення.

створив веJIику повiнь, аби бiдняк мав на Hei TaKi caMi
права, як 1 пан, Ще друге звершення.

створив ycix людей рiвними. Я не наказував iM робити зло,-
це ixнi серця порушили мiй заповiт. Ще трете звершення.

змусив ixHi серця повсякчас пам'ятати про Захiд,
аби богам у провiнцiях склад.шися свяченi подання.
[_{е четверте звершення.

|,72



Тобто бог створив природу одна-
ково приступною yclм людям, вклю-
чаючи право на безфннi води дJIя
зрошення. BiH cTBoprB ycix людей
рЬними у братерствi, проте люди по-
рушили його закон i запровадили не-
piвHicTb. Нарештi, BiH пiдкрirиюе у
них пам'ять про потойбiчний cBiT (де
будь-яка HepbHicTb щезае). Величез-
на вiдстань пройдена вiд тих найдав-
нiших часЬ, коли цар, пожираючи
богЬ, був верховним канiбалом усе-
свlту, а решта людства ,кодного зна-
чення не Miula.

ОбряOч оtловлеilflя..Що деякоi Mi-
ри ми можемо оIмсати iсторiю еги-
петськоi релiлii як повiльне вiдрlгу-
вання моЕархiею тих ритуалiв, KoTpi
вона проковтнула за першим веJIичез-
ним ковтком. Проте насправдi проце-
си виявJIяються досить туманними.
Розмаiтi ryбйьнi культи родючостi
зберiгалися за умов переважання
одерrкавлених обрядЬ, проте вряди-
годи то один, то другий з них зринаJIи
на поверхню. Наприкiнцi процесу ми
подибуемо великi бр"д" оновJIення,
пов'язанi з OcipicoM: i у щоденному
вiдродженнi сонця, котрому загроjкуб
небезпека, i у щорiчних святах землi,
кOтра вмирае та вiдроджуеться.

Зi смертю царя еднiсть .Щвох
KpaiH перериваласц- вона вiдновлю-
валася лише з коронуванням нового
царя. Пiд час приJц/чення його очищу-
вали боги чотирьох cTopiH cBiTy. По-
TiM його супровод]кувzulи до Подвiй-
них Святинь (Пер-вер та Пер-несер)
i боrи корон)rвали на фараона. Коро-
нафйтrrа драма (вона дiйrrrла до нас
у TeKcTi ХII династii,- цей список
мае набагато давнiшrd першовзiр)
мiстить сорок шiсть сцен, кожна з них
склада€ться з чотирьох елементiв:
опис дii, мiфологiчне значення, бесiда
богiв (з використанням слЬ i KalraM-
бурЬ, що вимоЕчlяютIся богами за
описJваних ploB), вказiвки до поста-
нови. .I[iя обiймае коронацiю, похорон
покiйного фараона i обрядовий бен-
кет, в ocнoBi якого Mo;re бути пе-
реiстотненrrя мертвого. Надзвичайно
си.пьнi орiентафйнi мотиви е ще в од-
ному ритумi, пов'язаному з царюкIн-
ням,- у святi <сед)>, де багато досi не
з'ясованого. I-{ap сидить на чотирьох
троЕах, скерованих з лиця до чо-

Пuсар AHi за пораOою OружuнuТуту пере-
сувае фizурку на шахiвнuцi. IxHi 0ушi ёмi-
tценi HaixHiй zробiвнuцi облuччям 0о лiба-
цiilнdi суOuнu з воOою та KBiTaMu.
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Ста,tуя царськоzо пuсаря" V 0анастiя.
СереOuна III тuс. 0о Р. Х. (Лувр).

тирьох cTopiH cBiTy. На KoжIroMy тро-
Hi царя проголошують i випускають
по стрйi до Ko:KHoi сторони cBiTy. На
святкуваннi Мин, що припада,'rо на
перший мiсяць лiта, обряди повершу-
вмися на вро.tкаiстому полi, куди ра-
зом з урочистим ходом рушчши цар,
цариця i священнrd бйий бик. У цей
час до qOтирьох cтoprн свlту випуска-
лось по гусаковi, аби звiстувати, що
Гор i цар прпйняли корону. (На свят-
KyBaHHi Едфу за Птолемеiв знову до
чотирьох cTopiH cBiTy випускають ry-
caKiB та стрйи, аби звiстувати, що Гор
Бехдетит прийняв Бiлу та Червону
Корони).

.Щля народу вJIаштовувались пишнi
OcipicoBi святкування, протягом кот-
рих показувzUIи смерть-народженнrI
бога. Одне таке дiйство Геродот спос-
терiгав пЙлизу Папремiсу. Одна гру-
па кидалась на захист cTaTyi бога,
а ilmla - з булавами - нападала; при

цьому розбивмись голови, хоqа егип-
тяни твердиJIи, буцiм;кертв не було.
Вiрники розiгрували мiфiчнi епiзоди,
особллво битву Ocipica з Сетом: вбиь
ство Ocipica, оIIJrакування його Ici-
дою, воскресiння Ocipica. В Абiдосi
щороку ставили одну й ту саму MicTe-
рiю. Хiд очолював Упуату - бог-ша-
км, що став сином Ocipica; BiH був
Вiдкривачем IIIляriв. Щалi з'являвся
Ocipic у човнi, з ,керцями, за котрими
слiдрав народ. Озброена ломакап{и
юрба нападала на човен, а Упуату i1
вiдганяв. Потiм з'являлася числеrпri-
ша юрба, гц)оте з_ахисники вiдбивали
ii напад. Проте пiЪля цього виявJIя.ло-
ся, що проп:rв Ocipic. Пошук тривав
три днi: л<iнки голосуlJIи, а битва по-
при це тривЕ}ла. Але ось оголошувaulи,
що знайдено слiди стiп бога. Брато-
вбивця кинув мертвого Ocipica до зро-
шувальноi канави. (За одним мiфом,
Д,вi Сестри побачили, що BiH лiтае ра-
зом з ластiвками. Вони xt були присут-
Hi, коли знайLшли тйо бога у KaHaBi).
Подавався човен, аби повернути по-
кiйника у MicTo. Пiд заклинання Iсiди
розiгрувмися сцени мумiфiкацii. Бога
у пишних шатах переносили до iпшо-
го човна, у якому нzlлежzulо перевезти
його до гробiвки. [орогою знову вiд-
буъалися серед учасникiв ходу сутич-
ки Mir( дуаJIьними силами. Проте
цього разу перемагав Гор, помстлlший
i справедrивий син. Вiдтак вiдбува-
лось повернення Живого Бога до хра-
му, що був його домЬкою,

Ось кйька реплiк зi сцен мумiфi-
кацii. За ритумом родючостi у першу
годину вiдбуваеться шлюб неба i зем-
лI:

Ц е р ем о н iй м ейс т ер: О6'едну-
ються Небо i Земля.
Жi нк а (чотири рази): Радiння Не-
ба на Землi.
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Ба AHi Mpie на0 йоzо мумiею у еробiвцi.

Церемонiймейстер: Бог
iде. На колiна!

Жiнка (чотири рази): Радiння
неба на Землi.
(Вона вдаряе в тамбурин).

.Щвi -lкiнки (чотири рази): Не-
бо та Земля втiшаються та випов-
нюються радlстю.

Ц е р ем о нiй м е й ст ер: Земля
ставить поруч з тобою TBoix Сестер...
За тебе вiдплатиться.

Ж i н к а: Я гrлачу за богом, кOтро-
го люблю. Спочинь у своему домi,
залишайся у своiй грЙiвцi. Впади
ни{ьма, творець з4а, а ти, коханий,
прийди з миром.

OKpeMi виryкй сповнеrri пафосу:
<<Я IuIачу, бо про нього забули.
Я звертаюсь до неба i звертаюсь до
пiдземного cBiTy. Я одягла голого i
вбрала священне тйо. Я перейrrrла
землею, перейшла бозоднею та ручай
обшукала, Я голошу крiзь сльози, бо
про тебе забули,.Д,вi .жiнки оплакують
тебе, двi сестри за тобою голосять.
TxHi крила понад тобоюr>,

У €гиптi - як у Грецii та Полiне-
зii - були aKTopcbKi трупи, що ви-
ставJIяJIи п'еси-мiстерii. ,Що нас дi-

Сонце схоOuть на0 zробiвкою Нефер-
убен-ф. Поруч cToi,cb йоzо TiHb; на0 zоло-
вою KoTpoi Mpie птах-Oуша.

йшов напис, змишений актором в Ед-
фу: <.Я суцроводжував свого Пана на
його шляхах i раз по раз промовляв
слова. Я вiдповiдав Пановi моему на
yci його промови. Якщо BiH був бог, то
я був цар, якщо BiH вбивав, то я во-
скрешав)>.

IIовuй piK. Iнсценування бuтви
вiдбувшrось також у переддень Ново-
го року пiд час встановлення стовпа
<<дrкед)>. У Месопотамii Новий piK вiд-
значався за допомогою великого ри-
туалу, що його метою було вiднов;rен-
ня BcecBiTy та мiста-дер;кави. Протя-
гом 12 днiв тривало очиlцення свя-
тинь, офiрування та молитви. Го-
ловною подiею свят був ритуzй смер-
тi-воскресiння, що супроводжJrвався
битвами-пантомiмами та вiп{уванням
доль на наступнrдi piK. Вва;калось,
буцiм боги у цю мить домовJIяються
про долr, 1 ритуrй правив земним вrд-
биттям вирiша.лlьних подiй на небi.
Вгад5rвався аспект родючостi у межах
циклiчного життя з'емлi, але водночас
переважztла iдея непорушностi зако-
HiB, зорянrй цикл. Валtлива роль на-
лежtчIа креацiонiстському мiфу, в
котрому мовилося про те, що боги на
свой радi обрали Мардука, аби BiH
повершив те, що не вдrчIося зробити
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iншим,- зницIив Moltcтpa безоднi
TiaMaT. (Мардук 

- юний герой вави-
лонськоi Bepcii, але зрозумiло, що ра-
нiшrc головну роль грав нiпурський
Ешй).

Першi дri вiдзначмися IuIачами.
Ж"рrц почин€Lrм покутнi Йряди, i на-
род поринав у лсалобу, вшукуючи,
буцiм Мардука полонлл.пи на горi, кот-
ру в обрядi, безумовно, репрезентрав
зiкурат. На. чётвертий .день увечерi
жерцr спrвzulи креаIцонrстськии гlмн
<<EH5rMa елиш>. На п'ятий день до
святилища Мардука увiходив цар.
Верховний жрець знiмав з царя yci
регалii, давzв ляпаса i смикав за вуха.
Укляклий цар протест)rвав, наполя-
гаючи на своiй невинностi. Жрець
зztпевняв його, що Мардук розширить
його кордони. Тим часом люди поспi-
шчUIи вулицями Mlcтa, розпитуючи, де
5в'язнили бога, Богиня, лементуючи,
виходила з MicTa. ri такоlк, здаеться,
вважzlли бранкою пЦземного cBiTy, до
котрого вона зiходила. (Пiдземним
cBiToM, мабуть, були пiдвали зiкура-
ту). На шостий день з головних MicT
iмперii прибували царськi барки, на
ко;кнiй з котрих було болtество -патрон MicTa. Народ розiгрував на
вулицях iмiтацii побойовищ. На
сьомий день бога звiльняв його сип
Набур - нiпурський бог. На восьмий
день привезенi на барках cTaTyi пiд
наглядом царя ранrкувмися у тiй час-
Tшri храму, що назив:uIася Мiсце Зус-
трiчi БогЬ. (Так подавалася небесна
рада богЬ). У цьому риryмi боги
призначали cBoi'M BicTyHoM Мардук4
а в iншому риryалi вiдтворюва;rась
битва з TiaMaT, причому ро.пь Марду-
ка виконував цар. Наступного дня
вiдбувався хiд зi стаryями до Святко-
Boi Зми поза мiськими мурами, де
проголоцц/вмась перемога Мардука.
Насцrпного дЕя - пiсля бенкету -

процесiя повертаJIась до MicTa. I_{iei

ночi бог брав шлюб з богинею,- най-
iмовiрнiше, на вершинi зiкурату.
(В Iсинi та irпцих MicTax, а моrке
i у Вави.лонi, бога знову зобра;кав
цар). Останнього дня ще раз збира.llи-
ся боги у виглядi статуй i остаточно
визначали до.пi року. Наступного ран-
ку звичайне життя вiдномювмося
з новими силами,- люди заходжува-
лися орати й сiяти +.

У мiфi Мардук будуе BcecBiT з тйа
TiaMaT, котру BiH вбив, скерувавши
cTpi.Try в розкриту пащу. BiH уломив iй
череп, розрубав навпй тiло i пiдняв
одну половину, аби створити з Hei
небо. Потiм BiH творить людину. <<Еа

пiсля цього призначив людинi працю-
вати i звйьнrш богiвr>.

У ритуалi ми бачимо огryскання до
пiдземних мук бога й боrинi, що
прийrrr.па йому на допомогу, подальше
виправдання i врятування, потiм -
ВОСКРеСrННЯ-СХОДЖеННЯ, ЩО ЗавеРшУ-
в:uIося священirим rrrлюбом. I_tя, схема
ритуаIry глибоко вросла у свiдомiсть
людей, даючи iM знаки, за якими роз-
пiзнава.rrи визначнi подii, а також сис-
тему iнтерпретацii icTopii. Так, у те-

* У новорiчних ритуалах глибоко
BKoprHeHa rдея <починати щось спочат-
ку>,- вона провадить до свят на взrр са-
турнмiй, що тимчасово повертають за-
гальяу pbHicTb Золотоi доби (за Саryрна) ,

коли раби вйьнi, а хазяi часом iM прислу-
жують. (Сьогоднi в apMii Ве;rикобританii
за рiздвяrп,lм столом irшlим чинам прислу-
жують сержанти). Корiння явrшIа - у
<аlrчеринзi> тотемного ритуаrry, aJ,Ie тепер
усе забарвпено суспйьпим подiлом i по-
роджуваrrим ним вiдчуттям провини. .Щавrri
гебраi мали свое свято, що озвача-rrо новлй
початок; сюди - хоча й меншою мiрою -стосуеться щmижневпй шабат. Вiдси й
значення свята мя пуритан, якl спанте-
личшися через трошi. За допомогою цiл-
ковитоi поздержливостi у суботу вони очи-
шýrвrцись вiд провини i дiставми Mo)oIB-
BicTb <починати спочатку>.
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мах гебрайських пророкlв ми поди-
буемо rмзку ключовю( iдей або Йра-
зiв, запозичених з новорiчного свята:
1. Стан хаосу - перемога ворогiв бо-
га у xpaMi та в MicTi, пос)rха i голод,
полишення богом храму й MicTa, роз-
порошення людей, полон i сон бога,
сп'яrriння. 2. Повернення - BicTyH з
радiсrпrми звiстками, пробуд;кення
бога i людей, ixHe повернення, битва
зi злом, поразка cMepTi, звйьнення й
збирання людей. 3. Перемога - офi-
рування, rжа-причастя на ознаку пе_

ремом, iнтронiзафя появrIеноI0 бога.
У мiфi про зiход;кення Iнани до

пИзем'я ми подибуемо - за ритуа-
.,IoM родючостi - безпоiередне вира-
ження теми <(смерть-вiдрод:кенняr> з
Матiр'ю в центрi. Позбиравши вiдпо-
вiднi священнi декретмii, вбравrrп,rсь

у uapcbKi шати й клейноди, вона спус-
ка€тъся у KpaiHy, З KoTpoi Не По-
в€ртаються (безумовно, дJIя поряту-
мння свого коханця Тамуза). У пiд-
земному cBiTi царюе ii сестра та ворог
Ерешкiгаль. Про всяк випадок IHaHa

зобов'язуе свого посланця оголосити
розшук ll у змl оопв, якщо вона за
три днi не повернеться. У гiршому
випадку EHKi, що <<знае i:Ky .r(иття,
знае воry життя)), поверне 1r до жит-
тя. Бйя бралш пiдзем'я вона пода€
оманну причиtry cBoiix вiдвiдлн. ij ве-
дуть через BiciM брам, причому бiля
кожноl орами, попри ll протести, з Hel
знiмають частину вбрання. Нарештi
вона постае гола перед Ерешкiгмь та
CiMoMa Суддями, KoTpi дарують iй
смертельний погляд. Мертву пiдвi-
шук}ть до стовпа, i так вона висить
три дби. Потiм за допомогою EHKi
вона оживае. ri повернення до життя
супроводять стовпища страховиськ,
гарпй та привидiв. .Щорогою по Шу-
меру iй несила обтрусити ix з себе.
(На цьому текст уриваеться).

Викладовi поеми притаманне не-
квапне лiтургiйне розгортання шу-
мерських композифй, довгi повтори,
а також контрастна - на кшталт ба-
лам - драматизацiя подii.

Ocipic, tlбiруч трuмаюцuсь за жutтя, з'яв-
,1я€ться зl скрuнl| lцо охороняеться цо-
TupMa uоZо счн{Lмu.

12 a-Bs 1,1,1
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<Панi моя заJlпшила небо, залишиJIа земJIю, зiйrrиа у пiдзем'я.
IHaHa зarмшпла небо, заJлилпша землю, зiйurла у пiдзем'я.
Залtишпла царство його величностi, залишила царство 'fi ве-
личностi, зiйшла у пiдзем'я>>.

Бйя брами пiдземного cBiTy (варiанти

розбiгаrоться лише щодо подробиць
знiмання шат) вона розмовляе з
брамниками:

<,- А це навiщо, скалtiть ласкаво?

- Виняткоiiий, IH4Ho, звелiв дос-
конаJIити настанови пiдзем'я. IHaHo,
не розпитуй про ритуаJIи пiдзем'я>.

е еuпет с ьке ]пuст е чт во. Найпова;к-
нiшим iмпульсом була потреба ство-
рити потойбiчнi сцени д.пя <<ка> у його
вiчних межах, а також образи покiй-
rMK4 кmрi розпiзнае i у когрих осе-
литься ,ryх. Так народилося тя.:кiння
до реа;liзму. Худоlкник 65в <,санх> -той, що дае життя. Визначальний
ЗнzrК МИСТеЦТВа 

-(X€MoTDl 
СВерДлО

каменяра. Рiзьбярi - як i решта
представнrл<Ь образогворчих мис-
тецтв 

- 
працюваJIи пiд наглядом вер-

ховного rкерця Птаха у Мемфiсi, кот-
рлй мав, зокрема, титул Верховнлй
Майстер Худолсникiв. Перiод видат-
них мистецьких вiдкриттiв припадае
на .Ц,авне I_[apcTBo, причому апогей -на [V-V династii. Саме тодi покладе-
но пiдвалини, що рiзноманiтно розви-
в;алйся згодом: з'frлявся з бiгом часу
оr:обливий поваб виконання та Bip-
туознiсть фактури,- проте досяга-
ло(ь усе це обов'язково за рахунок
втрати найпоту:кяiшоi органiзуючоi
с1,1ли вихiдвого реалiзму. Однi й Ti
cal.ri пози повторювмись протяIом
тт,tсячолiiь: попри те, що час вiд часу
митець прид/мував нову модель, його
винахiд нашаров)rвався на усталенi
телли й невдовзi перетворювався Еа
стереотип.

Натепер вже виник i канон,-

власне, ще у додинастичну добу, на
палегцi фараона Нармера, де,схема-
тика зобра-lкення IpyнTyBturacb на гео-
метричних розрахунках. <<Точrrий роз-
рахуЕок - брама до усього)>,- мо-
виться у риндському папiрусi. Систе-
ма, що керувала формами мистецтва,
описуваJIась як закон фронта,тьностi.
,Щозволенi будь-якi пози, проте вони
повиннi пiдкорятися такому правилу:
<<Осьова площина, що, найiмовiрнiше,
проходить через MaKiBKy, Bic, хребет,
грудЕину, пlrп i cTaTeBi органи, симет-
рично подiляе тiло навпiл i лишаеться
незмiнною: ii не молtна Hi згинати, Hi
викривJIювати у будь-якоtчцl напрямir>
(Ланге). Таким чином, за будь-якого
нахиJц/ чи повороту середня rulоtr{ина
не припиняе бути rrлощиною i <<нема

бiчною вiдиленrrя або повороту шиi
чи ту.rryбаr>. .Щалi, можна стверд)(ува-
ти, що yci скульптури до TBopiB V ст. у
Грецii <<зумовленi законом, що е уз-
годженням мiл< фронтмьним бачен-
ням l природою людини за даних

умов; вихiдна IuIощина сприймаеться
як вигляд спереду, а решта головних
вертикzulьних ппощин корпусу й KiH-
цiвок утворюють з сiчними або пер-
пендикулярними IUlощинами приJIеглr
або рiвнобi-жнi rrлопцни. Ще правило
стосуеться як окремих фiгур, так i
груп, що розглядаються як скульптур-
ila сднiсть. Фiгури гармонiйно про-
тистав;rенi,- незaulеrкно вiд того, роз-
мiщенi вони в однiй i тiй самiй шIощи-
Hi чи пiд прямим кутом одна до одноi>>
(Шафер). Цi засади стосувались i
скульптури, i рельефу. Вони дозволя-
ли зобра.lкувати фiryру з кйькох то-
чок, r водночас, попри викривJIення,
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Статуя фараона XiqpeHa. IV Оuнgстiя.
( Ф щzмент ). ( Kaip, € zuпетськuй музей).

на ruIаскiЙ поверхнi пiдтримувмась
перекошIикr еднiсть. Незва;каю,{и на
кчт зору, зображуване обличчя поста-
валоживимiурурi.

Щей ремiзм луже вiлрiзня€ться
B1.1 ремiзму худо:кникiв пмеолiту,
KoTpi працювzчIи через безпосередне
схоплення цйостей, що пiдроздiляли-
L-я змежно вiд способiв моделювання
та факт)Dи, з:Uмшаючись вторинним
чистецтвом, рlзновидом переважаю-
чого цЙого. €гипетськиЙ маляр був
анмiтиком, якиЙ використовував на-
бlток тривалого перiоду абстрактних
чзагмьнень 1 геометричн}D( орнамен-
TiB. Найiстотнiшою, нарi;кною д.пя
творчостi органiзуючою iдеею була
с иметрична дуальнiсть: форма подйя-
-]ася навпiл, i обидвi половини пiдпо-
,l ],

Статуя фараона Хефренл. (Сокiл, u1o за-
xuulae фараона, зображенuй з потuлuцi
zоловu).

рядковувarлись единому законовl, aule
водночас вони взаемно протиставля-
лись вцповlдно до законrв руху.

(Dронтальна основа сприяJlа роз-
витку фундаментilльного трактування

форми, виходячи з уявJIення про ку6;
цьому rк сприяв метод обробкпбрплм-
парале.пепiпеда, на якому Йриси по-
знач€чIися чорнилtlм. Обводи на кож-
нiй з чmирьох IuIощин прорiзьблюва-
лись до точки контакту, а потrм до-
працьовувмись детаJIi. Такий пiд<iд
за допомогою вертикальноi та гори-
зонтальноi площин створював об'ем-
HicTb зобрая<ення. Чотири IUIощини
не накJIадак)ться одна на irшrу, бо
одна переходить в iншу. В одному
рrзновидr - людин4 котра сtцить на
зем.пi зi складеними на колiнах рука-
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Поdвiйна статуя фар,она MiKepuHa з 0ру-
жuною. lII тuс. 0о Р. Х. (Бостон. Музеil
крслснuх мuстецтв).

ми,-забезпечуеться безпосередня
o6'eMHioTb маси: гоJIова органiчно ви-
ростае з о6'Фuноi маси. Певне тракту-
вання пойтне i в )корстких, IUIacKиx
лiнiях египетського пейзажу: Iиаский
Еизький обрiй, що на його тлi рiзко
виокремJIюютъся вергш(:чьнi форлдл.

Худолtник мiг, за бажанням, пору-
шити канон. Так, скульптори, що пра-
цюютц зобракуються за каноном, а
скульптури-у звичайншi профйь.
Одначе подiбнi вiдхи;rення траIuIяJIи-
ся рiдко й мали периферiйний ха-
рактер, У ме;ках o6'eмHoi побудови та
фронта.rrьного канону вдаваJIося до-
сягти дивовиlкноi повноти реалiстич-
Hoi форми. Iнколи виходило маЙже
доскон;UIе споrryчення реzчIrзму, кано-
ну та o6'eмHocTi, як-от у випадку JIувр-
ського писаря. Часом додава.rrись i

HaTypаJIrcTиrIHr детччI1,- оч1, наприк-
лад, вiдтirповались кришта.певою irп<-

рустацiею; могли TaKoJK зобраrкува-
тись фiзичнi вади людини. Гордiсть
худо)кника через вiдчуття пропорцii
та рiвноваги, здатнiсть утрив:UIювати
миттевi образи згiдно з композицiй-
ною врiвноваrкенiстю канону вiдбr,rта

у написi <<головного майстрового, ху-
дожника й скульпторzD>, когрий про
вJIасне моделювання Kа;Ke: <<Я знаю,
як виробляти глину, а1 цадшlати iЙ
пропорцiй згiдно з правиJIом, л( фор-
мJrвати ii й прорЙлювати, щось до-
даючи та щось вiдбираючи при цьому,
аби [ко;кrмйl член опинйвся на [вiд-
повiдному] мiсцi>>. А про свiй малю-
нок BiH каже таке: <<Я знаю [як зобра-
-lкувати] рух фiгури, поставу -lкiнки,
миттеву позу, скорqування окремого
бранця або погляд очей, що )rп'ялись
в одIry точку>.

Наявна у KaHoHi потреба створю-
вати реаJIiстичне збраlкення, що ке-
руеться внутрiшньою системою piBHo-
ваг, доповнюваJIась 1деею, котра поля-
гала у тому, що статуя покликана
стати осеJIею <(ка> та, у якомусь рову-
MiHHi, його портретом. Мрець зобра-
жувався цiлком спокiйним, проте у
динамiчнiй рiвновазi його членiв щrо-
cTer(yB€Ulacb величезна концентрацrя
)(иттевоi сиJIи. Ми бачимо не роз-
слабленiсть: тйо сприймаеться як
щось цйiсне через сприйняття гео-
метричноi рiвноваги. Людина зби-
раеться у едину енергетичну точку,
в чому й виражаеться увесь lT ха-
рактер. (I_|я тоlка - мить шамановоi
нестями, але у досконzUIо BTUIeHoMy
спокоi та усесприйняттi). Природrа
асиметрiя дцох cтopiн Йличчя не вра-
ховуеться.

На рельефах або картинах зобра-
,ку€ться низка типових явищ за учас-
тю покiйника, причому йому нме-
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жить магlчно одухотворювати lц яви-

ща. За Середнього I_[apcTBa зЙра-
жуеться покilforик; що бере участь
у рiзних сценах, а за Нового Щарства
чя iконографiя поглиблюетъся. KpiM
поховальЕих картин, е традrлдiя опо-
вiдного мистецтва, що зве.rrичуе фа-
раона.

.Щавне I_1apcTBo засвiдчи;rо визрi-
вання велш<оi форми,- вона цuIл(ет-
на й напружена, ryманна i водночас
перейнята обожненням, особистiсна
й сповнена невибагливоi широчiнi.
Розпад систем поховання у Се-
редньому I]apcTBi породив скепти-
цизм. Поет, що бесiд5вав з вJIасним
<ка>, пояснювdв: <<Потiм мiй <ка> вiд-
крив cBoi вустЕ аби вiдповiсти на Moi
слова: <<Яrqцо згадаеш про поховання,
то це печаJIь, це вцкJIикання слrз, це
створення засмученоi людини, це ви-
дмення людиви з ii дому й поста-
новJIення i'i на гюрi. Ти нiколи бirьше
не зможеш вrдiти та озирати сонце.
Ti, хто споруджував з гранiту й ство-
рював зaшу в пiрамiдi та хто досяг
лйростi у дЙрiй роботi...; коли будi-
веJIьники стають перед богами,- по-

рол<нi ixHi жертовнi табJмчки, [а сай
вони] cxo:Ki на тих, хто, втомлений,
вмира€ на Haclmri й не за.тпrшае по сбi
послiдовника. Свое' забрала [у них]
повiнь i сонячrпrй пал, i риба на рiчко-
вому березi бесiдуе з ними>>. При
чюму сповiдуеться гедонiзм, а в кон-
цепцii мистецькоi творчостi накрес-
-тIо€ться розJIаJvI. Один напрям пiд-
кресJIю€ ryманiстичний аспект за ра-
хунок iнтенсивностi й цiлiсностi ба_
чення,- наголос робиться на при-
вабливостi творiння. )(ест чоловiка,
кoтрий обiймае дружину за Tanriю,
стае формальним, йому бракуе теrша.
Друга течiя прагне витворити ефект
сили, проте у цюму випадку реалiзм
втрача€ масивпlGть, худоrкник

дрiб'язковiшае: iдея вIIади накпадаеть-
ся на форму, вона не виводиться з ве-
лпчноi рЬноваги. За Ехнатона, peJli-
гiйнi реформи якопо ми розглянемо
ни]кче, з'явrrяеться ще один рiзновпд
решliзму: прагнекня вiдмовитись вiд
будь-яких стереотипЬ,- зобрахtуеть-
ся близьке та особлr,rве, актумьне
у свой lдrTTeBocTi. Cxo;rre, що вiдбув-
ся масовий вrжiд peMicrпtKiB з Kpiry
до егшrту,- вони несJIи з собою лег-
ке й жваве вiдчуття рослинних i тва-
ринних мотивiв, Нова естетика, що
вiдкидае освяченi часом формули, Bci-
л-ш<о пов'язув:UIася з етикою Маат
або Iстиrпл. Ifя естетика щезJIа разом
з ре;Iiгiею Ехнатона.

У поехнатонiв перiод - за Рамзе-
сидiв - скульптура втрача€ нaшруry '
Стан зарахування до лав богiв зво-
диться до канонiчноi усмiшки; попри
вiртуознiоть фактури вiдч5ваеться тя-
.lкiння до веJIичезнID( розмiрiв i за-
гмьного враrкення. За Нового Щар-
ства робляться спроби зобразити дiю,
вiдбити масштабнiсть дерл<авноi екс-
пансii, з'являеться зобрФкення коня
у бою. Але з виснаженням полiтичноi
енергii мистецтво повертаеться до
гладенькоi поро-lкньоi архаiки.

Живопис сягн)rв :лпогею за IV ди-
HacTii, як це видно на прикладi май-
стерно виконаних гусей у Медумi,
а блил<че до VI дкнастii позначаеться
занепад. У Новому !{apcTBi живопис
перевaDкав над рельсфами, i ми зуст-
рiчаемося з егейськлпчrи вIt.пимми,-
нацрикJIад гончаки, що мчать (вони
зображенi - нiби летять у повiтрi)
у сценах полювання, KoTpi нагаду-
ють нам тиренськi фрески.

В apxiTeKTypi з особливою ретель-
нiстю розроблена така веJIика геомет-
рична форма, як пiрамiда. Вона була
частиною ансамблю, до кmрого, KpiM
Hei, входив поховальнtлi храм i пе-
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рекрита аркада, що завершувалас я ве-
стпбюлем. Храми у гшанi прямокутнi,
що пrдказувало вигляд скульптурщ
яка вписувмась у ку6. В основу ко-
лумн покладено рослинний MoTrB -стебло, стовбур, KBiTKy,- наприкJIад
колуIrrна <<пуп'ях лотос:D>, <,оберемок
стебел папiруса>, <(паJIьмове дерево)).
За Нового Щарства поширилися ком-
позиткi <<KBiTKoBb кФrумни з вiдкри-
тими або закритими пуп'яхами, а та-
кож шестикутц колумни, цо нази-
ваються протодорiйськими. На капi-
телл( коJIумн Гатора було двi личини
богинь. Проте подибувмись i .ра-
HiTHi колумни квадратноi чи, ширше,
прямокутноi форIvrц бйя KoTpoi iнодi
ставили статую фараона або Ocipica.
€гипетськi гробiвки - перший прик-
лад великомасштабного використання
каменю у будЬництвi: враження лег-
KocTi й рiзноманiтностi створювалося
за допомогою KoJryMH. У цю х< пору в
Месопотамii необхiднiсть використо-
вувати цеглу призводила до того, що
споруджуваrIись вал<кi глухi мури.

Прямокутниri у rulaHi Ёоховальний
храм .Щавньоrю I_(apcTBa складався з
сакральноi й TaeMHoi частини, а та-
коrк частини, вiдкритоi для народу. За
допомогою сакрzUIьного пrляху або
пiдходу робпrrася спроба jвиразЕити
космiчну приролу храму. Там, де
IIш_D( перекривався, стеля роз_
мiшьов)aв:UIася жовтими зiрками на
блакитному тлi, а зв'язок з природним
ландшафтом пiдкреслювався <.KBiTKo-
вими)> коJцrмнами. Згодом форми хра-
мового будЬництва стають безладнi-
шими, наприклад за XVIII-XXI ди-
настiй. Продовlкувми нагромадrкува-
тися пйон з парою Йe;ricKiB, мону-
мента;rьцrдi прозiр дверей, прич,lвJIе-
ний ва;ккrдц кlимсом i обме;кешrй
двома прямокутними у гrланi веrкками
з похиJrими стiнами. У Карнаку було

шlСть ПРОЗОРrв З ЗаХОДУ На,Схlд l чОти-

ри - з пЬночi на пiвдень. Помi.rrr осе-
лею бога та рештою храму розташо-
вувався гiпостильний двiр. BiH скла-
дався з центрмьноi нави, вiдокрелчrтrе-
Hol вц Оlчtмх придUIlв двома рядами
KoJryMH, кiлькiсть. котрих змiнювма-
ся. Колумни центр:шьЕого о6'ему пе-
ревищуваJIи коJryмни бiчних o6'eMiB,
а рiзницю piBHiB даху, що з цього
виIuIивччIа, будЬничий використав дIя
вивершення з каменю горiшнього ря-
лу BiKoH, якi освiт.lповzuш верхню час-
тину храму. Бiчнi придi.lпl освiтлюва-
лися вузькими щйинами у стелi, i то-
му HaBiTb опiвдНi на бiчних cTiHax
панув,uIа пЬтемрява. Часом однiеi
споруди виявляJIось недостатньо, i бу-
дЬничий розташовув.ш у ряд двi-три
споруди, а потlм поддоював l святt{JIи-
ще, що складzuIося, скаrкlмо, з гlпос-
тильноi зали з чотирма колумнами
дJIя свяченого човна, а даJIl 

- 
одне

або кйька примiщень, де боговi по-
вершJвалися його щоденний туалет
i поклонiння.

У пишномовному Новому Щарствi
зростzчIи величезнi KoMIUIeKcи, на зра-
зок .Щеiр ель-Бахрi, де двi аркаднi
тераси провадиJIи до видовбаних у
скелi молйень санктуарiю, до флого
ланцюга й'емiв, включених до веJIи-
чезного неоздобленого амфiтеатру.
Мегаломанiя ступае поруч iз занепа-
дом.

Iскува.пи такоr( простiшi xpaMoBi
форми. За ХVIII династii ми зустрi-
чаемо два ocнoBн}lx типи: одна камера
з колумнами або без них в iHTep'epi та
периптерIrчна споруда, наприклад
храм Хнум в Елефантинi, I-{я еле-
гантна й ретельно виконана спору-
да - яскраве свiдчення того, чим гре-
ки зобов'язанi египтянам. Зми з на-
вами й придйами можна розглядати
i лс прототипи рrлчrськоi та се-
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редньовiIIноi архiтектури. Прmе Hi
грецька, Hl готична основи не запози-
чили чiткiсть i впорядкованiсть еги-
петських систем. KpiM MoHyMeHTzuIb-
ного входу, вони опrкувrUIися пере-,
мr(но iHTep'epoM, що вражав пiд час

руху печеристими просторами з таем-
ниtшм зблискуванням реlrьефiв до
святиJIища або споконвiчного пагор-
ба, де вiдбувалося богоз'.ш;rення.
€мптяни прагнули вiдтъорити у каме-
Hi мiстерiйний досвИ.

Лirераrура й мgзuка. У збереже-
ншс фраrментах лiтературних джереJI
ми не знаходшчrо й слiry епосу. Одна-
че ми подибуемо TaKi ,канри, як лю-
бовна пiсня, застiльна пiсня, роман
i чарЬнi казки (народнi казки), ма-
гiчнi мiфи, гiмни, дидактична лiтера-
тура, мудростевi пйсання,- на додачу
до цього можна цiлком спокйно при-
гадати байки про тварин.

Поети дуже рано вiдчули Iли-
боютй бйь вiдчаю, прагнуtм вислови-
ти нове й щире. Хехепер Сонбу за
Сесостриса II, чий TBip як взiрець
класики копiював шкоJI4р доби
XVIII династii, скар:кився: <Я ви-
вертаю себе навиворiт через то,

що в MeHi мiститься,- як вiдме.жо-
вуетьсд людина вiд того, хто промов-
ляв до Hei... Що сказано - те сказа-
но, Людr+tа не може пишатися промо-
вами минулLD( речникiв. У цiй справi

Бuтаа KmiB t tцурiв.

слово промовлятиме не той, хто гово-
рив, а тоЙ, хто говоритиме)>. I поет
проголошуq що цей iмтryльс прихо-
дить до нього, як до трударя пlд тлк-
юпrt пriтом. <<Серце iстину не сщ)и-
ймае>. А в найда,внiших <<Настановах
Птахсrгепа> мiсти;tось таке вiдкриття:
<<Радься з нетямущим i з мудрецем, бо
неможливо сягти меж мистецтва i
жоден художник не вичерпав cBoei
маЙстерностi. Гарну промову ваr(че
створити, Hi-xt знайти коштовний неф-
ритr- а проте його знаходять похи-
ленi н4д Jкорнами невИьницЬ>.

Казки траIuиються надзвичайно
виразнi. Вiзьмiмо, наприr<.lrал <Скарrи
сеJIянинФ>. У цiЙ казф оповiдаеться
про зiткнення Хунанупа з чиновни-
ком i про те, як BiH став перед судом
старшого управитеJIя. Mopa;rb поля-
гае у тому, що <той, хто зобов'язанld
порцдкувати згlдно з законом, нака-
зуе грабувати... Мировi суддi чинять
зло. Пишномовство однобiчне. .Щопит
провадять злодii. Велптелi 

- зJlоriliн-
цi>. ,ЩинамiчIIа промова Хунанупа е
сумiшIrпо рпторичних прrйомЬ i
прислiв'iв. Завершуе вlн погрозою
звернутися до мертви\ до май-
бутнього суду: <<Я BoJIaB до вас - i ви
не почIли; тепер я пiду й накличу на
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вас Анубiса>. BiH вибiгае - його лов-
лять i повертають назад; BiH здри-
гаеться вiд виявленоi BTlacHoi мужнос-
Ti. Але виявJIяеться, що його повиннi
помиJDlвати. Як приклад риторики,
що водночас пародiюеться i нiби гли-
боко поважаеться, наведiмо таку роз-
rcрнуту метафору: <<Якщо ти спус-
тишся до озера iстини, то IUIиви ним
за ходовим BiTpoM. Не розшарпаеться
поJIогнина вiтрила, не забариться чо-
вен, зr щоглою нещастя не стансться'
нiщо не про6'е тЙi ноги, течiя не вiд-
несе, не доведегься потрапити у хаJIе-
пу на рiчцi або побаrrити йличчя
страху. До тебе прцпливе покiрна ри-
ба, i ти спiймаеш rкирЕу дичину. Бо ти
батько голодранця, брат вiдцураноi та
фартушика того, в кого немае MaTepi>.
Тут ми зустрiчаемося з початками
реалiзму з ,киття простолюдiв, котрий
продовжиJIи греко-римськi мiми й
<Сатирикон> i котрий у пiдсучrку ви-

€еuпетськi танцiвнuцi з zробiвкч Псару.

плюскувся в iспанський крутiйський
роман.

Настугпrшi ,(анр - <<Лист до мер-
твихD. ПевIIий урядник звертаеться до
духа друr(ини, що переслiдуе його:
<<Що я зробIв тобi поганого?.. Hi, ти
не спроможнlшi вiдрiзнити дЙро вiд
зла>. Вй давнiшого перiоду зберегла-
ся оповiдь про Синуху, котрrлi у ви-
гнаттнi знайшов притулок у бедуiна
й став вождем. йому довелось вияви-
ти себе у жорстокому двобоi. Зреш-
тою BiH потраIuIя€ додому. € казка
про моряка з розбитого судна, котро-
го викинуло на ocтpiB, де ,кила вели-
чезна бородата змiя. Вiд Нового Щар-
ства дiйпиа до нас утiшна розповiдь
посла Уснамена про Його хмепи,
пов'язанi зi спробою одержати з Лiва-
ну деревину пiд час занепаду €гипту.



Збереглось оповiдання щ)о привиди,
мiф, розподйеlмй наро€ - на на-
родну та на чарiвну казку,- <<Оповiдь
про двох братiы i <<Зачарований вла-
дар>. Так, у <,Щвох братах> ми поди-
бУемо тему.шар помi:к братами, iMeHa
яких свiдчать про бо:кеське поход-
ження (Анубiс та Бата,- обох впrа-
новуваJIи у Сацr). Щружина Анубiса
намагаеться спФ(усити. Бата; 'й це не
вдаеться, i вона висувае проти нього
брехлrше звинувачення. Анубiс зби-
раеться вбити Бата, :ule того попе-
ред)сrють корови. Решта оповiдi при-
свячена втечi, що при iT зммюваннi
використовуються мапчн1 мотиви.

В одному фрагментi розкрива€ть-
ся тема розбрату; рiзнi частини тiла
доводять свою переваry над iншими.
Y rмзцi листiв вt{хвiлJtяеться доJIя пи-
саря порiвняно з таланом iнших фа-
хiвцiв, KoTpi виставJIякугься на кпини
за допомогою реалiстично деталiзова-
ного опису. Проголошуеться розподiл
фiзичноi та розрiовоi працi. <JIюдина
без розумових здiбностей встае й ви-
конуе Barr(кy працю, заздро позираю-
чи на Еих [на учнЬ писарЬ]>.

Гiмнам часто-ryсто BJIacTиBa ве-
лична образнiсть. Ось наприкJIад,
слова, зверненi до Птаха: <Ти 

- ,Щ,и-

тина, що народжусrъся щоденнq Ста-

Музика - i ре;Iiгiйна, i cBiTcbKa -була,<,хи>,- насамперед радiстц а ча-
сом i рiзьбленrлi з каменя розквiтлий
лотос. Одна частина xpaMoBoi лiтургii
називаJIася Вшкiд Голосу. Ми знаемо
про пiснi IсИи й Нефтiс, що виконува-
лися протягом п'ятьох днiв, причому

рець на кордонах вi,пlостi, Старець,
що перестJrпае вiчнiсть, Пан Прихова-
ного Трону, що його й самого,схова-
ли, Сховаr*rй, що подба його невiдо-
ма, Пан РокЬ, що да€ за бажаrпrям
життя>. Ве;rьми вишуканi й солодкi
вiршi про кохання: <<Брате мiй, так
любо пiти до стаЕка й к5rпатись, як ти
дивишся на мене i я Mo.1Ky появити
поглядовi твоему красу свою в ryнiцi
з найтоншого сукна, коли воно намок-
ло й пршrягае до тiла... Я заход.lку
з тобою у воду й знов до тебе ви-
ходr(у з червоною чарiвною рибкою
на пZUIьц-D( рук Morx...

Мiй вовк моJIодий - тво€ сп'янiн-
ня. Я кохаr+rя тво€ не вiдп5пrцl, HaBiTb
якщо мене битимуть... гнатимуть па-
лицями й дрючками до дaulекого
краю 

- 
Па.пестини, хJIьоскатимуть

батогом з жилок пiчIьмового листя,
виганяючи до краiЕи Ефiопii...>

Ми подибуемо лiричнi формули,
котрим судиJIося довге ,киття: <<XmiB

би я бути чорношкiрою сJryжницею,
що сJryгуе моiй коханiй, бо я мiг бп
побачити колiр'fi тйа, кохкну частин-
ку i1. ХотЬ бvl я бутп сигнеткоц
котру вона надягае на палецы>.

Ось два црецьких двовiршi: перший
написаний у VI ст. до Р. Х., а дру-
гий - ще через тисячу рокЬ:

один день припадав на ламентац1.
KpiM гiмну на пошану Ocipica, що
його виконував r(рецьчитець, пiснi
скJIадzллися з дуетЬ у вшtонаннi
жриць та соло у виконанн1 мlма, кот-
рий зобра.lкував lci,ry. У ,Щавньому
й Середньому Щарствах двiрськi му-

Хотiла б я лiрою стати з кiстки,
щоб юнакам iз Бахусом пiсню очо.lплть.

XoTiB би я бутч як легiт: BiH летить на твiй берег
та оголюе грудь - там, де б'еться серце.
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ГуOеа.

зики мми високий ранг, а за Нового
Щарства ми зустрiчаемося з храмови-
ми музиками, когрi часто-ryсто були
дружинами або доньками жерцiв i
розглядаJIися як гарем бога. Участь
у цьому бра.ти знакомитi ;кiнки, що
з них з часом утвориJIась корпорацiя,
а за ceтi вJIадарка корисцrвzUIась вер-
ховною вJIадою HapiBHi з царями. За
Нового Щарства - пiд сирйським
вIuIивом - дzшнi повйьнi танки пе-
ретворились на швидкi й несамовитi
танцювання.

У €гиптi, як i в Месопотамii, вва-
жмося, що дов]кина струни - за iH-
шш( однакових умов - визначzUIа ви-
соту тону. Cxo.;Ke, що у Teopii наголос
робився на планетарне число ciM,-
була, наприклад, семиструнна арфа,
а подекуди dявлялйся й ансамблi, що
складаJIися з ciMox арфiстiв та ciMox
флейтистЬ. Запевно iснувало якесь
магiчне уявJIення про музику, за якою
кожна нота мала певне космlчне зна-
чення. На пiдставi цього ми можемо

виснувати, що вrке тод1 вживмися
ладовi формули.

Шgмерське ]пuстецтво- У Шумерi
вся рiзЙа створювtulась виключно
дrя xpaMiB, i наголос робився не на
похованнi, а на зверненнi до богiв.
Статуя для египтянпна була переду-
ciM ланкою Mi.lK покiйником, усе ще
присутнiм на землi у cTaTyi та MyMii,
i духом, що блаженствуе. Для шуtr{е-
piB - це зв'язок з богами, магiчнлй
засiб вrrливу Еа земне життя. Гудеа
вчить: <.Статуе, скаr(и мо€му царевi
[бог MicTa] ... BiH дае cBoiM статуям
iMeHa, як-от Та, Котра ПiOносuть Мо-
лuтвu або llap, ,котрому я споруOuв
храм,- нехай жuття буOе йенi за вu-
наеороOу>. Через приблизно 2000 ро-
KiB один ассирiець ка;ке, буцiм BiH
поставив статую, аби виблаrати собi
,киття у богiв, у яких BiH Ёiрить.

,Що нас дiйшло обмаль культових
рiзь6, бо вони були надто фнною здо-
биччю д.llя грабi:кrикiв,- адr(е на
них золото та iншi коштовнi оздоби.
Проте ми маемо два екземIuIяри часiв
другого ранньодинастичного перiоду,
кOгр1 виявI,UIися закопаними разом
з iншими предметами зi святилr.rща

у Terrb-AcMapi, коли'iM почала загро-
жJrвати небезпека. Вони вiдрiзняють
ся вiд зображень молйьникЬ своiми
розмiрами та надмiрним дiаметром
очей. tr боги, i молйьники тримають
чашi. Молйьники тримають гi.lп<и й
квiти, аби пiдкреслити, що вони брали
участь у святкуваЕнi Нового року.

I так само, як у €гиптi основною
формою був ку6, у Шумерi перева-
,(ають конус i ци:riндр. Створюеться
вра]кення заокругленостi форм. За-
MioTb прямих кутЬ, якi ми подибуемо
у египетськоi фiгури, що слцить, у
Шуrrrерi спостерiгаеться тендеrпдiя до
пiдкреслеrrня або перебйьшення вiд-
тинку вiд стегна до KolriHa - аби по-
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збутися прямID( KyTiB. Митцi краще
впоруються з фiгурами на повний
зрiiт: звисле або пiдiткнуте складчас-
те вбрання лirшrе пасуе до загrшьноi
концепфi заокругленостi. Iм не до
вподоби проробка Ko:KHoi форми зок-
рема, i тому, наприклад, прагнучи
зменшити вiдстань MilK ногами, рiзь-
бярi просто не чiпають KaMiHb у lФому
йсцi або рЙлять коротку й надмiру
товсту литку.

За естетичшлми якостями твори
тут луrке рiзнi, а у €гиптi вони бу-
вають пересiчнi, проте рiдко позбав-
ленi смаку tiи певних традицiйних
якостей. Пiсля перших великих осяг-
нень у галузi заокругленоi форми
митцi часто-густо звертмись до брон-
зи, кOгра з багатьох MipKyBaHb краще
вiдповiдала ixHiM задумам,- нато-
йсть у €гиптi KaMib як матерiал
завжди заJIишався у пошанi. На пер-
ших щаблях рiзьбярi модифiкували
oKpeMi форми задJIя загмьного вра-
,кення. Так, перспектива черепа оби-
рмась таким чином, аби краще роз-
мrстити очr з пронизуватим виразом
i узгодипл форму з системою цилiнл-
ричних кривих. А на теперiшнiй стадii
митцi прагнули збереrти природпi
пропорцii й досяrти ефекту гладкого
перетiкання на поriерхнi, зосереджую-
чись при цьому на iндивiдуальних
подробицях характеру. Внаслiдок
цього месопотамська культура розта-
шовувaUIась посерединi Mi.lK тривкrлrr
зJшттям у егпптян реаJIrзму з r!ео-
метрiею та пiзнiшим тя-lкiнн-шчr грекiв
до органiчних форм. IЦрtерська кон-
цепцiя нiби зависала у повiтрi: i зупи-
нити розвиток несила, i надiйноi ос-
нови у нього не було. Елемент неспо-
кою, що випrIивав з прагнення меш-
каrrfв самоrц):rвних MicT . зруliiнувати
системи божеського цараrу, поди-
буеться i в цьому випадку, i у випадку

€zuпет: лев та oOHopiz zрають у uлашrcu.

неба-rкання - попри yci астрологiчнi
iдеi - пов'язувати yci Ha\ii з пmой-
бiчним життям, де легко, хоча й пiзно,
вiзьме гору справедIивiсть.

А однак зустрiчмись i якiсь натя-
ки на можливiсть розвитку в напрямi
египетськоi концепцii. Так, у старо-
llштньому €рихонi знайдено вкритi
глиЕою черепи з очима, iнкрустовани-
ми мушельками, а також голови з
пласким модеJIюванням, оIп у котрих

робилися таким самим чином. Було
знайдено голову - пласку, загостре-
rry догори, риси обляччя не проробле-
Hi; rrлечi й груди виконанi з достатнiм
ступенем ремiзму. Cxo;rre, що у
цьому вI.fiIадку митець спробував мак-
симально то,лrо збразити покifuiшtа.

Мgзuка i лiтерртgра. Музичншl
аспект речитативнпх лiтургiй перебу-
вав на дуже високому piBHi. Гйьдiя
регентiв хору, як i регенти у се-
редньовiчнiй €вропi, розташовувмась !
у храмовiй колегii. Як латпна згодом
у €вропi, шумерська мова зIчIишаJIася
богос.rryлсбовою ще тривалий час пiс-
ля вID(оду з повсякденного ужитку.
Проте з часом додzцася ще й про-
мiж.на акадська версiя. За доби Шу-
меру розспiвувався лише одиЕ пса-
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лом - <<ерсемФ> - ламентацiйного ха-
рактеру, aJIe на початок першоi ва-
ви;rонськоi династii з'_шилася завер-
шена у cBoix формах слу:кба <<ки-

су6> - низка наспiвiв зi змiннrлчrи
приспiвами й музичнrлrли мотивами.
Ще пiзнiпте <(ерсему)> виконув€чIи на-
прикiнцi як гiмн про дарування поми-
лJвання. Лiтургii, л< i в середrьовiч-
нiй €вропi, називалися за початкови-
ми словами. <,Кису6> вкJIючав пересу-
вання у процесii1 та iнтерлюдii; узви-
чаiлпся антифон та одвiчання. У ла-
ментацiях дЙи Нарам-Сина брали
участь двi групи л<iнок з рiзних MicT.
Ко.жrпrй пiвхорiй почережно спЬав
cBoi слова про те, як Гути руйнував
MlcTa.

Вельми пошириJIися личини тва-

ршr. На чотирьох ритованих IuIaKeT-
ках, видобутих з царського поховання
в Ypi, <<гончак i лев приносили iжу
й питво, осел Tp:tB на арфi, а ведшiдь
перед ним танцював. Поруч маJIенька
icToTa в однiй руф трима€ систр, а

друry руку поклала на плаский iH-
струмент на колiнах. Попiд yciMa зо6-
p:DKeHo дивного чоловiка-скорпiона...
За шшrл iде газе;rь, Еесучи ддi чашi
вина, щойно нмитого з великого гле-
ка... Рука (одного лева) визирае з-пiд
шкiри; виразно видно, що шкiру наки-
нуто на передрам'я i руку... Подiбне
завершення наштовхуе на думку, що
yci цi <тварини)> - насправдi люди,
що перевбрмися на тварин. TaKi ри-
туальнi вистави були характерною ри-
сою вавилонськоi ре.тliгii. Це пiдтверд-
жуеться зобра;кепням чоловiкЬ-рш6,
чоловiкiв-скорпiонiв, чо;rовiкiв-левiв,
чоловiкiв-6икЬ тощо. Проте вони не
просто фiгуррали Ёа скульптурних
зобра;кеннях,- вони брми y.racTb у
ритуаJIах виганяння демонЬ, котрим
протиставJIяJмсь монстри у виглядi
тварини або казковоi iстоти> (Гед).

Плакетки встановJIюваJIися Mi;K пе-
реднirr,шл ногами cTaTyi бlка. Бик мав
якийсь магiчнlпi зв'язок з мJaзикою:
зйра;кення бика знайдено Еа резона-
Topi великоi кiтари, а з бичоi шкiри
роби;lася мембрана вавштlонського ба-

рабана. У досить пiзнi часи
(312 р. до Р. Х.) у xpaMi Еа зберiгався
спецiальнrй складний обряд натяry-
вання rrпtiри на барабан.

Лiтургiя вимагаJIа фiксацii пiсне-
спЬЬ, BapTicTb котрих визначzurась
точнiстю iнтерпретацii. У ко-lкного
пiснеспЬу був власний етос. Як i в
€гrпrтi, велика увага придйяJlася ма-
тематичнiй символiцi, особливо чис-
лам чотири й ciM - тетрахорд. Мож-
лrво, Месопотамiя була pKepe;roм та-
ких iдей. Поза всйяким c5rMHiBoM,
€гипет i Вавилон були д:кере-тlом бйь
шоi частини вiдомостей, що мiстяться
у працях Пiфагора. Про нього говори-
ли, буцiм BiH посвячений у MicTepii
Тира й Бiблоса та буцiм BiH дватцlчть
один piK прожив у €гrrптi, а потiм
Камбiз вивiз його до BaBr4TIoHa, де
Пiфагор пробув дванадцять poKiB, пiз-
наючи мудрiсть богiв, арифметику,
музику та, зрепrгою, прибув на Самос.
Ми такшr,r KzхlKaM не довiряемо, проте
ix традицiя Moxte цйком вказувати на
деякi фундаментальнi витоки.

Ми влtе згадувzulи вище найвиддт-
нiшi вiхи у лiтературi: <<Гirьламеш>>

i так званi мiфи-баладл, гiлпrи й ла-
ментацii. Ще були байки. Ix писми
у формi дебатiв про позитивнi й нега-
тивнi втrастивостi lrtивих i неживих
сутностей: птахЬ i ри6, дерева й оче-
рету, мотики й гrтrуга, залiза й бронзи,
пастуха й рiльника. Iснували також
збiрки приповiсток,- ось кйька
прикладЬ: <<Побачиш сварку - вiдiй-
ди, не помiчаючи iT. Не рЙи зла
вороговi сво€му - вiмай йому до6-
ром за зло>. Б5rв дидактичний лrанр,
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у котрому зусlрiчzulася й шкйьна те-
матика: резповiдаеться про цп(оrIяр4
KoTplлi спiзнився i був покараний фп-
ком. BiH благае батька запросити вчи-
теJ,Iя на домашнiй обiд i дати йому
подарунки. Вчитель повабився на це,

Глибоко уроiвся cTparc Повсюди
духи. <.Вони прослизають у дверi, як
змiя. Вони, наче BiTep, дмуть у шпари
бйя завiсiв, дружину вириваIоть з

Шумери досить рано прилумаJlи
знак лпя десятьох. Паралельно широ-
ко застосовувмись десяткова й шес-
тидесяткова системи, zце до кrнця
III тис. до Р. Х. зiulиши;lась тiльки ос-
тання, Yci дроби, за винятком 2/3,
вирок:rлися за допомоюю цйих дi.ть-
никiв. Загальноприйнятi мiри довлtи-
ни виводи.lIися з лiктя. <<Одиницею
тrлощi була Mipa зерна, слово, що оз-
начае <.об'ем> i перекладаеться як
<маса землi>. Шаховi вiзерунки, що
просто утворюв:lлись на матах з фар-
бованою очерету, користувzrлися
особливою популярнiстю при оформ-
леннi ваз за .Щ;кемдета Насра. Вони
вlзумьно доводлии устzlлене у нас
правиJIо, що Iиоща прямокутника
здобуваеться множенням довжини на
ширину. Щеглина допомагма вивес-
ти анмогiчну <формулу> д.пя б'ему,,
(Чайлд). У 1500 р. до Р. Х. влtе
iснувми таЙицi мttо)(ення. Площа

впхвzulяв хJIопця й вислов;rював на-
Дю, що той стаке першим )внем
у школi. Iснувала сиJIа-сиJIенна за-
клять вiд злих д5rхЬ, що чигаJIи що-
кроку, особливо вiд демонiв раптових
бур, що ша_пiють над Месопотамiею:

обiймiв чоловiка, дитину вихоппюIOть
з колiн чоловiка>. Злий д5rх, <<наче

вбрання, Йлягае людину)>. Образнiсть
подекуди просто вражаюча:

лану ще у IV тис. до Р. Х. вимiрюва-
лась мЕоженням довжини на ширину;
невдовзi було розраховано вiдвошен-
ня кола до дiаметра. Вченi робиJпr
першi узагальнення у галузi матема-
тичних законiв i розвивми астроно-
мiю. За династii Хаммурапi (коли
трпвzUIо утворення середнього класу)
було повнiстю обгрунтовано виц{у ма-
тематику. Почала застосовуватися си-
стема знакlв, величина яких заJIежала
вiд позначуваних розрядЬ; вона за-
стосовув:uIася для позначення i дро-
бiв, i цйих чисел. [возначностi iH-
терпретацii, що у повсякденкi трапля-
лися рrдко, усув:UIися за допомогою
знакiв Еля нуля й крапки, яка вiдок-
ремлюваJIа десятковий дрiб вiд цйого
члсла, але стмося це наприкiнф
I тис. до Р. Х. Для дйення створюва-
лися таблиф обернених величин, що
вираrкмися як шестидесятковi дроби.

Етчrпiрично устмено деякi власти-
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Ще хмари, що громадяться i,тьмарять день;
вони JIинуть з борвiем 

- 
не встояти проти них.

Вони лямованi сцrашеннr.пчr сяйвом i, нiби демон, скрiзь несуть жах,
вони розкривають таемницi лiжка - далеко шириться жах,
вони стоять на майданах i завихрюrоться здовж битих urляхЬ.

Бiль головrмй лежитц як небеснi зiрки у пустелi,
та не зважуе на молитви,

Бйь болить у головi й тремтить, наче драна хмара,
вiдiрвана вiд подоби людини.



Bocтl чисел, що виражаються тепер
алгебраiчними формулами. Проте за-
гальнr засади випрацювати не вдzulо-
ся, l писарям доводI4JIося користува-
тися прикладами, дiбраними таким
чином, аби не виник:tли задачi, когрi
не вдавалося розв'язати iснуючими
методами. (За браком мгебраiчного
запису вони розв'язувми <.рiвняння,>

за допомогою методу, схо]кого на
<фальшиве поло)кення> у се-

редньовiчнiй арЙфметицi).
Подiбним чином експеримент},ва-

ли вони з геометричними фiгурами,
вписуючи квадрат у коло тощо. .Що

1800 р. до Р. Х., поруч з правилами
визначення площi та о6'ему, вони вiд-
крили деякi геометричнi вiдношення.
Так, для дев'ятнадцятьох рiзних ви-
падкrв вони зн:tли результат того, що
сьогоднi називаеться <.теоремою Пi-
фагора>. <<Жодна збере;кена табличка
не свiдчить про те, що iснувала цiка-
BioTb до чисел як таких i до абстракт-
ного порох(нього просторр (Чаfuц).

7. ПоOальшi перервu
а розвuтку

та HoBi початtсu

Хеттська iсторiоерофiя. Близько
1500 р. до Р. Х. рiзнi заброди заснува-
ли на Близькому Сходi HoBi потужнi
дер)кави: касити - у Пiвденнiй Месо-
потамii, хJrрити - на пiвночi, хетти -в Анатолii. Хетти пов'язанi з iндоев-
ропейцями, i в них була сильна ре-
лiктова rrлемiнна демократiя. Одним
з наслiдкiв цiеi Йставини була поява
нового рiзновиду оповiдноi прози. Ад-
,ке цар мав ставитися до cBoix BoiHiB-
спiвбойовникiв з повагою - як до piB-
Hi, йому доводиJIося давати пояснен-
ня, не ховаючись за владнi декларацii
з болtеiьким пiдбиттям. Так, цар Ха-

тусилi звертаеться до свого зiбрання:
<<Пос.тryхайте, я неЙчний. Я вам наз-
вав юнака Лабарна як спадкоемця
трону. Я, цар, iMeHyBaB його cBoiM
сином, обiйняв його, пiднiс його та
безперервно опiкувався HrTvr. Проте
юнак цей виявився не вартtй того,
аби стати перед вашими очлпиа. BiH не
вмивався слiзьми, BiH не спiвчував, BiH
холодr*rй i безсердrмй. Тодi я, цар,
покликав його та змусив пiдiйти до
свого лiлrка. Я не мЬ бi.тьIце ставити-
ся до неболrа, як до сина...Ь I та'к

далi - з логi,{ним витлумаченням мо-
тивiв. Така поведiнка вважiчIась у
xeTTiB традицiйною. На це вказуе й те,

що Мурсилi та iншi вдаються до того.
]к стrulю. Мурсилi, каrкучи про свiй
похiд на Каркелп.lш, починае з ретель-
ного викладу вJIасних мотивiв. Асси-
рiйф напали на MicTo, i царевi нме-
жить вибрати: пiти проти них (м про-
ти xacaiB. йому було б зручнiше
упоратися з хасаями, проте за TaKoi
тактики ассирiйф могли б виснувати,
що цар покинув Каркемиш напризво-
ляще. Тому BiH вирiшуе рушити проти
них. <<У цьому уступi aHHa;riB Мурсилi
знову пrдноситься до висот справ-
-lKHboi iсторiографiчноi працi. Ми мо-
j{(elvlo зазирнути у думки царя, про-
стеrкити ix плин, порозумiти роздуми
з приводу подiй, що розгортаJIися пе-

ред його очима i течiю яких, принай-
MHi частково, BiH скеровував та визна-
чав. .Щмi цар нам розповiдае, чому
вороги ухвалили чинити так або iHaK-
ше,.. Ще, мабуть, перша iсторiографiч-
на праця стародавнiх цивiлiзацiй, що
передувz}ла працям давньогрецьких
iсторикiв>> (Фурланi).

Ехпаiон. За Аменхотепа IV, у пер-
шiй половrдri ХIV ст. до Р.{., стмось
останне повстання проти системи
прав,riння фiванського жрецтва та
його бога Амона. (DapaoH вiдродив
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давнiЙ культ сопця у виглядi покJIо-
нiння теплу (згодом - вогню) соняч-
ного диска. BiH змiнив свое iм'я на
Ехнатон, Завгодний Атону, та засну-
вав нову столи,IJю - Обрiй Атона. За
Нового Щарства cKpoMHi колись хра-
ми розрослися - стаJIи бйьшi та
помпезнiшi. Тм нинi Hмex(iula третина
yciei землi та один з кожних пЪтьох
жителiв. Наприкiнцi цього перiолу по-
лiтична вrrада цйком перейrrrла до рук
ченцiв. Отже, реформа Ехнатона час-
тково була спрямована на захист ца-
рату вiд втручання священнослужите-
лiв. Проте, за задrмом самого фарао-
на, реформа виходиJIа за MelKi зви-
чайних полiтичних або економiчних
заходiв. У його ставленнi вiдч5rвалась
огида до агресивних вiйн попередни-
KiB - своерiдrий квiетистський моно-
теiзм. Але BiH одночасно вiдкидав i
поховaUIьнr культи, довlвши цим до
шалу жрецтвq що ixHi впада й багат-
ство забезпечrвалися саме цими куль-
тами. BiH одцурався Осiрiсових MicTe-
рiй, вiдштовхнувши тим вiд себе люд-
нiстц що знаходLиа едину BTixy в iдеi
посмертного правочинства, його кон-
цепцiя сонячного бога, -rкlшильного
сонячного диска була виповнена щиро
людським TeIuIoM i, нiлснiстю. Однак
BiH звузив Bipy, акцентуючи вJIасну
особу як единого посередника Mixt
людством i богом. <<Чудовна поява
твоя на обрii, сущий Атоне, початку
,(иття... Yci стада спочивають на
cBoix пасовиськах, дерева Й росли-
ни розквiтаютц тремтiнням перейнятi
птахи на болотах,- захоп.пюючись
тобою, вони здiймають крила. ВЬф
таЕцюють, злiтають кри;rатi cTBopiH-
ня. Вони )rивуть лише у твоему сяй-
Bi... Творець зародка в ;кiнцi творець
насiння у чоловiковi... Ко;пr пискля
скрику€ у шкармупi яйцл ти даеш
йому дихання, зберiгаючи тим самим

життя; коли ти дав иому досить сиJI,
аби вилiзти з яйця,- воно виходить
з яiця, аби кричати щодуху... Якi
багатоманiтнi yci творiння TBoi... З се-
бе самого м твориш мйьйони форм:
MicTa й мiстечка, IUIeMeHa, шUIяхи та
рiчки...

Ти у серцi моему. HixTo, KpiM сина
твого Ехнатона, тебе не знае. В опiцi
свой та вели.ri ти сltsорив свого сина
мудршФ>. Попри те, що культ Атона
Ее спирався на народнi вiрування, нам
не треба дошуковуватися впливЬ
арiйського MiTaHHi, з котрим сiм'я
фараона порiдни;rася через rrurю6, не
треба намагатися ставити знак piB-
HocTi Mi;r< <<атон> i <адою>, що по-
сирiйськом5l означае <<Господы>. Ех-
натон, що, мабутц був епйептиком
з виразними фiзичними вiдхилення-
ми, довiв до межi oKpeMi icToTHi
складники египетськоi релiгiйноi дум-
ки. Найдавнiший вiдомrй гiмн на по-
шану бога сонця починаеться слова-
ми: <<Вiтаю тебе, Атоне>. А незадовго
до Ехнатона бог сонця Ра оспiвувався
як <<€дина подiбнiсть, творець сущого,
единий та одинокий, творець усього,
що е. <<Привiт тобir>,- каrкуть стада.
<<Хвала тобil>,- кажуть краiни: до
найвищого неба, на увесь шир землi,
до глибин морських, Врятуй мене,
обдаруй cBoiM с.шiвом, бо ти - пiдlо-
ра моя. Ти единий бог. Нема бога,
KpiM тебе>. I зовсiм нёвдовзi гiмн оспi-
вував фiванського Амона як €диноrю
i гоrrову трiйцi. <<€диний - це Амон,
котрий ховаеться вiд них, перехо-
вуетrcя вiд (iнших) богЬ настйькц
що (HaBiTb) ко.пiр його невiдомий...
Ycix богЬ трое: Амон, Ра, Птах,-
iнших богiв нема. Приховане iм'я
його як Амона: обличчя його - Ра,
тйо його - Птах>.

Якщо найдавнiше трактування со-
нячноi едностi cTocyBiulocb лише
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€гrшту, то тепер у cBiTi, де iмперськi
держави сперечаються Mi:t< собою че-
рез домагання ycecBiTHboi мади, B.lIa-

да сонця поширюеться на усю землю.
Неухильно вимzlльовуетrcя лоняття
про единого бога, а не просто про бога
в.паднiшого, нiлк iншi. Ехпатон завчас-
но висловив свое кредо, яке полягаJIо

у тому, що единов,Ilадrпrй бог - HaBiTb

Ехнатон i йоео роduнавклоняютrcя Атону
та оdержують Bil ньоzо блаzослQвення.
(Променi заверu.уютrcя зобрахенням
рук).

якщо вJIада ця виявJIяеться у cTшvty-
люваннi родючостi - потребуе посе-
редника на землi. Тут вже йдеться не
просто про мiстерiйного бога cMepTi-

+_

N
ЁI

+ý

п-ll
.a
з!-

@
tj,
1.1

i.

f-L.!]
iK
iФ
+эl
1.1

}

l92



вiдродкення, котрий пiсля cмepтi
супроводrкуе праведrмкiв до краiни
свiтла. Надто багато BiH захrадав од
страл(денних людей, сподЬаю.плсь
одiбрати iM iдею про потойбiчrмй cBiT.

l3 +-B.s

Ехнатон i йоzо рduна кйають люOям
золотi HatltuilHuKu.

BiH зазнав поразки, i пiсля його смер-
Ti оша.лiлi я(ерцi намаг-rпgд зl,лялити



у людськiй пам'ятi i його iм'я, i звер-
шення. Наст5rпнi фараони намагiulися
вiдродим полiтику cBoei вiйськовоi
MoryTi в Азii.

Жорстока i самовпевнена настир-
лrвiсть, мастива чоловiкам у
.Щавньому I_{apcTBi, заJIишиJIася у да-
лекому минулому египту. <<Наразi па-
ролем розвиц/того луху у цю добу
стаJIо <(мовчання>, що моrкна такол(
перекласти <спокй, пасивнiсть, незво-
рушнiсть, смирФ.ння, покiрнiсть, по-
стугrливiстьr>. Ще <<мовчання> пов'яза-
не зi слабкiстю та бiднiстю у Taкq\,ly,
наприкJIад, KoHTeKcTi: <<Ти - Амон,
пан мовчаннл що приходить на по-
клик бiдних> або <<Амон, захисник мо-
вчання, рятЬrшrк бiдних> (Уiпсон).
Проголошlване мовчання - це не
вперте мовчання давнiших прrтrисiв,
що змушувaIли людей припнути язика,
якщо вони не хотlли потрапити у та-
рапати. Воно протиставJIеЕе нестрим-
HocTi цпц11 промов i неконцrоrrьова-
нiй пристрастi; воно народжуеться з
квiетистського прагнення вiддалитися
вiд нерозумного й несправед.IIивого
cBiTy. Водночас пiдтримка <,ка>> бiль-
ше не вва)(аеться керiвним духом до-
лi. Над кожною людиною нечуло i
безпристрасно стоять Доля i Жере6.
<Не [намагайся] вивiдати cLTry само-
го бога, [6уцiм] нема Долi та Жере-
ба>.

IнOоевропейцi. Мп вже згаryвми
про дерrкаву xeTTiB, утворену внаслi-
док зJIиття iндоевропейськrпr iмйг-
paHTiB з тубйы*rми хеттами в Анато-
лii близько 1700 р. до Р. Х. Проiсну-
вЕша ця дерrкава приблизно до 1200 р.
до Р. Х. Хеттська мова виокрем}uIася
з говiрки, що сформувмася близько
1900 р. до Р. Х. або ще ранiше; спо-
рiдненi говiрки занесенi до lpaHy й
Грефi щонаfoiiзнiше до 1500 р. до
Р. Х. Iндоевропейська мова вкJIючае

(ведичний) санскрит в Iндii, перську,
грецьку, латинськУ, кеJIьтську та
слов'янську мовп. Mo-rrtHa виснувати,
що якась група або групи людей - до
свого подi;ry - спiлкувалися за допо-
могою протомови феi групи. TepMiH
<арiйськлй> застосовуеться до тих
вiдгалу:кень iндоевропейськоi групи,
KoTpi користуваJIися спорiдненими го-
вiрками, вшановумли спйькi бох<ест-
ва: ilrдycbкi, ipaHcbKi грlrпи, MiTaHHcbKi
воirrи-аристократи.

Первiсна група або групи були,
мабуть, скотарями, що вирощувzrли
бикЬ та, мож.ливо, овець i свиней.
Щпл групам був Ьiдошлй один метм
(йдь або бронза). Вони знали коней
та, iMoBipHo, вrке приручува.lпл ix, бо
дуже рано у них э'явиJпrся вiзки на
колесах; ко;riснrпдя,,схоже, створена
в IpaHi. Ще патрiархаrrьне племiнне
суспЬство знало щ)инаймнi основи
сйьського господарства й мешкало
у тимчасовш( сеJIища& Тацiтовi мо-
Hapxii Давнього Риму, Македонii та

. Нiмеччини можуть вва)(атися наслiд-
ком старожитностi; хетти мми раду
старшини, або секат, i rrпrрше зiбран-
ня (<панкус> - мабуть, <.повне> зi6-
рання), ймовiрнq ycix вйьних воiнiц
якi могли позвати до сенатського суду
самого царя, якцо BiH затявся у своiй
воро;кнечi. У Пiлосi та у нiмцiв функ-
фi царя й военача;rьника розподiля-
лись, а у xeTTiB - анатолiйськоi мен-
шостi - такого подiлу не було.

Iхньою вiтчизною могла бути [|eH-
трirльна або Пiвнiчна €вропа. Найiмо-
вiрнiшшrл вважа€Ться регiон вiд Ду-
наю до Чорного моря. Мовна подi6-
HicTb вказуе на контакти з фiнно-
угорськl,fl\rи IUIеменами на пiвночi,
Схо.ж,е, що HiMф прийrrrли до Захiдноi
€вроrм порЪняно пiзно i витiснилп
Ke;rbTiB з центр.шьного Рейнланлу
близько,500 р. до Р. Х. TicHi доiсто-
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ричнi контакти у европейському сере-
довищi спостерiгмись також мiж Hi-
мецькими та iталiйськr.п,rи IuIеменами.
Ке,пьти далi пiпurи вiд cBoei вiтчизни,
Hixt iтмiйцi, ме контакти мiж ними
триваJIи, як i згодом з нiшдями. Пер-
шими зрушиJIи з мiсця протолатинцi
та окрей ке.lътськi IUIeMeHa, а решта
KgrbTiB i оско-умбрiв усе ще тримzии-
ся купи. Проте перш Hi;K кельти ру-
шиJIи на захiд, вони з'явwмся в Iталii.
У I ст. до Р. Х. кельти усе ще займали
Богемiю та Паннонiю. У I тис.
до Р. Х. на пiвнiч вiд Кавказу та
Чорного моря х(или ipaHcbKi групи.
Але оскiльки iндо-iранська емiграцiя
вiдбулася вiдносно пiзно, цi обставини
цлком могли зумовJIюватися lcHJrBaH-
ням вторинного центру. Греки yBi-
йrrurи до Грецii - мабуть, з пiвночi -
у першiй половинi II тис. до Р. Х. Фрi-
гйф вдерлися до Анатолij близько
1300-1200 р. до Р. Х., найiмовiрнi-
ше - через Тракiю.

Мо;клrшо, yci свiдчення матрiлi-
нiйною спадк5.вання у грецькому ре-
гiонi, наприклад у лiкiйцiв, е релiкта-
ми догрецького перiоду. Схо;ким чи-
ном i право xeтTcbкoi овдовйоi ца-
рицi самостiйно продов;rtувати царю-
вання якось пов'язаце з владою мате-
pi в Анатолii.

Надзвичайно важливий внесок iH-
досвропейцi зробили у галузi мови.
IIIyMepcbKa наJIежаJIа до аглютина-
тивних мов, у яких значення вира-
жаеться за допомогою складного на-
рощування афiксЬ, а не за допомогою
чiтких логiчних лобудов. Iндоевропей-
цi <,6ули майже yHiKалbHi у тому, при-
MipoM, що вони мали субстантивоване
дiеслово i принаймнi зародковий ме-
ханiзм побудови додаткових речеЕь,
якi здатнi виражати концептумьнi
зв'язки логiчного ланцюга мислення.
З цього виIuIивае, що арiйцi були о6-
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дарокrнr винятковими розуIчIовими
здiбностями, не кажучи вrке про ви-
соку матерiальну культуру> (Чайлд).
З цього передусiм випливае, що iH-
доевропейцi перебувми на периферii
давнiх цивйiзацiй. Прmе у них були
поryжнi пiдвалини у вrтглядi rueмiн-
Hoi едностi, i тому вони змогли долу-
чити до старожитньоr спадщини стру-
Mirrb iнiцiатr,rвностi та самостiйностi
свiтогляду, що ми вiдзначали в icтo-
ричних оповiдях xeTTiB. У людському
мисленнi та MoBi найповйьцiше роз-
вивaulося вiдчуття часу. €диною
зв'язуючою точкою у cBiTi колектив-
них мислительних кластерiв була
теперiшнiсть,- у цiй точцi збiгмися
yci iдеi та емоцii. У :коднiй MoBi не
було майбутнього часу. Ще у гоме-
рiвськiй Грецii категорiя майбутнього
часу заJмшaшася недостатньо вира-
женою. Гебрайськiй MoBi <<притаман-
на осо6.шrва простота, з якою оповi-
дач переходить вiд однiеi точки зору
або картини до iнmoi. Тац умовне ре-
ченЕrI моrке складатися з двох ви-
разних мислених уявJIень, що 1х про-
тиставJIення призводить до ixнboi ж
взаемообр{овлеrrостi. Подiбним чи-
ном назрiлi або майбутнi подii мо-
жуть розглядатися як TaKi, що вiдбу-
ваються у теперiттrц5ому; умови й на-
слiдки можуть пов'язуватися мiж со-
бою, i те, що колись вважzUIося
майбутнiм (з якоiсь. минулоi точки
зору), мол<е розглЯдатися як досi не
повершене. Часи у гебрайськiй навряд
.чи вира)(aють час у нашому розу-
MiHHi,- вони радше виражають стадii
розвитку, а у самiй MoBi перева:кае дiя
та протидiя наявних iдей та суджень
мовця. Iндоqвропейська система
трьох виразних перiодЬ часу (мину-
ле, теперiшне, майбутне) не вираже-
на, хоча уr(е у давньовавиJIонськiй
MoBi семiтськrй <<iмперфект)> трохи
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диференцiювався мя розрiзнення тих
аспектiв, кOгрi ми назвми б теперiш-
HiM часом i претеритом> (Кук). Нил<-
че ми побачr.ш16, як, напрrл<;rад, ге6-
райська мова допомогла сконцентру-
вати минуле, теперiшне й майбутне
у рiзкiй пiднесеностi почуття потен-
цiйноi мол<лrвостi i стма тому при-
датна дIя вираження пророчого ек-
стазу. З iншого боку, поза новим ви-
дом iндоевропейських конструкцiй не
зрозуйiло, як могла сформуватися та
стадiя розвитку, на котрiй ми зустрi-
чаемося з грецьким мистецтвом, нау-
кою та фйософiею *.

3олiзо. Залiзо протягом певного
часу було BlKe вiдоме, проте ефектив-
ний залiзоробrмй процес був створе-
ний варварськими ппеменами на Bip-
менському узгiр'i. Арiйськi загарбни-
ки з MiTaHHi пiдкорили залiзоробiв
своiй вiйськовiй втrадi та Йерiгали
iхнiй секрет. Пiсля них цiеi ж поrriти-
ки дотримувмись хетти. Але найман-
цi в iхЁх армiях вивчили процес змi-
зодобування i розкрили його. ,Щешеве

' Китайське iдеографiчrе письмо на-
леr(пгь до того -lK рiзновиду, що й шу-
мерське, але воно набагато досконалiше.
Китайська мова так i не с-шла фонетично-
го рiвня у сво€му розвитку. Так, у пекiнсь
кому дiалектi <<i> мае 69 значень, i хоча
наявнiсть чотирюх ToHiB скорочуе безпо-
середrю кйькiсгь омофонЬ, усе ще заJtи-
шаеться 38 значень <i>, що вимовляеться
зi спадним тоном. Загмьних форм - це6-
то форм майбутньоrю часу - не було. .Що
дiалектноi диференцiацii часовi форми ви-
pa)tаJm скорiше аспект, Hix< час як Ta<rd.

€zuпетськi тесi роблять стiльцi. Ювелiр
бiлlя puHKu.

залiзо, сприяючи набагато бiльшому
поширенню знарядь, Hi-rrc бронза, <,де-

мократизуваJIо сiльське господарство,
промислФiсть i HaBiTb вiЙськову спра-
вр. ВеJшкого значення набула набра-
на з дрiбних землеробiв пiхота. По-
марнiли одноособовi героiчнi подвиги
аристократiв на колiсницях. На
Близькому Сходi бронзова доба за-
вершиJIася близько 1200 р. до Р. Х.
пiсля нового вибуху варварськиr( на-
вал, KoTpi довепи майrке до хаосу
цrвйiзованi регiони. Ассирiя, проте,
продовжув:ца процвiтати. Приблизно
у той самий час у Китаi була зруйно-
вана столиця IIIaH i почалась iмперiя
Чжоу.

Внаслiдок появи змiза протягом
якихось 500 poKiB зона письмеЕнIл(
i бйьш-менш урбанiзованих спiльнот
простяглась вiд Атлантичного узбе-
реrокя Iспанii до Джакарти в Iндоне-
зii та Гангу в Iндii, вiд Пiвденноi
ApaBii до пЬнiчних узбереж Серед-
земного i Чорного MopiB. (У Китаi
техноrrогiя залiза значно вiдставма
порЬняно з iншими регiонами). Знач-
но зрiс i товарно-грошовиЙ, i куль-
турний обмiн. Щей процес справив
вшIив i на TaKi групи BapBapiB, як
кельти на заходi та скiфи у стеrry.
У центрах цивйiзацii виникла i зник-
ла низка iмперiй: царства ассирiйцiв,
неовавилонян, арiЙських мiдiЙцiв та
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персiв. На 500 р. до Р. Х. царство
перського царя .Щарiя пролягло вiд
Нйу та Егейського моря до Iнду
й ,Щ;какарти.

Дс сuрiйцi, Владi ассирiйцiв прита-
манна безлrальна органiзацiя,- у
якомусь розумiннi вони передrвали
римJIянам. IxKboMy мистецтву вJIасти-
ва певна незале;кнiсть, починаючи
приб.rмзrrо з 1350 р,до Р. Х. У ньому
виявпвся незвичний iHTepec до секу-
ляризованих подiй; водночас при зо6-
ралсеннi ре.пiгiйних подiй це мистецт-
во змишмося застигле l холодне.
Чимало успадкувавши вiд мiтаннiйсь-
кого мистецтва, воно у своiй ocHoBi
так з:UIеrк:tло вiд вавйIоняц як
римське мистецтво вiд грекiв. .Що чйь-
них MoTrBiB HaJIe)(aJIo стrдriзоване
священне дерево i оздобленld гребе-
нем гвифон - найзвичайнiсiнькi Mi-
таннiйськi мотиви, що iнодi сполу-

Ассuрiйськuй рельеф: лев, u1o вuхоOuть
з клlткu.

чаються. Культ дерева - один r яай-
давнiших складникiв месопота,,эь:оi
релiгii; дерева й рослини з'яил ,ся ще
на староr(итнiх пам'ятках. .IpoTe ли-
ше у безумовЕо BcTaHoBJr jнoмy кон-
TeKcTi ми моrкемо бути упевненими
у тому, що вони gрящеянi. В асси-
рiйському мистецтвi обрядовi дiйства
доводять що штJrчне дерево було свя-
щенним: вапuIиву роль на новорiчно-
му святi вiдiгравав голий стовбур з
мет:uIевими кйьцями (ix називали
хом5rтами) й стрiчками. У Сирii Й'ек-
том поклонiнrrя було прикрашене
травневе дерево; на однiй ци.дiндрич-
нiй печатф на BepxoBiTTi з'являеться
голова бо;кества, що -lкиве у деревi.

Таке пiдкреслено обрядове зобра-
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ження священЕого дерева - не еди-
ний приклад ассирiЙськоi схиJIьностi
замiнювати богь ix емблемами.
У скульпryрi перемжав рельеф.
Щоправда, <<cTopo-1KoBi бикиr> нме-
;кать i до статуй, i до рельефу, бо вони
частково вiдокремлюються вiд маси
шити, аби стежити за прибульцем
t насиlтати на нього cBoi чари. Вони
були дойнантою архiтекryрного вирi-
шення в'iзду. (Вони вирал(ми тяж-
кий cBiT влади,i покладений Еа них
тягар пильностi). Правителi, вiдповi-
да.lьнi за дii усього народу - одно-
часно козли вiдпущення та абсолютнi
монархи,- присвячувми сиJIу-сиIIен-
ну свого часу пенiтенцiарним обрядам
i вiдворотнiй магii. Проте мистецтво
цим аспектом iхнього життя не зай-
Mzulocb. (Але у церемонii за процесiею
йде чоловiк у личинi лева, сгпrна й бо-
ки у нього вкритi одягом. У руках
у нього батiг,- BiH, мабуть, втiлюе
демона хвороби). Мистецтво зосере-
дrкувмо )rвагу на вiйнi та по;rюваннi.
При цьому всйяко уникaйи египет-
ською стереотипу. Митцячr вдавмося
поеднувати вiдчуття декоративностi
з зацiкавленiстю конкретною подiею.
Не покладалося завдання подати гли-
бину зображення, хоча у пластrщi ча-
сом подибуються oKpeMi натяки на
це. Деталi звичайно додавaLпися за
допомогою ритування. За Сенахериба
рельефи зобрахrувми три регiстри: на
середньому регiстрi зЙражралася
панорама мiсця дii.

XapaKTepHicтb ассирiйського мис-
тецтва зумовJIена його л<орстко секу-
лярною скерованiстю. Сr.шволiзм за-
стосовувався д.пя емблем богiв, коли
хотiли зобразити бiй чи полювання -а саме ix i цirrува.пи поЕад усе цi люди
з ваrккою статурою - без втручання
богiв. Людина у cBoix муках була
творцем власного cBiTy й стояJIа на

власЕих ногах. Через фiнiкiйцiв греки
та етруски запозич)rвzulи в ассирiйфв
дJIя орi€нт.lлiзуючоi фази розвитку
свого мистецтва. Простежусться най-
тiснiший зв'язок MilK вказаними рель-
ефами та римським наративним мис-
тецтвом, наприкJIад з Колоною Трая-
на.

Фоrcgсуваннл влtлuвis. У другiй
половинi II тис. до Р. Х. торговеrrьнi
контакти, особливо у ФiнiкiЙському
регiонi, поступово фокусувми еле-
менти культури, що потраIUIяJIи сюди
з ycix cTopiH cBiTy, загострюючи по-
требу створення спрощених форм лiч-
би й письма. Визiiачним кроком напе-
ред була абетка з 29 клинцюватих
знакiв, створена у Рас Шамра. Як
приклад змlшаних мистецьких вIUIи-
вЬ ми можемо навести круглу по-
криIIIку вiд скриньки зi слоновоi KicT-
ки з порту Мiнет-ель-Бейдап що да-
туеться першою половиною XIII
ст. до Р. Х. Чйьна фiгура - це, безу-
MoBtIo, егейська Велика Мати. У цiеi
фiгури, як i у Великоi MaTepi, огоlrенi
груди, сукЕя з торочками, зачiска i го-
ловrrий убiр, але великi груди свiдчать
про азiатський стилц що походить
з месопотамськоi традифi, започатко-
BaHoi у протописемну добу, I_te, у свою
черry, вказуе на мiцшлй зв'язок з ри-
ту:цом родючостi. Вона умостилась
на тоненькому стйьчику на rюрi, i'i
козли також на горi. Проте митцевi не
вдмося досягти докладноi проробюл
кiнцЬок, кOтру ми спостерiгаемо в
егейськоi фiryрки, що сидить .Щалi,
в Азii гора - царина дiяrrьностi богЬ
родючостi, в Егейському регiонi го-
ра - мiсце появи богинi: вона б у
цьому випадку не сидйа. Витончена,
|схожа на пiсковий годинник форма
в Егейському регiонi використовуGть-
ся мя BiBTapiB. Сама по собi слонова
KicTKa такох< свiдчить про зйшуванrrя
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егейського та азiатського елементь.
KpiM цього, ми можемо додати, що
консольне склепiння перекрить гробi-
вок у Рас Шамра зовнi ,схоже на
егейськлй стипь, ме тут-таки - су-
мiш неправлurьно потрактованих еги-
петських тем, що притаманне пере-
ваrкно фiнiкiйському мистецтву.

У персЬ ще з доiсторичноi доби
скл€uIися власнi стилi, але на VII ст. у
захiднiй Персii влtе помiтне злиття
ассирiйських i скiфськlтх вrrливiв. Ми-
стецтво за динасtii АхеменiдЪ поед-
IryB:uIo xapaKTepHi риси, що виявляJlи-
ся у рiзних к)дочках iмперii. Apxi-

Фiнirciйська MucKa, знайOена у Пренестi.
Iтаiя.

текторам подооались квадратнl klмHa-
ти, i вони щедро застосов5rвали капi-
телi. Стпlri вони запозичували з €rип-
ту (капiтель постма з розташованогq
кйьцем зiв'ялого чашолистка) та
грецьких iонiйських MicT (стри;кень
коJIумни 

- 
з вертик:чIьними канелю-

рами, а на вЕrлку бази колрлни кане-
люри розмiпцlвались поземно).
I iонiйська коJцrмна, i ко;ryмна Ахеме-
нiдiв- продукт,схiдносередземно-

l99



морськоi архiтектури, хоча перша е
чисто логiчним елементом, а друга
набувма найхш\,rернiших форм, стЕо-
рюючи рвкiшнi ефекти при подiлi
мас та o6'eMiB. У гробiвцi Kipa в Па-
саргадi лшr подйуемо зiкурат, що ви-
користовJrвався при похованнi: KiMHa-
та-святиня споруд.жувaUIась на верши-
Hi маленькоi пiрамiди з камiнними
,сходами та оточувмася Еакритою ар-
кадою з колумнами.

Перська реrлчi. Таким чином, у
Персii фокусува.пись та вiдвiювались
численнi форми it сwлu, що виник:ши
на усьому Близькому Сходi пiсля ас-
сирiйцiв. Греки зробили свй внесок у
цей роовиток, аJIе й сай чимzurою
мiрою скористались його результата-
ми. Без iмперськоi системи персiц-
як додаток до мiст-дерлrав,- котру
вони поширюваJм по всьому Середзем-
номор'ю, греки не були б такими,
якими ми iх знаемо. З часом на персiв
чекаJIа така сама доля, як i на iнших
творфв iмперiй. Господарства дрiбних
зем;lеробiв поглинутi веJIикими мает-
ками вельмохr, Kmpi давно вiдмовили-
ся вiд зJIигод життя, що за старо-
,(итност1 сподороrкуваJIи (UIeHaM кла-
ну. Одним з наслiдкЬ було створення
Садкiв - величезних паркЬ дJlя по-
лювання, у котрих вельмо-lкi могли
уявити собi, нiби вони провадять жит-
тя предкЬ, вЬних i рiвних BoiHiB
ruIalry, що все ще зберiгаеться зaвдя-
ки iснуванню братства. Саме слово
<садок> греки запозичwIи у персiв;
образ цього Садка з'еднався з Едемом
Першолюдини, <<Поверкення до при-
род{> перетворилось на ностаrrьгiчну
iдец у кmрiй природа 0тотоrкнюва-
лася з втраченим ,киттям rиеменi piB-
них мiлt собою людей.

Наст5rrпrим результатом було ство-
рення знизу, народними масами, реп1-
гii протесту,- люди не ба.жапл вдо-

воJIьнятися, як це було у роriгii Ocipi-
са, своею доJIею у пmойбiчному cBiтi,
де пануе свiтло i торr(ествуе соцiшrь-
на справемивiсть. З'вився реформа-
тор Заратустра. Сталося це, моr(ливо,
тодi, коли на iранських пастрrЬ рби-
ли наскоки кочЬники з Щентрмьноi
Азii. BiH закJIикав cBoix спiвдiячiв
повiрити у сдиного великого й добро-
го бога Ахурамазду, котрий вряту€
ix. (Iм'я бога вiдоме з давнього асси-
рiйського напису). Ахурамазда 61rB

зобов'язанrd беретти <<Аса> або <<Ри-

тa>>: ми можемо ддrя порiвняння згада-
ти Ехнатона з його Маат. Зараryстра
заповзявся Еа {исленних бо;кеств
природи, KoTpi стали девас, або демо-
нами.

<<Гати> разом з гiмнами, молитва-
ми й повчаннями включають i припи-
cyBaHi Заратустрi висловJIювання.
З пiзнiшlлr.rи нашаруваннями вони
сr.;л.алц <<Зендавесту>, когра,схоr(а на
iндiйськi <<Упанiшади>. Проповiдуеть-
ся просте й героiчне я(иття, що його
iдеалом е незалежнiсть з <<десятьма

кобилами та верблюдом у cBiTi>>.

Етичнi iстини вимагають <зробпм во-
рога другом, скерувати грiшника на
шлях iстини та просвiтити невiгласо.
Ща.rri, <<лише та icToTa добра, кOтра не
заподiе iншому того, чого сама дJIя
себе добром не вважае>. Робиться
зак.rIпк невпиЕно боромся за хороше
життя. <<.Щ,ай нам cBiT, що знову Bi.lb-
ний. Тому що тепер BiH - xtepTBa
невситпмих демонiв. Вельмо:кi та
;керцi душать,киття. Проте якщо ми
виживемо, то перемога буде за нal}lи>.
Вiрпi - <<Ti, хто щодЕя приносить
свiтло, хто пiдтрлпчrуе Справеддивий
Лад, хто пориваеться уперед... Коли
;к бо займеться зоря того дня, коJIи
люди звернуть cBol погляд{ до Iсти-
ни? Коли л< бо почують голос тих, хто
сприяв цьому, коли люди вшконакугь
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ixHi велiння? Хай це повершиться стабiлiзувався, на поrrатковiй стадii
у нале.lкний час. А я докладатrплу ycix бачення по,щiйноi боротьби мiститься
зусиJIь, нiби це вiдбуваеться в]ке за- у розумiннi вiдпустовоi едностi Аху-
раз>. рамазди. У 30-й <<Яснi> з <Гат> мо-

I хоча згодом елемент дуalльностi виться недвозначно:

Вiдкрийте слух свiй дIя того, що називаеться единим
верховним добром, подумайте Ееупереджено про два IIulD(и,
один з котрих людина повинна сама cйi вибрати,
проте пам'ятайте постilhrо про те, що дJIя добра
пiддасть нас великй випробi (судrпrй день).

I ось д.lIя початку: е два д)rхи, що були спочатку близнюками,-
з них один добрий, а друмй - зллй у подJrмах, словах i дiях.
I мудра людина мiж цrлrаи двома
робить розумrшй, а не дурIмй вибiр.

А коли обидва духи,сходяться, вони покладають початки життя
i не-;киття, i напрrкiнцi чекае на грiшвикiв
найгiрша доля, а на справедJпrвих - .Щобра Опiка.

З обох дrхЬ зrий полюбляе творити зло. Але Найсвятiчшй .Щух

у шатах довiчних небес зав;кди на боцi Справеддrивостi;
так само чинять i Ti, кому до душi догодrкати
Мудрому Пану (Ахурамаздi) своiми добрими справами.

Отже, кульмiнацiя боротьби - 
ве- си./Iь до настановJIення культу Ахура-

лике випробування, або суд. Те, що мазди. Проте спроба запровадх(ення

у епtптян виявилось як окрема подiя, культу подав:чIа мало надiй на успiх,
повторювана з кожною смертю, у пер- i до 404 р. до Р. Х. досягнуто комп-
сЬ набувае вIтляду загаlrьноi подii, poMicy. Реформована Bipa була пов-
останнього випробування, до котрого нiстю поглинута давнiми вiруванн-шчrи,
тя-жiе уся iсторiя. Поза TaKlпl розвит- хоча у лiтургii iм'я пророка зберегло-
ком ре;liгiйноi думкрr ми не моrкемо ся.
собi уявити Hi юдаiзму, Hi християн- У <<Зендавестi> з'явився MiTpa,
ства. проповiдник Лхурамазди, юrпдi бог

.Щовкола Заратустри шириJIися ле- свiтла й правди. Серед бомбейських
генди, його чудотворно зачaUIи, при персiв, головних збереяrених досi пос-
його народ:кеннi радiла уся природа, лiдовникiв зороасСризму, його вва-
в.IIадар намагався вбити його, BiH по- жають .lшше однiею з сиJI на сrryжбi
дався у пустище д.пя роздумЬ, його в усевишнього бога, zUIe якщо висно-
поставили перед богом, який дав йому вувати за вiдомою формою мiтраiзму
одкровення, а потiм його спокушав в римському cBiTi, то MiTpa перетво-
Пан Зла. Близько 520 р. до Р. Х. ,Щ,а- рився на бога-рятiвника з вJIасними
рiй визнав монотеiстичшлй зороаст- обрядами смертi-вiдродження. BiH -
ризм i спробував придушити давне посередникмi;квiчнiстюталюдиною,
шанування природи. Прrлrильники йому вклоняеться сонце, BiH народI8-
старожитностi повстали 485 р., але i'x ся вiд скелi (передвiчний пагор6), BiH
придушив Ксеркс, що доклав ycix зу- приборкуе бика i затягае його до пе-
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чери, аби вбити. Офiрування бика,
BJrIcTиBe мiстерiям, пов'язаним зi
<(смертю> бога i посвячуваного, грун-
туеться на креацiонiстському мiфi.
Yci рос.lплни, пшениця й виноградна
лоза виростають з тйа, кiсткового
мозку й KpoBi, попри зусиJIля змiя та
скорпiона споганити ltиттетворrмй
плин. З насiння, зiбраного при Mi-
сячному свiтлi, виростають yci корис-
Hi тварини. MiTpa захищае людство
вiд сштr темр.яви. його приймае небо,
i там BiH бенкетуе разом з сонцем,-
це вираrкаеться в обрядовому прича-
щаннi вiрникiв. Посвячуванi мiтраiсти
подляJIись на групи, що називzши-
ся, примiром, група лева або гр)rпа
крука. Крук у вирiшальниЙ момент
давав Miтpi поради i подавав ilKy пiд
час ii священЕого споживання.

Я еве. Середзагмьного погамуван-
ня i збентел<ення наприкiнцi II тис.
до Р. Х. з'яви.лось одне з маленьких
царств - Iзраirь. ,Щосить довго загро-
зи з боку великих iмперiй не виника-
ло, i малеrьким царствам могло зда-
тися, буцiм вони мають неперебутну
ваry. Вiдси й осЙллвiсть погляду ге6-
paiB на минулi <<ве;плкi днЬ .Щавида
i Соломона. У них був Усевишнiй Бог
Яrве,- спочатку одrн з багатьох.
У розповiдi щlо його трiумфмьне
,сходження з Синаю за давнини мо-
вrсгься, що BiH прийшов вiд Мiрiадiв
Найсвятiших. У 89-му псмй сказа-
но: <<Ель 

- страшний Пан на великiй
радi Найсвятiших> *. Пророк ,Щаrпио

1 Лiвдсей подае тлумачеяня за н€
вказаним гебрайськшr,I оригiнмом. У зре-
дагованому т, зв. <<перекJIадi Хоменко це
мiсце (89:8) звучить так:

Жа>сшвй Бог у громадi свямх,
великrдi i страшний над yciMa

кр)л нього.
L|ей переклад iде за iдеологiею Сеп-

туагiнти. TaKoi лt Bepcii дотримусться i но-

переповiдае про чуту ним бесiду двох
Найсвятiших. У <<Виходi> вигукуеть
ся: <Хто подiбшшi до Тебе серед богiц
Яrве, хто подiбний до Тебе, чудовий
серед НаЙсвятiших!> У цитованому
пс,шмi згадуеться про його вiдданiсть
<<зiбранню Найсвятiших. Бо хто у
хмарах дорiвнюе Яrве, дорiвнюе Ягве
серед синiв Бохrих?r> * За семiтською
традифею, формула <(синЬ Бол<их>
означае <<богiр> +*.

У б2-му псалмi Ель з'явля€ться на
зiбраннi богiв i судить ix. <<Ягве, вiд-
повiдно,- усевишнiй Бог на зiбраннi
або радi богЬ, що називаються Най-
святiшrлчrи богами або просто богама
(синами Бо:кими)> (Вiльденгрен).
Усе це узгоджуGться з ханаанською
теологiею, заснованою на месопо-
тамському уявленнi про зiбрання бG
гiв ***.

вшй зредаговаrпшi переклад у Вульгатi
1945 року,- всупереч Клементиновiй iH-
терпретацii. (Пер.),

+ У т. зв. <перекла\i Хоменка>:

Хто ;r< бо на небi може з Господом
зрЬнятись?

Хто з синiв Божлх на'Господа
схо.жr.й?

БЬшiсть версiй Сеrrтуагiнтп та Вуль-
гати змишакпь <<у xJ\,tapax> (89:.7). (Пер.).

** У пророчих вiзiях Бог появляе
сбе в оточеннi небесного дрору. Щi iстoти
називакуться <.богами>, <Бо.жrдrи синами>,
<,небесrтrми iстmами>. Щi назви, за ха-
наанською традицею, увrходиJIи в титуля-
рй суддiв та уряднrкiв. I_|e, мабутц з5rмов-
люваIIося тим, що судочинство iнодi здiй-
снювaUIося вiд iMeBi того чи iншого болска.
(Пер.).

*+* Угаритськi тексти з Рас Шамра
написан1 по-ханаанському,- ця мова спо-
рiднена з гебрайською та фiнiкiйською.
Чйьна роль 9iддана Алеян-Балi та Анат,
його друlкинi-сесцli та одночасно Панi
Гори. Щей бог затьп,rарюе далекого Ья. Як
бог BiTpy й >orap, дощу та зростання вро-
лсаю, BiH стае своерiдним Тамузом, що
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у богопоявах Яrве постае як бог
бурi, грому, блискавки: <iздець на
хмарах>, <'iздець неба>. BiH iздить па
конях i на херувий. С. лiди знову при-
водятъ нас до Месопотамii та до i-i

бога бурi. Хабакук Ka>r<e про Япiе:
<(.,.перед нами ступzUIа д;крла, <<Ра-

,Що того ,q як ми бачwли, у нього
була передвiчна гора. Були KoHi Сон-
ця з колiсшщяr,Iи у XpaMi, Мiдне мо-
ро, що, скопйоване з храму Мардп<а
у Вави;rонi, репрезентувало свiтовий
океан. <<Пiсня понад пiснями> засно-
вана на ритуалi родючостi у скiнiях
з зеленим гi;rлям на Свято Суккот.
Ми знаоuо, що у V ст. Ягве вшанову-
вми у €гиптi в Елефантинi разом

сходить у пiдземний cBiT. Схоже, що, лiсля
перемоти над драконом Ямом або Наха-
ром, BiH осеJIяоться у небесному палаф.
Спочатку BiH не хотЬ робити BiKHa, по-
боюючисц що крiзь них зможуть пробра-
тися Ям з дна моря або Мm з пiдземного
cBiry. Потiм сryжи погамувалисц i BiH
наказав заграцвати BiKHa (Можлrшо, Bk-
Еа храму вцчиЕяли пц час осlннього свята
викликання дочцl, i дощ приносив з собою
на образ божld небесне свiтло). Ми довi-
ду€мось, що Анат шукае свого мертвого
коханця, котрого вбив Мот. Аяат скочrуе
Мота обр.dдовим серпом, провiюе його,
висушу€, перемепкrе у млшrц розкидае
його тИо в полi, дае дзьобати птахам. Мiяt
Бамом i Мотом сточу€ться битва, i ми,
схске, подибуемо лiбретто свлrдетпrоi дра-
ми родючостi, у .псiй Ель, здобувши воду
дIя готування illKi та зловивши птаха, аби
приготувати його у горнятку, зJLягаGться
з двома своlми доньками-дру)Iшнами, ко-
Tpi народ>tують Ранкову та Веriрвю Зорi. ,

У космогопii <Dйова з Бiблоса Ель (Кръ
нос) ряryе Матiр-Землю, котру гвалlуе
Небо (Урав.- Пер.),i каструе його. (По-
piBH.dTe це з епосом про Кумарбi).

Ти си;rою твоею роздйив море,
розбив на водах голови драконiв.
Ти розторощив голови Левiафана,
дав його морським потворам на поrкиву.

шаф)>, i Бiда, <,Щабар)>, виходила вИ
нього>. Рашаф - це захiдносемiтсь-
ке божество; можна припустити, що
.Щабар - також щось подiбне *. На
пiдставi 74-го псатпrлу можна тверди-
ти, що Ягве асоцiювався з битвою
з драконом.

з Анат **. Культ Анат занесли до
€гипry еврейськi iммiгранти, що пiд-
тримJrвzulи правовiрнi стосунки з еру-
с:UIпмським храмом. Соломон дозво-
лив офiцiйно шанувати ArrrTapTy ++*

як богиню сидонфв. Згодом ми зустрi-
чаемося з Царицею Неб4 котрiй
складали офiцiйнi офlри ерусaпимськi
царi й священносJry:китеrri, а також
царi та священнослул<итеrri з iншlо<
MicT Юдеi. Очевlцно, це та сама Аш-
тарта, котру почми офiцiйно шанува-
ти близько б10 р. до Р. Х. Сакрмьна
проституфя здiйснювмась у еруса-
лимському xpaмi до реформи, перед-
баченоi у Повтореннi Закону.

У ceMiTcbKoMy племiнному ритуалi
ключову роль вiдirравмо шанJrвання

. Iншi назви Рашаф: Рашап, Решеф.
У шрлерiв та аккадцiв - Нергал, в е.llлi-
нiстичну добу - Апо;rлон. Рашаф вiдомий
у €Iипетському пантеонi й на Кiпрi. У ху-
р!|тiu - це Iршапа. У Пместинi - ха-
наанськлй Мiкаль (Пер.).

++ €пшlтянп вшановуЕаJIи Апат у ви-
глядi Анаi'тис, друrкини бога Ресефа (Гро-
му). BiH спершу був фiнiкiйсжим богом
вогнrо. €типтяни трактуваJIи Анаiтис як
:кiночу подобу Ресефа. Культ Анаiтис
э'явився у египтi за Рамсеса II, пiсля його
пер€мог у Cпpii. (Пер.).

*** Це фнiкiйська богшIя. У Грецii ii
називiulи AcTapTq у Карфагепi - TaHiT. Ii
протомп - в Угаритi. Культ включав ор-
гii та сакральну проституцiю, (Пер.),
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болrеського предка - Ам *. АМ ча-
сто,входить до складJ старозаповiт-
них iMeH, наприкJIад Амiель (Мiй
Ам 

- 
Erb). Ввалtалося, що плем'я

походить вiд одного предка та його
дружини. У Ocii ця iдея зрештою
пов'язуеться з iдеею заповiтноi угоди
Ягве - коханця, що шукае свою на-
речену. Iзра'йь, киЕувши Яrве, мовби
завинив у пере.rпобствi. .Щалi Мудрiсть
Болtа у книзi <<Приповiсток Соломо-
нових)> отото]кнюеться з поняттям
Маат у емптян. ,Щ:керела цього трак-
тування Мудростi треба шукати у
Персii, вiдки слiди, у свою черry, про-
вадять до вавиJIонських переказiв про
Оселю Мудростi. Гебрайська версiя
зЙов'язана cBoiM походlкенням та-
коrк египетському твору <<Мудрiсть
Амен-ем-опе> та iншим подiбним еги-
петським працям. Ми подибуемо тут
своерИну суйш ryманiзму з iндивi-
дуалiзмом, наприклад зневагу до фi-
зичноi праф з вихвzulянням спогля-
дмьностi. Водночас там виявJIяеться
жадоба соцiмьноi справеддrивостi у
свiтлi iдеалiв розважливостi та мирсь-
кого успiху. Тут ми зустрiчаемося
з багатьма рисами того, що згодом
перетворI,IJIось rra TiHboBi аспекти гре-
КО-РИМСЬКОI КУЛЬТУРИ: КУЛЬТ РИТОРИ-
ки, що вiдiрвалася вiд ;киття й пе-
ретворилася на гру формул.

Пророкu. На перший погляд, цих
пророкiв вalжко вiдрiзнити вiд проро-
KiB Баала: це шаманiстськi групи ек-
статичних дервiшiв. Проповiдник-мо-
ралiст з'.шляеться лише по pyiHi цар-
ства Соломона. I_{e царство зруйнува-

* €MeHcbKrd катабанський бог Mi-
сяця; BiH же - предок i володар краiни
(Катабану). IMoBipHo, Ам 

- 
за сейтсь

кою традшцею - заступна назва та-
буйованого iMeHi бога. За змiстом Ам до-
кладво вЦповiдае укр. дiаJr. <сцlий>.
(Пер.').

ло ImeMrHHy едЕlоть r призвело до
розлам)r MLrr багатими й бiднlшлш: з
одного боку, це було примусове бу-
дiвництво двору й гарему, а з друго-
го - цйi орди вiйськових чиновникiв
та священнослужитеrrЬ. Усе це -провiнцilhrа спроба насдiдувати вели-
Ki iмперськi дер]кави. На початку
IX ст. до Р. Х. царство вiдродив на
пiвночi OMpi, що його син Ахав узако-
нив поклонiння TipcbKoMy Баалу. lлля
у вбраннi кочЬника засудив двiр, а за-
зiхання Ахава на виноцрадник Навота
стало емблемою нових переслiд5rвань.
€лисей, спiльно з професiйним о6'ед-
нанням пророкЬ,"сприяв падiнню ди-
HacTii i був радником €гу та його
сина. Iлля i €лисей репрезентують
народнlлi рух, що прагнув покласти
край HepiBHocTi й визиску та, по змозi,
qастково вiдновити простоту й бра-
терство давньоi гrлемiнноi едностi.

Аби зрозуrrлiти, чому в Палестинi
могли з'являтися пророки, що один за
одним п€чIко закликали до повернен-
ня до днiв, якi передвали грiхопа-
дiнню, слiд звернутися до i1 геогра-
фiчного положення: <<Пiдгрунтям зем-
леволодiння у Палестинi i за давнини,
i за нових часiв була, безумовно,
суспйьна власнiсть. Те саме можна
сказати про багато первiсних сус-
пйьств, проте саме у Палестuнi ця
засааа вкоренuLtася особлuво' мiцно,
ulo зумовлено блuзькiстю аравiйськuх
пустель, звiOкu постiйно попбвнюва-
лося населення. Бедуiни не знають
кордонiв, у них кожна людина мае
однаковi права на пасовище й волу
в ме]ках регiону, що наJIежить Iulelvre-
Hi. Iдея прив'язування корови за ноry
пiд час щоденного випасу (звичайна

РlЧ На lНТеНСИВНО ОСВОЮВаНИХ ЗеП/LПЯХ
. €гипту або Францii) нецrийнятна д.пя

умов життя бедуiна, бо д7rя нього усе
довкола - це BйbHi пасовища.
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На практицi випас органiзовувався
кланами та iхнiми пiдроздiлами, i
ко;r<ний ruleн 

- або сам, або через
довiрену особу - робить свiй внесок
у загirльну справу. Схолrих засад до-
тримуються i пiвкочовi племен1 що
сiють i збирають врожай. Ото:к,
сюгоднi (1934 piK) у Палестинi, по-
мiж осйим населенням, yci поселяни
або члени родини у бiшших мiстечках
обробляють земJIю ryртом, хоча у
коrкного е в;rасний надй i вiдповiдно
до цього вlн одержуе свою частку вро-
:rrаю. Подiл земrri з 'обгородлtенням

виника€ за цих умов не стiльки д;rя
пiдтвердлtення права на втrаснiстц
скйьки дJIя захисту вiд кiз i грабiхt-
никiв наслiдкiв обрЙiтку дйянок, що
погребують докладання набагато
бйьшоi праф,- молодого лiсу, виног-
радникЬ, садкiв.

TaKi алюзii дозволяють краще зро-
зумiти, що мirли на увазi старолtитнi
джерелq та припустити, що подiбна
громадська система переважала l в
XaHaaHi до заснування Iзра'йя,- са-
ме цю систему й спрldняли гебраi.
У них вона перетворилась на житте-
мжJIиву засад/, ко/гра вIIлива€ на ед-

Н аступ ассuрiйськоi KiHHoTu.

HicTb народу, на права окремих oci6,
I лише згодом в icTopii земпеволо-
дiння,- коли розвiй сiльського госпо-
дарства й монархiчноi системи з iT

соцiальними змiнами зумовив подzrль
ше подрiбнення надйЬ,- було визна-
но невiдбирне право ко]кного грома-
дянина на втrасний надiл, як про це
свiдчать численнi бiблiйнi оповiдir>
(Гарстанг). I_!i :к оповiдi дозволяють
нам збагнути, який ;ках вiдчували
пророки при подlл1 земJIl,- адже, на
ixнiй поглял то був передй нароry,
розривання единого тiла.

Найдавнiше зацFсане пророцтво
нrulеr(ить AMocoBi. Ще стzulося у
YIII ст. до Р. Х. на пЬночi за €ровоа-
ма II. Тодi царству загро-lкувма Асси-
рiя та щеза.по вйьне селянство. I ось
Амос, чередник i збирач сикомору,
взявся засуджувати й попереджувати.
Надii BiH не бачив. Амос кпив з TroK,

хто сподiвався на ,Щень Ягве, на пере-
могу в бою Бога Iзраiля. У нього не
було йюзiй щодо стану громадсько-
cTi. <<Ще темрява, а не свiтло>. Набли-
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)(а€ться катастрофа, бо <вони пра-
ведника продають за грошi й бiдного
за пару капцiв>. Осiя стояв на цьому
.ж,. I Амос, i Осiя наполлали на без-
посередньому натхненн1,- як шама-
ни, <<Я не був пророком, i не був
я сином цророка>>,- ка.lке Амос, запе-
речуючи свою принчUIежшGть до про-
фесiйноi спйки, проте наполягаючи
водночас, що Бог промовляе його ву-
стами. <<Зарrл<ае левJ- хто не настра-
шиться? Господр Бог заговорив,-
хто не запророкуе?> Слова зрозумiлi:
<(...втоптують голови вбопш у земний
порох, ...крутять правом тихих, ...роз-
лягаються при Ko-;KHiM жертовнику на
взятiй у заставу оде;ti... Тому за те,

що топчете вбогого й здираете хабар
iз нього хлiбом, ви, збудувавши з те-
саного каменю домиr- не будете в
них жити; ви насадItли виноградники
препишнi,- ме вина з них Ее будете
пити... Слухайте це, ви, що радi б бiд-
нопо пожерти i вигубити вбогих краю,
ка]кучи: <<Коrпл мине той новий Mi-
сяць, щоб нам продати хлiб наш?
I субmq щоб нам засiки вiдчинити i,
зменшивши Mipy й збiльшивши цiну
шекля, невiрною вагою шахрувати?>>
саме такий вIuIив на вiльне гurемiнне
суспiльство повинно здiйснювати гро-
шове господарство. Щйiснiсть TaKoi
людини, -шt Амос, вияшrяеться у вiд-
MoBi згодитися з виходом, запропоно-
ваним теологiею Ocipica, i шукати
покути й змiни тurину речей в iншому
cBiTi. Шео.п залишаGться щrимiтивнrли
передбрам'ям пекла: i натяку нема Hi
на безсмертя людини, Hi на ба;кання
цього безсмертя. Обряд родючостi за-
лишаGться у вlллядi lч;побу мiлr бо-
гом племен1 та землею: HaBrTb у мо-
р.шьних iнвективах бог не ста€ а6-
страктною iстoтою. Якщо суди;rося
щось, то повершиться воно тiльки на
зем.пi, Рiшуче вiдкидаеться iдея вти-

хомирення або вiдношIення рiвноваги
за допомогою офiри.

Маленьке царство з його пророка-
ми, що щ)агнуть повернення до Iие-
мiнного братерства, перебувае в ото-
ченнi свiтових iмперiй. € якась iронiя
у тому, що нова iдея yHiBepcMbHocTi,
кOгра поволi поглинала iдею rиемiн-
ного бога, народиJIася завдяки iM-
перськiй дер;лtавi та fi широкiй i чiпкiй
Mepe-lKi вiдношень - виробничих,
торговельних i полiтичних. Хочуть
цього люди чи Hi, але вони дедмi
бйьше прагнуть мислити у BcecBiTHix
масштабах, а не лише з приводу неви-
баглпЬих реалiй життя бедуiнiв. Ягве,
котрий вустzllllи пророкiв тавруе полi-
тичну систему, засновану на HeplBнoc-
Ti й гнЙленнi, перетворюеться з IuIe-
мiнного Бога на Бога спершу етнiчноi,
а потiм i просто людськоi едностi.
Вiдбуваеться переофнка обряду ро-
дючостi з урах)ванням розiрваних ла-
нок групи та прагнення гармонii ви-
щогб рiвня. Проте IзраiЬ слiд спо-
чатку затаврувати за те, що вlн
спокушу€ться чуrкими богами. <Я
викрию розпусту його перед очима
тих, хто любить його>.

Пiвнiчне царство впало 721 р. до
Р. Х., й yci надii зосередиJIись на
Юдеi, де царював дiм .Щ,авида. Сама-
рiя була завойована, i пiвденне цар-
ство опиниJIось на мелti падiння. За
цих обставин з'яв,rrяються Михей, се-
лянин з фйiстшчrськоi окраiни, та
Iсая з €русалима. Праця Icai припа-
дае на ocTaHHi сорок рокЬ VIII ст.
Апогею BiH сягнув 70l р. до Р. Х. за
€зекii, коли ассирiйцi обло-lкили еру-
салим. Соцiальна пристраснiсть i чiт-
KicTb дрлки Амоса зблякли за цих
обставин: HixTo бйьше не закликав до
братерства кочiвrшкiв. Ще луна;ш
заклики вiдновити справедIивiоть
стосовно селян, паЕувми несправед-
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ливlоть r породжувана пишнотою за-
,(ерливiGть, висловJIювалось пба-
жання не втручамсь у мi:кнароднi зо-
бов'язання,- ме наголос посун)rвся
у бiк поняття святостi. АссирйцЬ зу-
ппЕшщ i репутацiя Icai ствердилась.
поклонiння Ягве на пiвночi моrкна
було пустити у непам'ять; Юдея на
якесь сторiччя лишиJIась урятована.
Рештки вiрникiв зiбралися круг Icai,
i BiH побачlв у цiй громадцi завдаток
повноi вiднови.

Якщо роздЙ IX (1-7) справдi
написав Iсая *, то BiH у цих вiршах
якнайяскравiше висловив надiю на
вiдродження. У XI роздйi е велиrIава
вiзiя повернення до золотоi доби про-
стоти, коJIи <<поганяти iх буде Marra

дшгина>,-це видrнЕя <<алчеринги)>

про згоду Mi.lK тваринами. <На всiй
моiй святiй горi Hi зJIа не чинитимуть,
Hi шкодш>.

Втиив Icai викликав реформи за
€ссея (б39-б08 рр. до Р. Х.). Поши-
рене б21 р. до Р. Х. <<Повторення
Зацону> створеЕе шкодою Icai: у
ньому заборонялось шан5вання бов-
BaHiB, створення кумирiв та iнmi ха-
HaaHcbKi культи. Кишла содомiзму й
сакральноi простптуфi зrriквiдовано.
Юдею найретельнiшим чином
iзольовано вiд систем, що i'i оточува-
Ilм. Мiсцевi святIл.пиIца без;капьно
зруйновано. IIIануваrтня Ятве зосере-
диJIось у €руса.пимi. Проте така ре-
форма не справиJIа помiтного вIuIиву
на населення, що й спричиниJrо песи-
мiзм €peMii напередодri здобуття
€русалIлчrа вzrвиJIонцями. Реформафя
здавzUIась глумом, а храм Яrве - зви-
чайним шибо.тrетом. <<Пророки неправ-
диво пророкують священики запро-

' Це т. зв. <<проблема Протоiсаi>.
Пророк сам виголосив або написав б:l -9:6. Остаточна редакцiя нмежить невiдь
мому упоряшп(овi YI ст. до Р. Х. (Zер.).

ваджують правиJIа вlд свого 1мен1, а
народ Мй не опираеться цьому>. BiH
зустрiчае дiтей, що збпрають )QчIиз на
вулицl, щоо lxнl оатьки могли пIдтри-
мJrвати домашЕе вогнище, доки MaTepi
печуть пирЬr<ки з позначеЕим на них
зобра;кенням дру:кини Ятве.

Полiтичноi мети досягти не вд:шо-
ся. €ремiя цйком покладався на щи-
росердя - па противаry форммiзмо-
Bi храмового ритуалу. BiH себе сам
вiлчував офiрою: <...мов -шня або бrлс,

яких ведуть забивати>. BiH прагнув
утекти геть. <Якби я мав прихисток
у пустелi дJIя подорокнiх, абп зали-
шити там народ свiй та пiти вiд нього,
бо yci ф люди переJIюбники та стов-
пище вiдступникiр>. Угода Mi;K Яrве
та народом була розiрванъ- залиши-
лася згода Mi:K Ягве та вiлланою йому
особою.

Юлею пiдлорено, проводарiв ви-
гнано, €русалим стояв руiною. Проте
слова Icai та €peмii не пirrчrи у за-
буття. Вчення про угоry з Богом за-
знмо з часом змiн i пережило ка-
тастрофу. У першi роки поJIону спра-
ву Icai та €peMii продов.lкив €зе-
Kiulb - депортований iерей (692-
б70 рр. до Р. Х.). BiH пiдтвердив
надiндlвiдумьну вiдповiдаrrьнiсть за
те, що ско'йося. Тим часом мова не
йпrла про майбутне життя, що вiдiрве
вiд землi проблему справедливостi.

Пророцтва почмц, записуватися,
ir з' явплпся апокаJriптиqкi тексти. Ро-
зрлiння добра та зла поглиби;rось,
пiллано cplHiBy давню iдею про
страr(данflя як покару за грiх. Водно-
час неподоланим змипIилось вузьке
трактування реставрацii братерства та
едностi: не-гебраi мусиJм пережити
трiумф Iзрайя лише дJIя того, аби
визнати cnTIy Яrве. Отак формалiзм,
вiдкинутий на одному piBHi, з'явився
на наступному: ми бачимо, що таке
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чистота у розуIt{iннi €зекiiля. BiH вва-
жав, що новий свiтовий уряд мае
складатися зi св-пценницькоi iepapxii
що спираеться на впадарiв-месiй з дь
му ,Щавида та керуе людьми з рестав-
рованого Храму. Обрiзування пере-
творилось на бо;кеську вказiвку, ма-
да зосередиJIась у руках легалiстськоi
TeoKpaTii.

Пiд ту пору MapHi Ha\ii викликали
лiричнi вияви у псaшмах. Згодом
перський цар Kip загарбав Вавилонiю
та вiдпустив гебраiв додому. Близько
458 р. до Р. Х. до вiдновленоi спйьно-
ти приJIучиJIася група священикв на
чолi з Езрою, котра подала новий
закон, розрблеrмй вавt4лоttськими
гебраями. Закон цей поширюв.uIи у
З97 р. до Р. Х., i вiдтодi його покладе-
но до пiддалин гебраЙського суспiль-
ства. Повторення закону замiнено
iерейським кодексом, а минулi записи
пlддано ретельному редаг)aванню та
цензурi. П'ятикни-:к:кя набуло бiльш-
менш Tiei форми, у якiй воно нинi
включаеться до Бiблii. Саме тодi вiд-
булося послiдовне й остаточне вiдо-
кремJIення гебраiв од решти народiв,

Процвiтали мiсцевi синагоги, де
громадиJIися вiрники дTя спйьних
мо.литов, читання й тл5шачення Пись-
ма. Вони жили одрубним життям, що
згодом рrожливило створення хрис_
тиянських громад. .Щалi з'являлися
псaUIми, не припиняJIось морzйьне за-
питування. Люди вiдчували, що доля
особи пов'язана з доJIею одновiрцiв,
що нема чiткоi системи виIIагород
i покарань, проте вiдмовитися вiд гли-
боко вкорiненого розрliння стралt-
дання як покарання за гржи вони не
могли. Було зроблено спробу якось
розв'язати цю прйлему у надто дра-
матизованй формi у <<Книзi Йова>.
Цинiчна й скептична вiдповiдь - ма-
буть, не без грецького вIuIиву 

- 
про-

лунаJIа у <<Книзi Коге;rета>. Помфко-
ванiшi HacTpoi вrжладенi у другому
роздйi rcбрайського канону: <,Втiшся,
втiшся, Мiй народо>. Наголос робився
на милосердi, й чотири пiснi Слуп,l
Ягве - не ризикуючи зруйнувати за-
гмьну форму гебрайського сепара-
тизму - максиммьно наблuзплпся
до християнства.

Зрештою пiд тиском поразки й
приниження протягом ocTaHHix двох
сторiч до Р. Х. людей опанув.uIа iдея
повстання з мертвих тйесноi людини.
Пiд час вигнання iдеi зороастризму
про кiнець cBiTy, про заг:uIьне воскре-
сiння й суд, прЬ пришестя очищеного
cBiTy всмоктaчtись у вчення гебраiв.
I_1я концепцiя лежить в ocHoBi апока-
лiпсису з його мйенiстичними наст-

роями. Гебраi були втягнутi в ойкуме-
ну е.тчriнiстичних царств: у Юдеi ви-
бухло повстання пiд керiвництвом
МаккавеiЪ i створено теократичну
дерrкаву. Проте поруr достигла загро-
за з'6оку римJIян, когрi без уск.rIад-
нень загарбали Юдею. Подальшi пов-
стання призвели тiльки до руiни Хра-
му та дiаспори гебраiв за iмператора
Адрiана, Гебрайськi повчання скла-
дають Тору. Над Торою працюваJIи
писарi й коментатори, твори яких yBi-
йrrrли до Мiшну та, згодом, Талмуду,
впорядкованих у Галйеi та Вавилонi
у IV-V ст. Тим часом у добу
давньоримськоi iмперii з юдаiзму на-
РОДИJIОСЯ ХРИСТИЯНСТВО.

Пророки перетворили усе-
вишнього бога на единого бога та
вiдокремили його вiд усього та ycix,
KpiM власного народу. В результатi
сформувалося поняття про неперед-
визначну природу гебрайського Бога,
чия воля набула цйком HoBoi якостi.
Вона анiцrохи не була,схожа на волю
чи пЙажання богiв полiтеiзму, що
вира}калися в оракулi або ритуа.lli.
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Новий Бог стае невiд'€мним спочатку
вiд icTopii свого нароry, а потiм i все-
cBiтHboi icTopii. Сама iсторiя ста€ не
тим, <<що вiдбуваеться за волею Бо-
,коюDl о логiчною послiдовнiстю подiЙ
зi cBoiM початком i cBoiM кiнцем. Нас-
крiзниЙ принцип приЙмаеться як реа-
лiзацiя Бо;коi волi серед i через влас-
нии оорании народ. l о вже не слlпии
цшоiчниЙ процес, а здiЙснення дiа-
лектично1 засади розвитку.

Iерой, вuzоOgваtлuй тварurrою.
Зробiмо тепер паузу i - як коментар
до вiзii-kа-rrчеринги)> Icai - розповiмо
про KUIbKa випадкrв з MaJIeHbKиM
хлопчкком, котрий <(поганяти i'x буде>>

серед миролюбних тварин.

l -1 ]-t5

\J cb.t

П рuбромttuй крuлtатuй accupiilc ькuй бuк.

Героевi, що засновуе MicTo або
сприяе своему народовi, зав:кди
загрожуе який-небудь Iрод: дитину
викидають зi cBiTy лryдеЙ у cBiT приро-
ди, а повертаGться вона у суспиьство
вя(е у виглядi рятiвника. Прикладом
може ц)авити Мойсей. Його ховаlgгь
у кошику в очеретi, бо пере.пяканий
тиран наказав потопити усlх немов-
лят чоrrовiчоi cTaTi. Зн:iходить Мой-
сея донька фараона. Iм'я BiH одер-
лtaв тйьки тодi, коли в:ке вирiс i його
знову привели до доньки фараона.
<<I надма йому iм'я Мойсей, кажучи,
з води, мов/Iяв, витягла я йогоr>. За-
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сновника перського царства Kipa за- дали пiзно, що недвозначно вказуе на
браrш вiд MaTepi немовJIяIлI. Ревшвий мiфолоцiчну формуrrу, запооичену з
ддусц йдiйський цар, одерлtав yBi ритуаrry посвяти. (Страбон ка-rке, бу-
cHi попередхtення, буфм онук прави- цiм iм'я походить вiд назви рiчки, а
тиме усiею Азiею. Проте пастух, кот- Юстин, у записаному BapiaHTi леген-
рому було наказано пiдкинути немов- д}r, стверджуq нiби немовJrя вигод/ва-
ля, згляЕувся над ним i сам його ласука*).Засновникмесопотамськоi
виростив. У цьому випадку iм'я тако:к iмперii Саргон в одному написi Ka;rie:

Я - Саргон, моryтнiй цар, цар Акаду.
Моя,маlти вбога, а батька я не знав.
Брат мого батька жив у горах.
Сердешва мати понесла мене, народила пmай,
поклала в очеретяну скриньку, обмазма смолою покришку,
пустиJIа у рiчку з повйьним IuIином.
Рiчка понесла мене i щlинесла до кропшIьника Акки,
Акки-кроrш.тьrшк дiстав мене за допомогою кiтви **.

Акки-кропи.пьник узяв за сина мене й виростив.
Акки-крогплльнrлс зробив мене cBoiM садЬником.
Korпr я був садiвником, Iштар полюби;rа мене.

Тут ми бачимо, як дитина, KoTpoi
спек:rлись ототожнк)€ться з ботюм

родючостi (Тамузом), що вмира€ та
вiдрод:куеться. Елiан переповiдае про
вавиJIонського царя Бйьгамоса, кот-

рому хаrдеi повiдоми;rи, буцiм онук
його вiдбере царство. BiH 5в'язнив
cBolo доньку, uule вона за таемничих
обставшr народrла дитину, котру вар-
та викинула з TBep;Ki. Ope;l завдав
хJIопчика собi на спину i перенiс до
садка, де садiвник усиновив його.
Елiан додd,е: <Ви, мабуть, вваrкатиме-
те це казкою,- визнаю, що я й сам не
вiрю. Проте MeHi казми, буфм персь-

* Агтор тут i дапi не зовсiм точЕо
пiдсуrrtовуе вiдомi легенди ( перева.lкно: Ге-
I,одот, Ксенофонт, Ктезiй) про народrкен-
кя Kipa та Саргона, або Шарукена. Вбиттr
димну за наказом царя Астiага мусив
Харпагос - головrпrй радник. Але радяик
вiддав немовля череднику, у якого була
дружина па iм'я Спако, що по-мiдiйському
<lзяачае <собака>. Аккц можлrво, був не
кропильником, а водоносом. (Пер.).

** KiTBa - якiр. (Ped.).

кий Ахеменiд, вИ котрого пiшов рiд
перських владарiв, був годованцем ор-
ло>. У <<Гйьгамешi> такоrк з'являеть-
ся садiвник як класичний взiрець пе-
ремоrкених коханцiв богинi родючос-
Ti: <<Ти кохала Iш5lлану, батькового
садiвника, що постiйно приносив тобi
фiнiки, щодня робив достаток на
тво€му столi, проте ти поглянула на
нього й сказала: <<Мiй Iшулану, спрG
буймо Moi гранати, простягни-но руку
i скуштуй зi мною наш со;rодкий
хлi6>. Iшулану тобi вiдповiв: <Що тобi
треба вiд мене? Хiба мати моя не
пекла, а я не куштував? Аби я скуш-
цrвав хлiб ганьби та проклять...> По-
ч5rвпм TaKi слова, ти побила його, ти
перетворила його на каба:на та змуси-
ла жити на... i не зiходить BiH вгору...
i не зiходить BiH униз...> Мати родю-
чостi виступае тут одночасно як €ва,
що спокушуе IUIодами, та KipKa, що
трансформуе,- це хтонiчна богиня,
чия магiя Blйrrma з-пiд контролю; во-
на вбивае, замiсть того щоб оr(ивJIю-



вати, вона чимкраще прикрlIиюе тва-
ринну личину обрцдового танку, аби
ненароком та не зiрвалася.

Чингiсхан, що зг)рт)rвав низку
племен у Монгольську iмперiю, був
народлtений дiвчиною, яку батько
ув'язнив у пiдземнiй KiMHaTi й котрiй
лише на митъ вдzUIось побачити осяя-
нrй свiтлом cBiT *. Вона вiдразу зава-
гiтнiла вiд Ока Бо;кого. Вiдтак ii' за-
пI)оториJIи у зоJIоту скриню й rryсти.lш
по морю, одначе два героi пiд час
полювання пойтили скриню й вiдкри-
ли fi. Ii сином був Чингiс. Проте
Чингiсовi заздриJIи три сини, котрю(
мати народдIIа одному з мисливцЬ.
Чингiс Tiкae у пустелю й живе у юртi.
Нарештi, народ повалив свого нездар-
ного Епадаря та закликав Чингiса.
Брати по MaTepi сперечаJIися з ним за
батькову владу. За порадою MaTepi
вони вирiши.пи випробувати себе: ко-
му вдаGться повiсити лук на сонячций
промiнь. Перемiг Чингiс.

У мiфах, легендах, .lкитiях та на-
родlих казках ми подибуемо чиммо
варiацЙ Еа тему цього сюжету,- на-
прикJIад, Семiрамiда, Ромул i Рем,
Шакунтал4 герой Карна з <<Махабха-

Рати>, IIIйьд з <Беовульфа>, хабiс
у кюнетiв (з привод5l цiеi надзвичаfoiо
фкавоi лiсовоi iстоти див. у Троryса),
багато персонаlttiв кельтських легенд.
Осо6.тпдво ruriдними щодо цього були
греки. KpiM богiв, вихованих нiмфа-
ми, або героЪ, вихованих кеЕтавром
XipoHoM, були Парiс, Едiп, Персей,
Ерехтей, Кiпсел, Коматас, .Щафнiс i
Хлоя та iH. Глибоко вкоренилося Bipy-
вання, що герой, якrй вiдiгравав ви-

* Наведенi вiдомостi - контамiнацiя
легенд, що стос)rваJIися культу Чингiсхана.
Ретелыrrпi розгляд проблематики Чингiс_
хана див. у вид.: Л. Н. Гумппев. От Руси
к России. Очерки этнической истории.-
М.: Экопрос, |992.- С. 95-1l3.
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значну роль у cTBopeHHi або реорганi-
зацii лtиття спiльнoти, повинен по-
вернутися до природи, до <<;шчеринги)>

тOгемних пред<Ь, аби здйути духов-
Hi си;rи дJIя акту оновлення. У ле-
гендах життевiоть подiбних,схем пiд-
тримуеться ще й за допомогою еле-
MeHTiB p}rTyмy посвяти й шаманiстсь-
копо досвiду. Вельми поширеним
складнпком, наприклад, € проходжеII-
ня крiзь воду. Icyc, життю котрого
загроr(ув.lв Iрод i котрого вiдкlцав
генд.пярськиr:т cBiT, народився серед
свiйських тварин, i його народ.lкення
радо прrвiтали п:rстухи.

йсdiя. Тепер мо;кна повернутпся
до нашого оглялу вепикI{)( чергувань
ре;liгiйних i фiлософськюr вибухЬ, що
стмися у цивiлiзованому cBiTi при-
близно Mixt 800-400 рр.до Р. Х. В IH-
дiю арiйф прийшли з пiвночi близько
1700 р. до Р, Х. та порJдпиJIи рештки
iндськоi цивйiзацii: вони д;чш назву
дравидським фольк;rорним icToTaM,

що зобраltуваJлися сидьма, HalвKapatl-
ки, та багато зроби.ш ддя створення
системи каст. Ведичrпrй перiод феi
арiйсько-дравидськоi спйьноти три-
вав приблизно до 800 р.до Р. Х, Дмi,
протягом трьохс_от рокЬ тривав пе-
рiод брахманiзму з його iнституфолi-
зацiею ,(рецького iндriзму. Потiм
роGпочався перiод фiлософських ре-
форr, що тривав приблизно до
l00 р. до Р, Х. Цi фiлософськi iдеi
проiсн5rвали ще pciKb 600, зазнаючи
радикмьних трансформафй, спричи-
нениь зокрема, HecTopiaHcTBoM. По-
TiM поча;rося вторгнення мусульман,
що сягло апогею в XVI ст. за Мон-

' гольськоi iмперii, а тим часом, почи-
наючи з XIII ст., розвинувся рух
бхактi зi своiми культами.

<<Рirведа> складаеться з гirrпriц
створенпх у попередriй перiод. Зго-
дом веди доповниJмся офiрними гiм-
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нами, лiц/ргiйними TBopaMI4 магiчни-
ми формулами та iнкантацiялrи. (<Ве-

да> - <<я знаю)> - спорiднене з
давньогрецьким <<едФ> i означае знан-
ня). У ведах цростежуеться прагнен-
ня генотеlзму, проте наголос при

цьому робиться також на захватi або
екстазl, котрого дос.flгають за допомо-
гою дурманЬ - рiзних засЙЬ i на-
поlв.

Можна порiвняти це з хаомою
у персЬ.

Нi:кною тканиною з руна донька сонця
очичуе Сому твою, що cTpyMeHie.

Сому виборюе десятеро струнких дiв
у вирiшмьrпай денц- yci ;к сестри.

З Ним попереду, зi :r(мутком ледве стигJIим, вони йдуть.
Лунають кози. CiK потроюе захист.

Молоком священнi корови дитину помазують
Сома - це питво ддrя Itцри.

Раз ковтнув - i в екстазi Iндра враrкае ycix ворогЬ:
могутнiй бог даруе нам скар6.

Близько 700 р. до Р. Х. пошири-
лось вiрування, буцiм веди були без-
посереднiм одвертям, iнтуiтивно
сприйнятим <<ришами> або провиддя-
ми з низки космiчних вiбРацiй. <<Упа-

нiшади> викладають рiзнi вченrrя, якi
й caMi неодноразово коментJrвмись.
Брахма стае усевишнiм богом-у
<<Рiгведil> це iм'я означае замовJIяЕня
або священну формулу - i втйюе усе
сутн€. Атман 

- 
невидIпиа частина

особистостi, дихання, духу, <<я>. З ча-
сом виникае поняття про диференфа-
цiю единого Атмана на безлiч <<я>.

I нареlптi Брахма стае единим Атма-
ном, або Ве.тrиким <(Я>>. У цьому е один
iнтровертrмй складник: раювання
визначаеться як сон без сновидiнь або
перебування поза звичайними стана-
ми свiдомостi.,Щуальнiсть долаеться
запереченням. У <<Ката Упанiшадахr>
Яма, бог пiдземного cBiTy, пояснюе
вихiд за допомогою йоги: <<Коли при-
пиняеться п'ять (почуттiв) знань, а
такоr( i мозок (манас), i iHTe.lleKT
(6удхи) не зд)игнеться,- то це, ка-
.lкутц i е найвrлr{ий rrrлях. I-{e вва-

,(ають йогою - спиною почуттiв, що
мiцно тримае. Вiдтак людина не вiдво-
лiкаеться. Справдi, йога - початок
i кiнець... Коли тут, на землi, розiтнутi
yci вузли серця, тодi смергнлй стае
безсмертним>. Гiпнотична методика
йоги - своерiдний систематизованld
шаманiзм, вiдтятий вiд софальноi
функцii та скерованлй виключно на
самовдоволення. Людина цйеспр-пчrо-
вано прагне уникнути ланцюга народ-
xreHb i карми, ланцюга справедIиво-
cтr, що карае.

От:ке, iдея реiнкарнацii усйяко
пiдтршrtуе кастову систему, поедцIю-
чи if з покаранням за грiхи у по-
переднi життя.

€ безлiч розробок згаданих за-
сновникiв, а також спекулятrшнi роз-
думи ширшого характеру, особливо
у зв'язку з пракритi або матерiею. Але
загЙьна тенденцЬ поляIае у розробцi
будь-якоi системи зв'язкiв, аби допо-
могти мисJIителевi дослти абсолюту
незалежностi - свобод,r, що не атри-
бутуеться й проектуеться на порож-
нiй екран cMepTi.
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Ненадiйнi, проте, човни цих офiрних форм,-
лцrrе вiсiмнад{ять нiкчемних виразЬ працi.

.Щ,урнi знаходять у цьому щось вищg
aule на цьому ш7lлry ix cTapicTb знову чекае та смерть...

Проте до здержливостi схшrьнi й до вiри чистоi у лiсах
мирнi ведуlм, що живуть на миJIостиню й незворушно

вiдходять крiзь дверi сонця тудIъ де безсмертний Лик,
тудr, де нетлiнrпrй Атман.

У цеrrгрi перебуваrоть аскетичнi
методи повного оволодiння вJIасним
тйом. Ще виражаеться у трьох чЬ-
них вченняr(: дл(айнiзм, буддизм,
бхакти.

.Щ,лtайнiзм погодrк)rвався лише з
цirц<овитою втечею вiд лашдюга i ша-
нував грома,щ,у цшяхетЯих oci6, що
втекли у досконалiсть а до бхакти
схиJIяJIися групи, що персонiфiкувапи
природу у виглядi наддушi або yHi-
версмьного пана й вираж.ми прист_
расне прагнення особистого €днання
з ним, з Iпвара. (Перенапруга сек-
суаJIьного екстазу бхактiЬ нirгадI€
мJIосне радiння багатьох християнсь-
ких святих пiд час мiстичного шлюбу
з Христом).

Заснував дкайнiзм нiбито Вардха-
мана (народився близько 5б9 р. до
Р. Х.) - аскец що збирав звичайнi
чарЬнi казки щrо fiародження, звер-
шення Й посвяry. ,Щ,:каЙни допровади-
ли до краю <(ахимса>, або неспротив
до ycix icToT,- BoIM, наприкJIал
фйьтруrсrгь вдш(Jване повiтря за до-
помогою респiраторiв, аби не проков-
тнути .lKlBi органiзмп. Вони ви;кшllи
як секта мiноритЬ. На зразок кваке-
рЬ в Англii XVIII ст., вони вiдiгравми
провiдну роль у баrп<iвськiй справi
i майже монополiзуваrrи роздрiбну
торгiвлю в Беrгмii та Acaмi. € якась
гфка iронiя у тому, як квiетистськi
секти, особллво пiд час гонiнц поспi-
шають накопичпти скарби у небi: про-

(<Мундака Упанiшадо>).

вадяrш вкрай ощад;rиве ,(иття, воItи
призбируrоть чима;rrd капiтаrr на зем-
лi та вiдiграють провiдну роль у на-
громад]кеннi грошей.,Щля порЬняння
моrкна згадати про iсторичнi функцii
монофiситЬ, гебраЬ та несторiанцЬ.

Сидхарма Готама, народ;кенrй
бл. 560 р. до Р. Х., був сином вельмо-
:Ki. .Щовко;rа нього також зосере-
джуються рiзнi мiфi.пti формули. Про
його непорочне народження був свя-
мй добровiст. <<,Щ,евас> спiва.lпt, оголо-
шено пророцтво про май6lшню ве;rич,
49-дешшй пiст, спок5rшання зJIим ду-
хом (аби перетворпти Гiммаi на зо-
лото). З rпrм пов'язано 32 чуда зф-
ленItя, а такоr( переiстотнення та гру-
па з дванадцятьох 5rчнiв. Вчитель
IIаголував 500 людей мменьким кор-
жиком, у нього був ученц що ходив
по водi; вrпgrикаrшй на храмову цере-
монiю, BiH пiд<орlвся, :це згодом ска-
зав, що у цьому не було потреби. На
нього здiйснено замах, однак cTpi-
лець-найманець, побачивши його о6-
личчя, звмився на' зеI\d.пю. Готама
з трiумфом увiftчов до рiдного йста,
а в день його смергi стitвся землетрl1rс.

його вчення передаваJIося з вуст
до вуст. Щя доба позначена iнтенсив-
ними дослiд*tеннями та суперечками,
експеримеЕтуванням з вченнями тапа
i йога. Що 35 рокЬ Будда пiддавав
себе лсоlrcткому аскетизму, а вiдтак
приfuов до висновку, що BiH перебу-
вае на хибному цил(у. Мiркуючи у
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затrнку матерl-пrпул, BlH сяIнJrв стадll
прозрiння. Пiсля кiлькох днiв молит-
ви у гайку пiд Бенаресом Будда зуст-
рЬ перших учнiв i руш}rв у маIцри,
що тривали 45 рокЬ, протtrом к<rrрих
BiH вчив i засновував громади послi-
довIIикiв. BiH наполягав на законi
причини й наслiдку, ме прагrryв ви-
йти за його MelKi, проповiдуючи мето-
дику вiдIучення, [UIяхетшrй дев'яти-
щаблевиЙ циях, котрий лежав MilK
аскетичнимп таца з одного боку i са-
мовiдrryстом з другого-у пошуках
Великого <<Я>>. Не йrrшося щ)о навер-
ненЕя до якогось бога. Просто це був
rruIях самоочищення, пошуку HipBa-
ни, прид/шення у сйi мменького <(я)>

та страr(дання. (€ слабкi натяки ца
посмертне судовшце, здiйснене Па-
ном IIIляху).

Ашока, один з царЬ iмперii ди-
HacTii Маур'я (6лизько 2'7О-
240 рр. до Р. Х.), перейшов вiд вiйни
до пацифiзму й cTBoplB написи на
KaMeHi на прославу HoBoi вiри. За Його
правлiння BHyTpiIrrHiй конфлiкт буд-
дизму мiхt тими, хто тримався первiс-
Hoi простоти вiри, i тими, хто прагнув
ii ритуалiзувати, став нарЬкним. На
радi буддистЬ у Патнi бйьшiсть ви_
гнала меншiсть. Бiльшiсть хотiла до-
вести вiлцrченiсть до точки самозни-
щення, а меншiсть наполягzчIа на то-
му, що <<людина у людинi> повинна
неухильно ставати багатшою" Перших
з часом назвмп пiвденними буддиста-
ми. Вони твердиJIи, буцiм секта пiвнi-
чан хiмаяна, або Мала Система, що
розробl'rтIа Teopii iнкарнацii будди-ду-
ху у низцi Будд або Бо,цiсатв,- це
святi, KoTpi в iм'я любовi до людини
вiдr,rови;rись вiд Нiрвани - з низкою
небес i пйземшш cBiTiB, KoTpi треба
пройти дорогою до бла;кенства.
У <<JIотос СутрЬ прославленrй Будда
проповiдуе з вершини гори cBoiM уч-

ням i у них же перед очима переiстот-
нюеться. Викладене ним вчення - це
вчеЕня про космiчного Будду, <в кот-
рому мiстяться yci речЬ, про повторне
вiдrод:кеrrня .Готами у Бодхiсатвах
i про необхИнiсть <6уддифкафi>
Ko:rtHoi людини. HipBaHa перетво-
рюеться на сповнений насолод рай.
Така адаптована Bipa - махаяна, або
Велика Система,- перемогла на
усьому TepeHi вiд Тибеrу до Японii.

Первiсне звiстування Готами Baxr-
ко до ладу розшифруватц але схоже,
що воно мiститься у таких висловJIю-
ваннях: <<HixTo нiде не моrке прихова-
ти свiй грiх. <<Я> у тобi, людино, знае,
що iстинне i що хибне. Справдi, дру-
,Kg ти зневажаеш пшяхетне <<Я>,

прагнучи приховати у собi зтlе <(я> вИ
<Я>>, коц)е було свiдком усього. Отоrк
той, у кого <Я>> пан, нехай iде обе-
perKtlo)> (<<Четверта ArTyTapa Ни-
кая>).

<Я не KlraB, брахмане, дерево дIя
вогню на BiBTapi. Бо лише у MeHi
па-лае пiдтримуваrмй мЕою вогонь.
Вiчно пмае мiй вогонь, вiчно напру-
-rrrений i ревний. Я, як арахант, пра-
цюю цие ,(иття, що священне... сер-
це - BiBTap, вогонь на ньому - при-
боркане людське <<я> (<<Сам'юта Ни-
кая>). На час <Сутри Граняра .Щiа-
MaHTiв>> загальний дух протистав-
ляеться HaBiTb визнанню дiйсностi,
котра завдае страждань. <<Bipa у ед-
HicTb або вiчнiсть речовини,- каrке
Будда,- незбагненна. I JIише по-
мирському налаштованi люди з вiд-
верто праtтичнlак MipKyBaHb обстою-
ють цю гiпотезу>>. А от у <<Лотосi>>

загаrrьнлй дух захоIulенrлi, упевненrd
у сЙi: <<Я вiдсвiжу yci iстоти, що rxHi
тйа висушенi, ycix, хто забрудненшi
TpoicTrшr cBiToM. Я ощаслпвпю тих,
хто MapHie у прац,, дам iM насолоду
i останнiй спокiй. Слухайте мене,



стовпища богЬ i людей, прийдiть до
мене та чуйте: я - Татхагата, Пац
над котрим нема велителя i котрий
збли;rуеться, аби рятувати>.

Тодi як у персЬ i гебраiв вiдчуття
конфлiкry у системi cBiToTBopy приве-
ло ix до роdгй боротьби та до вiри
у те, що в icTopii людеri виражене
г;шбоке переlризначешIяr- iн,ryси у
розпачi вiрернулись вiд cBiTy нерЬ-
HocTi й несправедJIивостi та вдаJIись
до особистiсних розв'язань. Втраченi
зв'язки Mi-lK людиною та загмом, лю-
диною та прцродою виявиJIись у сто-
сунках Mi.lK людиною та ii вJIасним
тйом - уметодиках тапата йоги, що
прагЕули подолати дуzuьнtсть цшя-
хом втрати будеr*rоi cBИoмocтi ма-
лепького <я> у гiпнотично навiяному
чуттi досконалоi piBHocTi, у Великому
<<я)>. З цюго народиJIася вишукана
метафiзш(а. Проте перемЦениЙ ко-
лективrплй елемент знову ствердив
себе у Махаянi, створивши церкву
BipHrлciB, теорiю icTopii з перiодични-
ми спокутуваннями та монастичними
формамп для тих, хто хотЬ чим
бли:кче 1риматися вихiдних iмпульсiв
вiдторгненrrя, не зачiпаючи при цьому
компройсу зi cBiToM.

KuTaii. У Кцтаi подii розгорталися
HacTUIьKlr несхоrк€ на Iсторrю ycrx
iнших великих центрЬ цшiлiзацii, що
л,пл HaBiTb не можемо використовува-
ти мя'iх опису ту саму термiнологiю.
Бронзова доба розпочина€ться тут
напрлшtiнцi II тис. до Р. Х., хоча ко-
рiння i1 поки що до решти не вивчеЕо.
3ростання мiських посеJIень пов'яза-
не з двома великими рi.псовшлrи систе-
м:ш,rи, у межах котрпх з'вилося бага-
то спйьнот або rиемiнних держав
з високоорганiзованим керiвним кла-
сом, що впокремився зi структ]ри
гrrrемiнних во.lкдЬ. .Щ,ержава Чrrоу лiк-
вiдувма державу Шан близько

1050 р. до Р" Х. та встановиJIа
<<феньч'ен> - систему видйення дi-
лянок завойованих земеJIь родичам
i спйьникам владIrих родин. Такrпrл
чином, владар1 скрrзь належаJ|и до
одних i тих самих спорiднених груп.
Уся зем;rя була власнiстю rureMiHHloc
дер]кав, котрим налех(.uIи й раби. За
правrriння захiдlоi fuшерii Ч;коу та
Войовних держав, що закiнчилося
256 р. до Р. Х., вельмо;r<i передzши
дрiбнi державнi питання прошарковi
урядникЬ <(ших)>, що дiставали тшат-
ню змежно вiд оподаткування. Ство-
рюв:uIись iригацйнi спорудц аJIе з
часу Войовних дерr(:в ii залере вда-
вмося пiдтримувати у н:шеr{tному
cTaHi.

Залiзо почмо використовуватпсь
протягом остаюIiх сторiч династii
Чжоу. (Щентр Китаю перебував тодi
на пiвночi). Побiльша;пr терени орно-
го землеробства. З 524 р.до Р. Х. кар-
бувалися дрiбкi йдняки та утворився
клас гендIярiв i люrварiв. Близько
350 р, до Р. Х. циньськшi цар рiшуче
скасував сiльську громадa, а
22l р. до Р. Х, першlй циньськrлi
iмператор лiквiдвав <феньч'ен>, по-
дйивши iмперiю на зони на чолi з
призначеними урядниками <<хуан

ляо>, породrкеними ще системою
<ших>. При.lцlчитися до <(хуан ляо>>

мох(на було лише заJIежно вiд освiти.
Iспитова система, створена за динас-
Tii Хань, за династii Тан повнiстю
розквiтла. .Що ш(о.ш,I ходI4IIа бйьшiсть
синiв землевласникь i часом сини
сеJIян. .Щ,о перiоду Тан ве;rику ваry
ммо спаж,ове вельмоrкне панство; ь

потiм провiдним кJIасом стаlrи вченi
та ,щiбноземе,тIьнi пшяхтичi, до яких
нaUIеж:UIи кандидати на складання rc-
питiв та вiдстановrrенi уряднrл<ц а та-
ко:к вченi, що нiколи не перебувми
на дерхrавнiй с;ryжбi. Урядники одер-
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.жрми прибуток вiд землi: вони якщо
й сrчrачува;пr податоц то дуrtе неве-
ликlй.

,Щля захисту вiд кочЬникiв напри-
кiнцi III ст. до Р. Х. завершено бу_

дЬництво Великого TvTypy. Як i па;rаци,
i мавзолеi, Великий мур спорурку-
вався коштом додаткового оподатку-
вання та ц)удового вiдбутку. Невдово-
ленi седяни неодноразово знiмали
повстання, KoTpi розхитрiйи дер)ка-
ву, rrле не могJш if змiнити. Подальшiй
централiзацii вJIадл за iмперii I-{ию
сприяJIи замояснi KpaMapi, що стiuш
земJIевJIасниками. Одrаче залiзq
бронза й сiль за;птшzцись у державнiй
монополii, й ця обставина стримув:йа
зростання середнюго класу. Щоправ-
дз, зеItfпю моrкна було вiдчу;к5rвати,
i поступово зем.певолодiння зосереди-
лось у кЬкох руках.

OTo:lt утвориJIося |Фа головних
кrrаси. З одного боку - земJIевJIасни-
Kr4 гендlярi й лихварi, пов'язанi з бю-
рократiею, з д)5пого - дрiбнi земJIе-

рйи, ремiсники та безземельнi селя-
ни. Були також крiпаки йрабп, аJIе не
так багато, аби це вIIJIиЕуло на струк-
туру системи. Головними виробника-
ми були вйьнi селяни, KoTpi мог.lм
пересуватися, купумпr й продавати
зеIrлю, аJIе к<rгрих пiллаваlпл велико-
му оподаткJrванню й пршчrусовiй пра-
цi. З двох гоJIовншк груп сеJIян 

-дliбнi незалеж,нi землевrrасники та
орендарi - перша cTaHoBIдIa кiст-пt
Kpairм, хоча й потерп:tла раз у раз вiд
боргЬ, корупцii та позбавlrеr*rя борж-
ника права викуповувати майно з-пiд
застави. Helrxll;rbHe зуболсiння приз-
водшIо з часом до чергового повстiлн-
ня та чергового початку на старих
пi,щалинах. Виникала нова дtнастiя
або вдирмися кочЬники. Лише один
правитель наприкiнф династii Хань
спробував повернутися до сiльськоi

громади й зазнав невдачi. Iншi в;lада-
pi намагалИся приборкати торговеlIь
ний капiтатr, aJIe триваJtого BIUIиBy на
загальrмй розвиток це не справJIяJIо.
ото;к з незмiннrпrли пiцвалинами дер-
:кава проiснувапа понад дра тисяtIо-
лiття,- дрiбнi змiни ставаJлцся ли-
ше у згаданих рамках. Своерiдна кри-
за за Хань стаJIася пiсля запровад-
женЕя грошовоi економiки: спостерi-
г:UIося масове повернення до нату-
р:urьного господарсtва, а opHi зем;ri
Пiвнiчного Китаю знову переlвориJIи-
ся на пасовиська. Головним оперIям

)рядr стzlло щойно загосподарюване
пониззя Янцзи,- звiлти зерно надхо-
диJIо до пЬнiчноi сто.ппцi. Ве.тlикий
кан:rл з'qдI5Iвав Яrщзи з Жовтою рiч-
кою. ВiдродlкенЕя почаJIось за динас-
тiй Тан i Сун (960-1279 рр.), ме
династiю Тан поваrrи;rи сеJIяни, а ди-
настiю Су" - монюли-кочiвники.

З бронзовоi доби Китай в;ке без-
посередньо виходить .шr furперiя з
вJIасною незвичайною бюрократич-
ною системою. У Китаi не було ра-
бовrrаснrддькоi економiки,- отrке, не
мiг у ньому 5lтворитися той рiзновид
феодмiзму, котрий формуеться на
pyiHax рабовласниrркоi економiки, не
мл(гш вr(е про капiта.пiзм, що ви-
ростае з феодмiзму. Спершу в ocHoBi
лежали ci.lbcbKi громад{, що спираJIи-
ся на rureMiнHy спорiдIепiсть. Потiм
з'.шився вЬний землеро6, втягнутий
у вйьнIй грошовий ринок купiвlli-
продilку земтri з обов'язковlлu трудо-
вим вiдбутком феодального типу.
<<Китайське суспi.lьство здавна спира-
лось не на раftтво, а на вЬних зем-
лерЙiв, i це справи.lIо якнайповалtнi-
шлй вrшив на цrманiтарнrй xapdKTep
китайськоi фiлософii в ycix ii проя-
вах - чи то конфуцiанство, чи то дао-
сизм. На перший погляд не зрозумйо,
чим це викликано, бо нiщо не заважа-
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ло давнiм китайцям здобути рабЬ
коштом вiйськовополонених з племен
монгоJIiв i xyHrry на пЬIючi або ти-
бетфв i таrгутЬ на заходi> (Нiдем).
Арбалет винайдений у Китаi дулrе
рано. Ним озброювалися давнi apMfr,

що рекрутуваJмся з селян (800-
300 рр. до Р. Х.), а лицарськrй риш-
тунок виготовJIювався з бамбуку й де-
рева. У <<Що Чжуанi> е чrлrrало оповi-
дей про панЬ, побитих стрйами.
Водночас у KpaiHi не було помiтного
розрiзнення у вiйськовому обладунку,
що,могло б призвести до появи вJIад-
Irого вельможного панства, сJдIровод-
,ýIваIrого важко озбро€вI.а!rи васала-
ми. Тут не могло бути анiчогiсiнько
схожого на македонських гоrшiть або
римських легiонерiв, яti виповнювми
рабiв поштивим страхом. <У IV ст. до
Р. Х. у такiй дер;кавi, як Сун, Ву й Чу,
люд,I, на яких спирався пан, IцJIком
могли на по;ri бою несподiвано пере-
киЕутися до сJдIротивника. Людей на-
лежмо переконатш у справедIивостr
rxнbol справи. лои ж переконувати,
icrryBaB спефа;ыий прошарок <<софiс-

TiB>, що стми згодом конфуцiанцями.
Вони мапи витJц/мачити людям дос-
тойностi й звершення феодмьного
пана i зrуртувати'iх довко;rа нього>.

Лuварi бронзu. Походження ки-
тайськоi культ5ри досi не з'ясоваЕе,
проте напевно iснували зв'язки з Си-
бiром та Пiвдеrпrо-Захiдною Азiею.
Так, неоrriтичrий посуд вельми схо-
-lкlй на розмaчIьованi глинянi вироби
згаданих регiонiв. Надзвичайно ва;к-
ливу роJIь вiдiгравав -хrадеiт. BiH вва-
;кався магiчним rкиттбтворним мате-
piaTroM, з котрого виготовIIюваIIись ри-
туальнi предr{ети. .Щеякi з цих пред-
метЬ е крихiтншчrи знаряддями працi.
Лпварi бронзи запозиtIиJш у Йробни-
кЬ жадеiry TaKi мотrши, як гвинтува-/..тии квадрат 1 ромооц.

Культ предсiв сформувався луже
рано. Знайденi на пЬночi Хонану Kic-
тки вiчцпrЬ датуIогься приблизпо
1300 р. до Р. Х. l\i шанЁiн йстять
питання, загад5rванi прещам, KoTpi
визнаються вrцý/намп вJIадарного до-
му i до KoTpI[x звертаJIись через -жер-

цЬ-воро;кбитЬ. OcTaHHi запис5rватrи
питання на KicTKax. Найулюбленiшою
кiсткою була лопатка бика. <Понад
3000 poKiB тому в добу ворожбитсь-
Krot KicToK у KpaiHi бйьшою або мен-
шою мiрою використовуваJIися вл(е
yci найважлrшiшi формотворчi засади
сучаснI[х китайських iероглiфЬ>.
Цефо щ)отягом усього перiоду не
стаJIося црунтовних змiн у формах
мислення Й методах комунiкафi: три-
в:lло лише удосконzUIення й подмьше
розроблення. Важко вишукати разю-
чiшi приклади нездатностi культури
до розвитку. €дина з цюго погляди
параJIель - вiдданiсть австршliйських
тубiльцЬ cвoiм п:шеолiтичним пi,ща-
JIинам, попрп вплив нових вiянц що
надходиJIи через Нову Гвiнею.

Одночаспо з воро;кбитськrлrrи Kic-
тками високого рlвня мистецтва сtrла
метаlryргiя бронзи. Наука досi не в
змозi простежити yci щаблi, що ве-

ryть до насшльки досконаJIих того-
часних виробiв. MicTa виростzши з ро-
бiтни.пш селиць що маJIи справу з
бронзою. У найдавнiших мiфах i ри-
TyiUIax, що вдzlлося розшукати за ста-
рими записаIrfl,r, ЙдетiЬся про те, що
монархrя народшrася з магrчних це-
хових братств,- можливо, внаслiдок
iхяiх внутрiшнiх с5rперечностей. (Для
порrвняння можна пригадати про
роль ковzчIя в Африцi. Коли поргу-
гаJIьцi уперше досягли гирла KorTo,
воци виявIп.пи, що <MaHi>, або конго-
лезький цар, рахувarвся у гiлцдii кова-
лiв. На усьому пiвднi Сахари у KoBarriB
були числеrшi братстм, KoTpi даваrи
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кожному воr(девi його <прем'ер-мiнiс-
трЬ>). Розгляryванi китайськi йфи
ду;ке TicHo пов'язанi з магiею переiс-
тотнення, у котрiй визначну роль Bi-
дiграють шаманiстюькi танки.

Вироби з бронзи мми риlуальне
призначення, причому ко:кний вирiб
присвячувався якомусь конкретному
предковi.

Знаки на шан-iньських судинах
позначакль iм'я предка, а можливо,
ще й iм'я вiдrо,рiдiмьноi осЙи. З по-
чатком перiоду Чж,оу наrпrси шир-
шають: у них зазначаеться iм'я пред-
ка або предкiв, дарувмьника та о6-
ставини вiд7rивання - подарованi па-
ном певноi JIюдини ленний маеток або
одяг чи лtийсь iнший ви.в вцячностi.
У заключних сJIовах вира:кено нацirq
на довголiття дарiвника - побажан-
ня <<мiрiадiв рокЬ lкиття та коrrulатих
брЬ cTapocTib - i на те, що у май-
бутньому постiйно корист)rватимуться
lцею священною судиною.

Схолtе, що бйьшiсть бронзовшх
виробiв мала глинянi прототиrпr. ,Що

найважливiших декоративних MoTrmiB
нмеrкить той, котрий я назвав думь-
ною або симетричною формою,- ми
подибуемо його у давкьоегейськiй
культJrрi, у ПЬденно-ЗахiдrЙ Азii,
Америцi. Тут мотив назива€ться <1дао-

ди> i основуеться tйt повнiй анфаснiй
личинi тварини, розмiщенiй Mi:K дво-
ма скерованими до центра прrофiлями
зооморфiв. Китайськi тлумачення су-
пере.urивi: це гарнi приклади логiчно-
го з'ясування тенденцй, KoTpi надава-
ли мораJIьного характеру первiсним
елементам. Ми довiдуемось про зтIо-
ворожих духiв пагорбiв i пустирiв,
KoTpi створив великий засновниь цар-
ливар Ю у cBoix ,Щев'ятьох Казанах,
аби людr змогJIи вивчип,t, який ви-
гляд макrть цr ,ryхи.

,Що цього -lк ryрту в III ст. пiс-

.ltя Р. Х. зарахованi й <<дао-ди>. У дав-
нiшому уступi, що датуеться III ст.
до Р. Х., йцlтlося про те, що у фор-
ми Чжоу е голова, ме нема тiла. <<BiH

поrкирае людину l ось-ось проковтне,
ме вJIасне тiло його в:ке зр5йноване.
Завдання полягало у тому, аби попе-
редити людей про набли-lкення катас-
трофи>, про те, що .Щерхtава проков-
TyBruIa людей, земJIю, але у гrроцесi
цього втрачаJIzl вJIасне <<тiло>, органи
траЕIення. На цй пiдставi моралiсти
Сун пояснюваJIи <дао-ди> як попе-
редr(енЕя про заr(ерлI.вiсть i невсити-
MicTb. Проте такий аналiз не мае нiчо-
го спiльного э ,, вихiдrrлчr поняттям,
котре, наскiльки ми розумiемо,
пов'язане зi спробою вiдновити то-
темrшй конструкт <д5lа.lьнiсть - ед-
HicTb>> за }rмов розкладr rиeмiнHoi
системи. Китайськi форми, що посту-
пово розкладають органiчний аспект
орнаменту, близькi за вiдчуттям до
форм пЬнiчно-захiдшш iцдiанцiв у
Америцi.

Гвинтуватий квадрат, що обirhиае
за валrливiстю друге мiсце в орна-
ментицi бронзових виробiв, найтiснi-
шим чином пов'язаний з мистецтвом
Щентральноi Америки. Ми могли б за-
рахJrвати його до лабiрпнтних вiзе-
pyrKiв, хоча KaTaulorи Сун пов'язують
його з громом, бо BiH схожIлi на
давнiй iероглiф, котрий означае грiм,
<тrей>.

Yci цi мотrви, поза с5мнЬом,
мають веJIичезну магiчну сшry. Брон-
зовi вироби суцЬно вкритi лабiринт-
ними або пов'язаними з ними вiзе-
рунками, що м€шо надавати суUIи
впливу цим речам, зокрема сиJIи д)а-
кона. У другiй фазi, проте, декор бiд-
нiшаe, а зооморфи практичцо ще-
зають- хiба що р5пrки робляться у
виглядi ясоiсь тварини. У третiй фазi
вlзерунI(и вже розглядаються як чис-
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TIлi декор, Водночас спостерiгаеться
послаблення магiчноi та мистецькоi
енергii.

Ян tа iHb. Ми зараз трохи зупини-
мося - не будемо просте]кувати роз-
виток китайського мистецтва та лiте-
ратури, а розглянемо побли;кче вели-
кrd перiод фйософii VIII-II ст.
до Р. Х. Аби мати тло, ми зверне-
мося до староЖипIьоi кни-lкки од, де
зустрiчаемося з пiснячlи юнакiв i дiв-
чат пiд час весняних свят i восени,
пiсля iхнього пurюбу. Мiсце ддrя тан-
KiB було одночасно i центром д5rхiв,
i центром предкiв, вiд котрих пirrrла
,ця громада, як ми це бачили на прик-
ладi австралiйських тотемних центрiв.
Дле з появою йст впадарi пlдкорили
собi святiсть мiсць ддrя танку й пере-
сунули ix на св-шценнi пагорби або до
xpaMiB MicT, що iM налелtми. Оця
рання втрата людьми 'kHix танцю-
вмьних майданчикЬ на користь вJIа-

дарrв мlст пояснюе, можливо, чому
в Китаi у великих масштабах не роз-
вивалися народн1 свята, як це ми
бачuлп у €гиптi та Шумерi, первiснi
ритуzrльн1 елементи не перетворюва-
лись на епос або драму. Проте на-
родri пiснi започаткувiчIи китайський
лiричнлй вiрш i вiдiграли свою роль
у формуваrпri китаilського словника.
<<Найпростiша за формою китайська
пrсня скJIадаеться з низки трохи змl_
нюваних кугurетЬ, а колrrшй куIиет
складаеться з двох супротиJIеrкних
фраз, що грунтуютrcя на суворих вiд-
повiдностях. Найдавнiшi поеми - це
послiдовнiсть ровiршЬ... Аби вияви-
ти cBol почуття, актори ставzUIи один
навпроти одного 1 так викреслювми
мzчIюнок за допомогою звукiв та жес-
TiB, як це робиться за допомогою
фi"ур у бметi. Так вони створювали
дрi симетричнi структури... З'еднанi
таким чином фрази складаються зi

найOавнitлui вuzлlяO кuтайськоi лuчuнu
сOао-Ou>: zребiнь, сереOня MaKiBKa, обме-
жена pozoM, xBicT обабiч zофрованuй;
нuжнiй центр - iкло, мофа" верхня щеле-
па або хобот; обабiц - круzлi очi, унuзу -нuжня ulелеlш; ноеu- по боках.

слiв, що перебувають у музичнiй спiв-
вiдповiдностi, а музична спiввiдповiд-
нlсть додатково пlдкреслюеться рима-
ми наприкiнцi KolKHoi фрази> (Грей-
нет). Речення з'еднуються за допомо-
гою пар.шелiзмiв або антитез. Iдеi або
почуття вираrкаються у рухах поче-
реlt(них груп. <<Рухи бувають дрох ви-
дiв. Часом рух елементарrмй: простi
жести, настЬки пов'язанi Mi.lK собою
промовJIяння тексту й рухаrш<а, що
вокальнuй rсест схоIUIюеться назавж-
ди у своiй короткiй характернiй музи-
цi, неповторнiй звабi виконаннъ в
принадi усього вияву. Безсуппriвно,
головнi зусиJuIя початковоi фантазii
на цих поетичних змаганнях скерову_
вaчIись на пошук описових аксесуарЬ.
Той пошук вЬ перед у формуваннi
китайського словник_а, досить багато-
го на KoHKpeTHi вирази, Щя обставина
визначма також i подмьшrлi розви-
ток iдеографiчного письма, де iдео-
грама допомага€ пригадати слово, бо
вона завжди асоцiюеться з баченою
рiччю, з ii схематичним зобрал<енням
i описовими ,(естами.

Iнодi з органiзацii ритмiчких pyxiB
постае складнiший образ... Звичайно,
один з двох супротиJIе]кних виразrв
описуе явип{е, що стосуеться певЕих
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oci6; таке речення зрозумйiше за без-
посереднього сприйrrяття. Друге ре-
чення, у котрому описуються супутнr
цьому явицý/ обставиrм, або, коли
ласка, сугryтнi природнi феномеrп,r, не
мае такого безпосереднього зв'язку
з дiею, що описуеться yciM твором.

Внаслiдок такого ритму або, коли
хочете, внаслiдок фi"ур" мови одна
з рох супротиJIежних формул е сuм-
волiцнuм dвiйнurcом iншоi формули:
прuроOнuй образ ёuражае опосере0-
rcовано або алеzорuчно факт з,кuття
люOей, з котрuмu йоzо cniBBiO+ocllTb
траOuфйнuй OocBiO. За допомогою
вдаrrоi вигад(и природнi вiдповiдностi
у нашому сприйняттi на65вають подо-
би образiв. Проте це усе ще дмеко вiд

Персикове дерево промовJIяе про те,
що rrрrл:rшла пора пrлюбЬ, i водночас
описуе зовнiшнiсть дЬчини: краса,
зрйiсть i чудовий фiзичний стан. Але
поза збiгом характеристик дЬчиrпr
й дерева дужче зJIиття дiвчини й дере-
ва, що вираJкае <<йстичний зв'язок
мrж людьми та речами>, окреслюеть-
ся ;киттевий простiр людини у BcecBi-
Ti *. Ритуальнrпl двiйник, або <,чурин-

* фазоц педантиrIного ана.rriзу rрого
вфша е в <Iмперському KoMeHTapi династii
I_{rпrы>: <Гарне керування державою вiдЙ-
ваеться у н:rлеяrному впоря,щ,уваннi ciM'i...

Молоде, гарне персикове деревце
рясно вкрите KBiToM.

Щiвчина збираеться замiж:
iM i справдi слiд бути чоловiком i дру:киною.

Молоде, гарне персикове деревце
щедро цродиJIо.

.Щiвчина збираеться зайж:
iM i справдi слiд бути чоловiком i друл<иною.

Молоде, гарне персикове деревце
ПИШНО ВКРИJIОСЯ ЛИСТЯМ.

.Щiвчина збираеться зайr(:
ix i справдi слiд од)ужити.

вигадJIивостr, заснованоr на гр1 уявц
змЦненоi розвицrтим синтаксисом,-
вихiдIий ритмiчний ефект як чйьна
засада поезii виявтrяе у рiзIшх освяче-
них традицiею аспектах мiстичнrдi
зв'язок Mi-lK людьми та речами>. Щей
наш анмiз на прикладi давньоки-
тайськоi поезii тл5rмаrllrть, як луаль-
lмй або сr.пчrецrичrлtй принциц вира-
;кений почережними групами, вiдiграе
нарiжну роБ у розвитку побудов i
форммьноi рЬноваги у поезii (або
музищ), як за допомогою цього прин-
цигry щ)отиставнi симетричнi склад-
ники творять поетичний символiзм
або мистецьку образнiсть.

Ото:к звернiмося до першоi пiснi
1ТТIц |{цg21;

га>, живе повним _жигтям у воскрес-
лих i дозволяючих ритмах пiснi й тан-
ку. Цю засадI моrкна застосов)вати
нескiнченно, постiйно ii збагачуючи.

та, оскйькrа [уряд К. Вена добрш1], було
вкрай необхiдrо, аби в ycix дер:кавах лtiн-
ки спромоглися наJIеrкно впоряд(увати
свЙ хатнiй побуо. Вияв;rеншt у <IПи I-|ин>>

KoHKyIrc прислiв'Ь свЦчить про спробу
доводити судження за допомогою <ритмiч-
Hoi аналогii> та добору традифйних фор-
мул, Kmpi покликаяi встановити ефектлв-
ну вiдповiднiсть. I_{ей аспект пов'язанrпi
з лаЕцюговим силогiзмом, що вiдiграе
важJIиву роль у китайськй фйософii.



Веснянi герцi статей, що поля-
гають у за.llицяrпri та чr.пюбi, поеднzlли
моJtодих чарами традицйних aн:ulo-
гiй, KoTpi вiдродились у процесi
iхнього протиставJIення. Yci iмпровi-
зацii безпосередIrьо od5rMonrreHi тан-
цюваJIьними ритмами. Групування
статей вiдповiдало подiловi працi, а
пiснi закrrикrши до зJryки тих, хто, за
звпчмми громад,l, мав од)ужуватися.

З цrлr свят згодом народи;rася iдея
про дрi почерелtнi засади - ян та iнц
KoTpi утворюють систему космологiч-
Hoi класифiкацii, залишаючись водно-
qас дрома конкретними категорlями,

Фома космогонlчними принцшIа-
ми - чоловiчим i лtiночlлu. Так, чоло-
вiки здебiльшого працювали пiд сон-
цем у полi, а лtiнки - у затirrку сад<а
чи вдома. Ко;кна група мчuа певне
йсце на танцювzrльному майданчику:
у чоловiкiв воно називмося ян, а в
.lKiHoK 

- 
iHb. Темпоритм також не

складався з довйьних трrваrrостей,-
то було правиJIьне чергування дрох
рiзних темпiв. PiK для групи подiляв-
ся на вiдтинки залежно вiд cTaTi: один
час для працi чоловiкЬ у полi, iH-
лlцй - д.пя праф :rtiHoK вдома тощо.
Вiдси й засади почережншк вiдrовiд-
ностей за crшreTpii стану, на яких
грунтувався темпоритмовий i просто-
ровий подй: ян - пiвдень, лiто, сон-
це; iHb - зимовi схипи, пiвнiч.

Проте мадар MicTa заволодiв реry-
люючою сиJIою та святiстю святковоi
гри. Подiл статей Ha65rB нового i гли6-
шого витляду: лriнок, за небагатьма
винятками, не догцrскzци до громадсь-
кого життя й поклонiнь. IПлюб вJIада-

ря витiснив давнi веснянi свята; пер-
BicHi обряди розкл.uшся й розподi-
лилпся за к:цендарем. Особливостi
краевиду набулп феодмьного забарв-
лення, гори та рrчки подавaUIися у ви-
глядi великrлх i удiльних князiв. Запо-

зиченi зi свят легенди про чарiвне
народr(ення заJцпIаJ,Iись до генемогiй
втIадарiв. Свята сезону дощЬ, коли
груrш чоловiкЬ i лсiнок розiгрувми
куртуазнi ryрнiри й бралися до шлю6-
них cTocyHKiB, загасли у йфах про
драконlв, що воюв:rли та злягaUIись,
кер)rвiчIи дощем; iнодi тема переходи-
ла до зорянлтх мiфiв.

Таь поняття дуальностi, котре
r_Iерси та гебраi перекл:чIи мовою ви-
значального д.пя icTopii морalльного
конфлiкту, китайцi вiлгвори.пи мовою
гармонiйного плину поqережних про-
тиле;кностей - циклiчного руху, що
визначав ixHe суспiльство, яке не роз-
BиBzulocb. Тхнiй стан - за ycix удос-
KoH:uIeHb i абстрагувань 

- 
зilлишався

близькr.пчr до стану гчrемiнного сус-
пiльства.

Фiлософiя. Поняття ян та iHb по-
кладенi в oclioBy всього китайського
мислення, одначе використовуються
вони по-рiзному. .Ц,вi чйьнi школи -конфуфанство й даосизм - на свiй
копиJI ставляться до дерr(;ши й мети
життя. Конфуцiанцi були радниками
влrадарiв i тя:кiли до рацiоналiстичноi
етики, до максимzuьного вияву со-
цiальноi справедIивостi, моlr<ливоi у
рамках системи. В однiй приповiстф
йдеться про в(мтеля, KoTptd зустрiв
заплакану lKiHKy бiля могили: тигр
убив iT свекра, батька та сина. Жiнку
спитали, qому вона нё йде вiд моги.ш,r,
а вона вiдловiла:'<Жоден уряд тут
мене не пригнiчуе>. Вчитель проко-
MeHTJrBaB ii слова cBoiM уrням: <<.Щiти

Moi, затямте: уряд, що гнiтить, жор-
стокiший за тигра>. Вченню Конфуцiя
властивий утопiзм; BiH гадав, буцiм yci
проблеми розв'я;куться, якщо yci лю-
дл буryть розумнi та освiченi. <,Щент-

ралiзацiя багатства - це пшях до
розпорошення людей, а розпорошен-
ня багатства серед людей провадить
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до згромадженЕя вароду... Серед
спрацдi освiченrтх лlодей не виокрем-
люватимуться класи..,

Коли перева-жае Ве;шка Засада
(Подiбностi), )rвecb cBiT перетво-
рюеться на ресгryблiку: у ньому оби-
рають обдарованих, дйрочиннrтх i
здiбних, вони ведуть мову про щиру
згоду i бере:куть загмьний мир... Во-
ни ставJIяться як до вJIасних батькiв
не лише до вrIасцпх батькЬ, вони
ставJIяться як до вJIасних дiтей не ли-
ше до вJIасних дiтей>. У такому cBiTi
люд,r творитимуть у братерствi, <не

црагнутимуть зaчIишити щось сйi на
власнrd пожиток>. Викладено золоте
щ)авиJIо не робити irпцим того, чого
собi не ба-rкаеш, Смерть трактувarлася
з агностичних позицiй. Коли Конфу-
цЬ запитали: <MepTBi знаIOIь щось rrи

Hi?> - BiH у вiдlовiдь просто змiнIв
тему розмови. Коли його спитали про
слуltiння мергвим, BiH вiдгrовЬ: <<Як-

цо ви не моrкете служити живим
людям, то як же ви моrкете слуrкити
cBoiM лухам?> Коли його спитми про
смерть BiH вiдrовЬ: <<Якщо ви не пiз-
нми життя, то як же ви моrкете
пiзнати смерть?> Наголос робиться на
о6'ективному дослiдлсеннi. <<Вища лю-
дина не заспокоiться, доки не знайде
iстину; i1 не турфе R/IacHa бiдriсть>.

Ось ще кiлька приписуваних йому
в <Аналектах> афоризмiв, що свiдчать
одночасно про смiливiсть i конфор-
йзм, рацiоналiстичне почуття перева-
щ сиJIьне прагнення зберегти тради-
цiйне благочестя:

<<Командlвача великоi apMii Mo-;K-
на захоIшти у полоц проте найпере-
сiчнiший його со.lцат мае волю, котру
не можна полонити.

.Щ,ворянин (знакомита людина),
що споглядае cBiT, позбавrrеrц,rй пози-
тивного або негативного ставлення до
нього. його фкавить лише те, що

сrrушно. Чеснотrпвrдi вимагае вiд се-
бе, а позбав.пена чеснот людина вима-
гае вiд iнших.

Iý Ку" спштав, чи здатнr,пi чеснот-
ливий ненавидiм, i Вчитель BiдloBiз:
<Здатний. BiH ненавидить тих, хто
скрiзь торочить про зJIочини irппих.
BiH кенавидить ниIцD(, що обмов-
ляють cBoix керЬникЬ. BiH ненави-
дить мOторних, коrрi не дбають про
дЙру форму. BiH ненавидить самона-
дiяних i тrл<, хто стае на завадi>.

Вчитель сказав: <Будьте з усякого
погляд/ надiйними людьми, присвя-
TiTb себе здобуванню знанц до caMoi
cMepTi доrrоминiйтеся Щобра. Не
йдiть ryд,r, де на вас чига€ ризиц Ее
;KrmiTb там, де люди вчипяють розру-
хи...>

I, нарештi, Вчитель сказчlв: <<Вrлко-

BaHi люди перебувають у злагодi з iH-
шими людьми, хоча й не погодlкують-
ся з нимц а невихованi погоджуються
з iншилм, проте не перебувають з ни-
ми у злагодi> *.

Мо (Мо ,Щ,и) проповiдував загаJIь-
ну доброзиlиивiсть замiсть <<ступенЬ
лЬбовi> Конфуцiя, в якого перевага
надавмася cBoiм родичам. <<Небо хо-
чe, аби JIюди кокши й були кориснi
одне одному, небо не хоче, аби люди
ненавидйи й знущались одне з одно-
го. Вiдки ми знаемо ттро це? Бо небо
у cBoifi любовi до них ycix в Йifovас,
ycix ix обiймае у своiй вiддяцi iM. Вiд-
ки ми знаемо, що небо ycix обiймае?

| Легалiсти противились мерканти-
лrзму; вони вдаьаJlйся до парадоксаJIьних
iдей. Ян Чжу закликав максимально вико-
ристовувати cBiT таким, яклм BiH е. Мен-
цзи розробив чотирисlупневу систему:
спiвчуття (iндивiдуальна моршIь), сором-
леrпrя грiховностi (громадська мораль),
шавування (ритуальне праЕцло пристой-
HocTi), почуття iстинностi й поми.lп<овостi
(мудрiсть). TaKi почуття притаманнi лю-
дям, i <<yci мо)(уть бути хорошими>.

)))



Бо воно робить так, обдаровуючи ycix
iжею. Вiзьмiть потiм Велику Грома-
ду...)>

Мен-цзи (Мен Ко) не любIв вiй-
ну. <<Нiколи не було гарноi вiйни>>. BiH
пропаryвав iдею загальноi освiти та
вбачав причину злочинiв i незгоди
в бiдностi. Цар, що не спромiгся запо-
бiгти голоry, повинен зректися вJIа-

ди. <<Найважливiше - це люди... а

ц)авитель - найлегший елемент>.
Люди мми цраво скидати i HaBiTb

убивати cBoix владарiв. <<Поза долею

Конфуцiанцi прагнули конформiз-
му з засадою ян-iнь; вони хотiли роз-
рiзнити, де довколишнiй cBiT справдi
вирахraв цю засаду, а де йому не
вдавiulося це зробити. Проте вони не
хотiли жодних докорiнних змiн. Кон-
фуцiанське розумiння середнього
rrияху вик/Iадене у пiзнiшiй класичнiй
працi <Вчення про середину>.

<<У тiй точцi, де ще нема вiдчуття
приемного й неприемного, смутку й
радостi, у тiй точф - зародок нашого
духовного ества. Там, де цi поч5rття
виражаються, знаходячи в.lIастrший
собi ритм,- у тiй точцi мiститься
стан динамiчного руху. I_{ей духовrмй
зародок - ве.пш<ld KopiHb усюго
сутнього. Гармонiйшлй рух -- едиr*rй
доцЙьний пиях у cBiTi. Якщо вивiль-
нити луховний зародок i гармонйний
рух, то небо i земля здобудуть лад
i yci iстоти розвинуться>.

Середина - це лiнiя ян-iнь, визна-

нема нiчого. Тому пiдкорiться своiй
справжнiй долi. Так, людина, що ви-
знае доJIю, не стае пiд навислп,r над
нею м)ром. Справ:r<ня доля - поляг-
ти за вiдданiсть cBo'iм прrлrципам. По-
мерти злочинцем у кайданах - це не
справжня доля)>. Щебто спраыкня до-
ля людини полягае в здiйснеrпri нау-
кових засад та почуттi правоти й не-
цравоти.

Сюнь-цзи, засудrкуючи несправед-
ллший cBiT, наполягав на потребi нау-
кового розумrЕня:

ч)rвана божою волею. Послiдовник
IIIляху повинен триматися чiеi лiнii,
не вiдхиляючись Hi в один, Hi в iншлй
бiк.

,Щаосисти такоr( прагЕули дотри-
муватися Шляху (Дао), котрий вони
ототожнювaulи з Ладом Природи.
Проте вони не вiрили у те, бучiм
,киття громади справдi й досi спира-
лось на засаry ян-iнь: надто пошири-
лися корупцiя та HepiBHicTb. Тому во-
ни проповiдували зреченiсть i Ha5rKoBe

споглядання прирсiди. Вони не вiдук-
нулися б на пораду Конфуцiя lкити
там, де уряд - не тигр; вони вiдповйи
6, що за своею природою yci уряди -тлгри. Водночас, наполягаючи на без-
дiяльностi, вони насправдi проголо-
шувtUIи цuIковите протиставJIення
роздйеному cBiToBi. MymlicTb, знання
й моралц KoTpi вони хmiли заборони-
ти, нzUIежми конфуфанському комп-
poMicy. Небо й Земля (з погляду

Ви вс:rашrясте природу i розмiрковуете rrpo Hei.
Чому б не приручити, не правити нею?
Ви скоряетесь природi та хвмите у пiснi.
Чому б не пiдкорить ii гrлин i не використать його?
Ви позираете шанобливо i чекаете на зцiку пiр року.
Чому б не зустрiти пору року своею працею?
Ви зме;ките вiд речей i подив;lяете ix.
Чому б не розкрити власнi здiбностi, перетворюючи ix?
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Дао) о6'ешуються й посшrають най-
солодшу росу, котра, без лtодного
втручання людинц з власноi волi
скрiзь поширюеться щедро й piBHo-
MrpHo.

Вона, беручись до дii вiдразу дi-

Заборонити <<мудрiсть>, вiдкинути
<<знання> - i люди виграють вiд цього
у сто разiв. Заборонити <,зичливiсть>,
вiд<инути мор:ць - i .lподи стануть
порядними i спЬчутливими. Заборо-
нити <вмiння>, вiдкинути <сrрибу-
ток)> - i щезнуть крадii та грабi.lrtни-
ки. А якщо цих трьох речей не буде,
то надто непоказним i неповидним
ста€ життя,- тому слrд щось дати
навзамiн. .I[,айте Простоту, аби диви-
тись на Hei, НерiзьблеЕу Дерев'янку,
аби тримати iI у руках. .Щайте щиро-
сердiсть i Ма.лизну Баlкань *.

Бездiяrrьнiсть - дiйснld складlик
слави, скарбниця усiх,гutанiв, наЙвалt-
ливlше у всlх справах, вчитеJIь yclx
знань. ототоlкнiться повнiстю з не-

. Пор. в Блейка: <Назавжди жarricTb
зIIика€, якщо лихо когось не спlткае> то-
що. У даосистiв е близьке за змiстом
мiркування: <I коли Ве;lикld [Ьях хи-
лився до занепаду, з'_шилися зичливiсть
i доброчинство; KoJM з'.ши.llося знаr+rя i
мудрiсть, з'явилася Велика Брехня. I доки
шеiстеро най6.1м.lкчих не втратили гармо-
нiю, шкода було й мови про шанування
батькiв. I доки краiни й ciM'i не fiоринули
через суперниIцво у темряву, ми не чуJIи
про лояJIьних MlHlcTplD>.

ста€ свое iм'я. Щойно зЪвпяеться це
iм'я, люди можуть пiзнати його та
спочити у ньому. Щойно вони пi-
знають його та спочинуть у ньому,-
вiшlазу лt позбудп,ься ризику невдачi
або поми.lп<и...

(<.Щаодецзию>)

скiнченнiстю-вiчнiстю та блукайте у
позасамiснiй cyTHocTi. Пiднесiть на
найвиф верховини одержане вiд Не-
ба, але при цьому не розкривайте свiй
успiх. Будьте пустi - усе в цьоl,{у.
.Щосконале застосування розу\{у лю-
дини подiбне до дзеркzша. BiH не пе-
редбачае подii й не мчить проти ix
Iиину. Тому BiH i здатний керувати
речами, а вони не моrкуть його пора-
нити>.

Ка:куть, якось вJIадар защ)опону-
вав Ч;куан Ч;коу посаду в своему
урядi, а той вiдповiв, що йому (iльтпе

до душr розважатися у KaHaBr з роз-
бiйниками. У нього було видiн-
ня-<<tчIчеринга>>: <<У добу досконалих
достойностей люди жиJIи разом з пта-
хами й тваринами, i yci iстоти були
абсолютно pbHi, lкили однiею сiм'ею:
хiба могли вони вiдокремJIювати вели-
ку людину вiд маленькоi людини?>>
У поглядах на природу даосизм був
якнайтiснiше пов'язаний з братства-
ми метац/ргЬ та mlxiMiKiв. .Щаосисти
вваrкми, що е глtбиннlлi внутрiшнiй
зв'язок Mi;rt перетворенням речовини
i переiстотненням людини. Чжуан
Ч;коу проголошував: <<Сприймаймо

Небесний Дао 
- 

не дIя домагань, а мя здатного перемогти.
Не д;rя проголошення волi, а мя одер)rtання вiдlовiдi,
не мя викпику, а д.дя дозволу речам з'явrIятися спонтанно,
неквапно працювати за продrманим IUIaHoM.
CiTi Неба ве.тплчезнi, з широкими чарунками, ме нiчого

не вц)ачаеться..,
Нехай пробулу я в бездiяльностi, а люди перетворять себе.
Нехай я любитиму спокiй, i люди зроблять усе, як нaUIеrкить.
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Небо й Землю як веJIичезну ринку, сон i спокiforе наше пробудltення>.
а творця переiстотнення - як вели- Культ MaTepi зберiгаеться у фiло-
кого засновник4- i скрiзь, де б ми не софiв-даосистiв у сrлчrволiчному ви-
пiции, буде наша домiвка. Тихий наш глядi:

,Щух .Щолини безсмертнлпi.
BiH називаеться таемrrича жiночiсть.
I pepi, цо ведуть до Таемничоi )(iночостi,-
це основа, з KoTpoi утвориJIися Небо й Зем;rя.
Ще вiчно IUIeTeHa мотузка,
i TdMy, хто користу€ться нею, усе пiдвтrадне...
Той, хто знае чоловiче начмо i схrurяеться до :кiночогq
уподiбнюетюя до лощовини, що все приймае пiд Небом...

Стислiсть стилiстики давньоки- Так, у лiтературi вказуваJIося на
тайськоi мови дозвоJIя€ ко-ж.ному Tg що припустимi рiзнi переклади
знавцевi дуже по-рiзному iнтерпрету- рiрша з <Даодецзин> - мiстичнкй
вати текст. переклад i софальrмй:

а) Тридцять шпиI\ь утворюк}ть одrе колесо,
а у центрi-Iryстка:
у цьому користь несучого пристрою.
З глини формуеться посуд,
ме глина формуеться довкруг нiчого:
у цьому користь посудини.
.Щверi та BiKHa - це пролами у cтiнax дому,
а у центрi-нiчого:
у цьому користь дому.
Отол<, е переваги у тому, аби щось мам,
але корисно також, коли у цьому щось нема нiчого.

6) Тридцять шшЩь споJцлIаються, аби утворити одне колесо:
коли не було приватноi MacHocTi,
придумали вiзки.
З глини формуеться посуд:
коли не було приватноi BTracHocTi,
придумiши посуд.
BiKHa й дрерi потрiбнi дlя того, аби створити дiм:
коли не було приватноi BrracHocTi,
придумми доми.
OTo.;K, приватна BтracHicTb може давати прибуток,
.ule корисний TaKo-xr i ii брак.

На перший погляд здаеться, буфм суспiльствi й ба:кають повернутися до
даосисти усе заперечують. Вони не первiсного племiнного ладу. Але як
знаходять нiчого гарного у кJIасовому поглянемо г;пrбше, то побачrпrо, що
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хlть-яе-хlть вони лише використову_
вми перспективу племiнноi piBнocti
дlя критичнiшого порозумiтlня подi-
леного cBiTy. Вони знеЙrкають кон-
фуцЬнських угодовцЬ з iхнiми нама-
ганнями вiдбiлити та мор.rльно ви-
правдати ре:шьну соцiаrrьну ситуацiю.
У них е низка емблем д7rя ба-rканого
або о6'еднаного cBiTy: НерiзЙлена
.Щ,ерев'яrrка, Колода, Стовп, Торба,
KoBarbcbKi Мiхи та слово, що у пе-
реклаД означа€ <<Хаос>. Щеякi з цих
назв промовJIяють про cBiT ремiсни-
KiB,- наприклад, Ковальськi Мiхи.
А iншi спЬвiдносяться з давнiми кла-
новимп групами або геро-ячrи кланiв,
KoTpi протидiяли появi царiв. Так,
легеrцарнi царi Яо 1а IIIyHb воюють
з монстрами Поро:кня Торба та Не-
рiзьблена Палrпдя. Щi монстри мо]куть
бути ворогами в уявi переможцЬ. На
ремiсничi братства вказують TaKi на-
звц як Три Мяо або ,Щ,ев'ять Лi. <<Схо-

,ке, що старолtитнi царi та князi вва-
жаJIи мет:ulургiю бронзи пiдрунтям
феодальноi мади над неолiтичними
сеJIянами... Ще нагадуе дофеодальну
громаду, котра створила металоо6-
робку й чиниJIа опiр переходовi до

розшарованого на класи суспiльства,
а у назвах легендарЕих осiб нам треба
вбачати волtдiв того с5lспiльства, що
опирчlлося змiнам. Поруч iз вказани-
ми цiкавими виразами подибуеться
ще один 

-<(повернення до свого коре-
ня>>. BiH перекладався у релiгiйному
розумirпri, aule я не переконаний у вiд-
cyTHocTi подрiйного полiтичного зна-
чення, бо у <Шуцзин> (<Кни;<ка icTo-
pii>) ми зустрiчаемо вираз <<KopiHb

пи.пьIIували, i BiH не йг виrryстити
парость)> поруч зr згадкою про Dтечу
юрм прибiчникiв Куна. Тим часом
Кун був одним з найвидатнiших бун-
тЬникЬ старожйтностi> (Нiдем).

.Щаосисти згодом використми
iдею найтоншоi гармонii мiлt приро-
дою та 11 ритмами, zule це шукaши
угодовськоi середини, котра дозволи-
ла б людинi знайти себе на лiнii ян-
iHb i не вiдкидати класового миру.
.Щаосисти тялсiли до точки розв'язан-
ня або переiстотненЕя, яка дозволиJIа
6 подолати суперечностi; вони диви-
лись у майбутне, поеднуючи оберне-
ний у минуле сон-<<:ulчеринryr> та бо-
ротьбу a,TtiMiKiB за пошук розв'язан-
ня матерiа.льного переiстотнення,
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БIОГРАФIЧНЛ ДОВIДКА

.Щлtек Лiндсей (а правильнiше бу-
ло 6, усупереч нашiй традицii,-
Линзi) народився 20:ковтня 1900 ро-
ку в МелЙурнi у родинi видатного ав-
с,трмiйського митця й колекфонера
Нормана Линзi. На батькiпцинi BiH
закiнчив школу й Квiнслеrцський уяi-
верситет, видав cBoi поезii (з6. <<(DaB-

ни й панi>>, 1923 piK), перекладав
вiршi з давньогрецькоi й латини.

Поет захоплювався модними на
той час суспiльними рухами, аJIе вони
здавzUIись лише загумiнковими вiдо-
монами того л(иття, що вирувzUIо в
€вропi, i тому l92б року поет покJIав
перiхати до Великобританii, порину-
ти у вир соцiальних i мистецьких
подiй. Тут BiH почав працювати ре-
дактором у <<<Dенфролiко Пресс>, захо-
дився писати романи, взявся до icTo-
ричних розвiдок, продовжував пере-
кпадати, а також раз у раз приJIучався

до громадських акцiй вдома та в
iнших Kpa'rHax.

Пiд час .Щругоi cBiToBoi вiйни
Лiндрей слуrсв у вiйську, а по Bifori
знову повернJrвся до лiтературноi
творчостi, наукових розвiдок i дедмi
бiльше зафкавтrювався практичною
археоlrогiею. BiH, зокрема, брав
rlacTb у розкопках римських старо-
лtитностей на британських теренах.

Проте ми ма€мо наразi до дiла не
лише з перекrIадачем, поетом i рома-

HicToM *, а й з JлIеним-енцикJIопеди-
стом. Ось лише Еевеличкий перелiк
його наlп<ових iни_lкок: а) загальна
культурологiя й лiтературознавст-
во - <<Вйьяr.l Блейк>, <<Римляни>,

<,Артур i його доба>, <Вiзантiя у
€вропi>> (проблемам вiзантологii у
Лiндсея загалом присвячено чимало
публiкацiй), <<Щоденне жшIтя у
€гиптi за римJIян>, <<Походхtеrпrя
a.n<iMii>, <<Походлtеr+rя астрологiir>,
<Зiштовхнення скель>>, <Гелена Тро-
янська>, <Норманни>, <,Трубадуриl>,
<<Занепад i Вiдродхtення>, <<Чарльз

.Щiккенс>, <<Клеопатро>; 6) мистецт-
вознавство - <<Життя Тернера>, <<Се-

заню>, <<Курбе>, <<Гогарт>, <<Гейнсбо-

ро)>; в) iсторичнi працi - <<l7б4 piK>>,

<Лiтери на cTiHil>, <MicTo-MoHcTp>,
<<Лондон Дефо>, <<Криза у марксизмi>.
KpiM того, вийrrutо кiлька ToMiB авто-
бiографiчних TBopiB.

Окрема cTopiHKa у доробку
Лiндсея - YKpaiHa, Киiв, де BiH
бував, а також Тарас ШевчеIп<о,

. Короткий огляд його прози див,
у вид.: Г. В. Аникин, Н, П. Михальская.
История аrглийской литераryры.-М.,
<Высшая школаD, 1985.- С. 4|3-
41б. .Щтв, такоlt цiкаву всlуrпrу статтк)
Олександра Немировського <У пошуках
iсмни> l/ ДжекЛиrцсей. Ганнибал. Под-
земный гром.- М., <Правда>, l989.-
с. 3-1б.
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якого BiH перекJIадав i про якого
писав.

Розсипанi по теоретичних працях
cBoi культурологiчнi цеi Лiндсей
вперше узzlгaчьнив у епохальнiй працi
<<Коротка iсторiя культури)>
(1939piK), котру через кiлька деся-
тирiч перевидав.

У СРСР лiтературний доробок i
громадська дiяrrьнiсть Лiндсея були
бйьш-менш вiдой, натойсть культу-
рологiчнi й фiлософськi оращ пiдrя-

гали заборонi. Кни-хrки не видавалися,
хоча фахЬцi про них знали й неодно-
разово (6ез посилань) використову-
вали найцiкавiшi iдеi. З культуроло-
гiчних творЬ Лiндсея була лише одна
rryблiкацiя у часописi <.Золотi воро-
та>, l994 рiц ч. I. KopoTKi. але вельми
тенденцiйнi вiдомостi цро нюго е в
YPECi i <<IIIевчеrлсЬському словни-
кр>.

ЛЕСЪ ГЕРЛСИМЧУК

КОСМШНА ПАРТИТУРА
лIндсЕя

Дбiгае свого кiнця черговий в
icTopii людства iнтенсивний cIuIecK

руйнування iмперiй, KoTpi, до речi, не
обов'язково мають територiаrrьний
характер. Ад:ке панування над людь-
ми, кер)rвання глобмьними транс-
формафяvrи мо;ке здiйснюватися не
лише за допомогою вiйська, що нме-
жить державi, коалiфI чи я<iйсь про-
тиборчiй cTpyKTypi. За ниточки IuIaHe-
TapHoi долi молtуть смикати, cKaxtiMo,
Ti, хто контролюе величезнi зосере-
дrкення коштЬ, або добре структуро-
BaHi iдеологiчнi утворення, поту:кнi
цеЕтри продукуванIiя, збере.rкення й
транслювання iнформацii тощо.

[,оки усвiдомлення справхсньоi
глобальностi вплrвiв визрЬало у за-
тишку KaбiHeTiB, аудиторiй та на сто-
piHKax наукових видань пiслянаполе-
oHiBcbKoi доби, Bci планетарнi лиха
списуваJIися на Бох(у волю або Супо-
стата. Як кому до шмиги. Хоча Hi до
Бо;коi, волi, Hi до Супостата уся
людська бiда безпосереднього стосун-
ку не мZша.

Хто в лютому 1840 року, читаючи
у часописi <<Телеграф фюр .Щойшандr>

пристрасну вiршопрозу <Dpiдlixa
Освальда про кола, про спiралi, про
зrрки та цUlяхи, про <сонячцу веJIич>>

<<сяючого сузiр'я>, мiг уявити, що
кйька наст)rпних десятирiч, .шti пirrrли
на <(заземJIеIIня)> таких абстрагованих
романтичних вiзiй, да.ryть у пiдсумку
iдеологiю cMepTi? Людство знову от-
риммо культ трупошануванЕя. )(ерц
цього культу вваж.uIи свiй осiдок пу-
пом землi, а в центрi пупа зробили
Iринтар, на якому зацровадиJIи c)rBo-

ру iерархiю мерцЬ: одних заривzrли

у земJIю, iншлос пали.пи й зам5ryовува-
ли. Одного мерця шанували наftбiль-
ше, i тодi п(rcеред цвинтаря спорудиJIи
ще один символ центру землi - мав-
золей, з його iдеологiею ритумьноi
подорожi вiд пiдземного cBiry до бо-
жества. Вiдродившlr архаiчнi BipyBaH-
ня у MicTo мерфв, KoTpi -lкивуть i
житимуть довiку з ,кивими (ix нази-
вали <<живiшими за ycix лrивию>), в
ixHe iм'я адепти вирiшили скласти
офiру з кЬкох десяткЬ мiльйонiв
душ. Вони спiватп.r про те, що запа-
лять пожежу в усьому cBiTi, що Bci, як
стiй, мусять помеIуги, про те, що ]кит-
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тя людей - це останнiй апокалiптич-
нии оlи, та 1н.

Перепрошую шановного читача за
довгу цитату, aUIe ось наш поетично-
фйософський пан Освмьд: <<СпрЙи
порiвняти хiд icTopii з лiнiею загrшь-
новiдомi. В одному дотепному TBopi,
спрямованому проти гегелiвськоi
фйософii icTopii, ми читаемо: <Фор-
мою icTopii е не пiднесення i спад, не
коIщенгриtIне коло або спiралц а епiч-
ний паралелiзм з, лiнiями, якi то
сходяткя (це означення ryт, мабуть,
бiльше пiдходитц нiлt <<що збiгають-
ся>), то розходяться>. Але я вiддаю
переваry скорiше порiвнянrшо з
вйьно, вiд руки накресленою спiрм-
лю, закрути якоi аrк нiлс не можна
вваr(ати дуже точними. Повйьно по-
чинае iсторiя свiй рух вiд невидrпrоi
точки, лдляво обертаючись навколо
Hei; ме кола ii все зростають усе
швидшим r ,(вавrшим стае лет, на-
рештi вона мчить як пмаюча комета,
вiд зiрки до зiрки, часто торкаючись
старих cBoix rrrляхiв, часто перетина-
ючи ix, i з кохrним обертом усе бiльше
набли:каеться до безконечностi. Хто
мо]ке передбачитп кiнець? I в тих
мiсцях, де воЕа начебто повертаеться
на свiй старий пrлях, пiднiмаеться
самовпевнена обмеженiсть i кричить
перемоr(но, що у Hei, бачите, колись
була така дрка! Тодi-то ми i чуемо:
нiщо не нове пiд йсяцем! [...]... вони
не бачать, що iсторiя спрямовуе свiй
рух лише по найкоротшому llияху до
Itового сяючого сузiр'я iдей, яке скоро
заслiпить у своiй сокячнiй величi ix
тупi погляди>.

Ми съогодri, прочитавши таке,
могrи б, звичайно, вказати тут на сим-
2.
оlоз манlхеиства у оогумlльсько-гу-
ситському BapiaнTi з кабаrriзмом по-
рахдонiтськоi доби та з масонством
(пор. з iдеологiею <<Каменярiв> у

I. <DpaHKa). Ось .шt покiд до сяiного
сузiр'я iдёй, до нового,киття виглядав
у послiдовникiв Якова Франка з-пiд
Хотинq серед нащаддiв котрого був,
очевидно, А. Мiцкевич: <Тепер час ру-
шати цим шляхом, котрий веде до
<<сщ)авжнього життя>,- це провцна
iдея, що у Франковiй системi мае
специфiчне значенЕя свободи й мо-
pmlbHoi розкутостi. То була путь до
посутнюi ре;riгiйноi aHapxii: <<Мiсце,

куди ми прямуем, не пiдл.шае ,кодно-
му iснуючому закону, бо то все
пов'язано зi смеlпю, а ми ц)ямуемо
до жпття>. Для досяrчення TaKoi ме-
ти треба було ск_асувати й зниццлти
чиннl закони, вчення l звичаl, котр1
стрIпчrують жиlт€ву сиJIу, arле робити
це слiд потай...> *

Проте справа ще набагато скJIад-
нiша, i пд,l збагнемо це, довiдавшисц
що за псевдонiмом <<Осва;rьд>> стояв
не хто iнший, як Еrгеrьс **. Спробуй-
те тепер сказати, буцiм дея<i поетичнi
iдеi рано чи пiзно не вбиваютьt Хоча
дiйсно вiдшукати прихованi у поетиз-
мах пруr(ини нелегко.

Коrrи поетичнi iдеi едrковаютх
мислите.пiв, KoTpi закликають <,заслiл-
лювати>, <зницryвати> та lH., вихлюп-
IтуJшся в маси, ст:lло ясно, що тепер
буде воювати не троянда з трояндою
i не десятки тисяч пригодiiЪ будуть
сiяти смерть за чапцI lрааля (чи, за
irmrою версiею, за царську кров), а по
всiй зем.пi брат постане на брата i ет-
нос заповiзьметься на етнос.

,Щове:rось тодi десяткам поваJкних
вчених вiдiйти вiд великоi таемницi
метафор, рокованих чисе.п i одкровень

r Gеrshоm Scholem. Kabbalah. А Ме-
ridian Book, N. Y., 1978, р. 294.

*r К. Маркс i Ф. Енгельс.
З раrпriх творЬ- Видавшпдтво полiтичноi
лiтераryри Украiни.- Киiв, 1984.-
с. 30б_307.



BiцryHiB та заходитись коло з'ясуван-
ня реальних механiзмЬ етнiчних ме-
таморфоз. Народилася i далi наро-
джуеться тьма темна цпй i спряму-
вань *, скерованих на визЕачення
етносу та його культури, На цьому
rrulяху зроблено надзвичайно багато,
вiдкрито справдi HoBi континенти дум-
кц аJIе однаково питання про етнiчнi
первнi, про трансформафйнi кодл,
про рушii глобальних процесiв rмпм-
лись вiдкритшrли. Окремiшний розгляд
етнiчного побуту, економiчних сто-
cyHKiB, форм органiзацii спйьноти,
матерiальноi цlвiлiзацii на тлi десят-
KiB фйософськLIх схем дав одне: гори
цiкавих i надзвичайно важливих фак-
тЬ.

Воднораз посапеЕня етнiчних про-
цесiв у cBiTi, зокрема у йrквоеIшiй
€вропi (особливо здовж старо-lкитнiх,
т, зв. етноконтактних, зон), а такоr(
дивовихtнi здобутки археологЬ, лiнг-
BicTiB, семiотr,псЬ та iH. змуrrryва.lпл усе-
таки давати синтетичну вiдповiль. Бо
бра* н,uIежних вiдповiдей завжди
призводив, надто у ХХ ст,, до керова-
ного тотмlтарними системами етно-

циду, полепrrував манiгryлюванця мiж-
етнiчними коrriзiями.

Чималrлrл кроком уперед були, на
мою думку, рiзновиди,рволюфонiстсь
ких i неоеволюцiонiстських шкiл, вiд
яких рано вiдокремлюеться, поlriти-
зу€ться i догматизуеться ряд маркси-
стських rrп<й. Вони здебiльшого пере-
росли у виродrкенську й тоталiтарну
за своею сутнiстю радянську маркси-
стrcько-ленiнську етнографiю. Кiнце-
вою iдеею радянськоi етнографii ста-

l rx бi;ъш-мепш повнrй огляд
див. у вt|д.: Свод етнографических понятийи терминов. Под общей ред. акад.
Ю. В. Бромлея (СССР) и проф. Г. Штро-
баха (ГДР).- М., <Науко, 1988.

ло вiдрод-ження каба.rriстичного праг-
нення витворити <(нову)> людину,_
наразi йrrrтrося про <<радянську лю-
дшrр>.

,Щ,о найвалtливiшrш засад еволю-
цiонiзму нauIежатIа iMaHeHTHicTb i
щаблевiсть етнiчного руху. Основна
хиба неоеволюфонiзму - це редп(-
цiонiзм i субститутне модеrrювання.
Таь ноосфернi Teopii пов'язуються

, з rеологiчrппuи процесамr1 а послi-
довники Гуплiльова захоrurюються бiо-
логiчно-географiчними екскурсами
(це усе-таки часп(ово iдеi .Щрепера!).

ГIлiднiшою виявwIася культурна
антрополопя, що виросла з герменев-
тl,шш,ЩЬтея, символiки форм Kacipe-
ра, феноменологii Гусерля, вчення
про вродrкенi iнстинкти Лоренца, со-
цiоантропологii Мiльмана. У цьому
напрямi надзвичайно важлива iдея
середовища, котру тепер успiшно пiд-
хопиJIи екофiлософи.

I треба лс було, аби у колi, за-
броньованому фiлософами, соцiо.пога-
ми, геологами, теологами тощо,
з'явився поет. Забiгаючи наперед,
моrкна сказати, що строгi вченi поета
не визнаJIи Hi перед вiйною, Hi через
пiвстолiття пiсля вiйни. I_[им поетом
був Лiндсей. На мою гадку, до не-
визнання призвеJIо 

'Ща 
чинники: полl-

тичнi погrrяди автора i цirп<овита не-
звичайнiсть теоретичних побудов.

Романтичнrлi австралiець (чи бри-
танець, як тепер вважаеться) Лiндсей
висуIryв i справдi незЪичну й незрозу-
Mi.ry для европейцЬ i д;rя американцЬ
думку про ммтникове rryльсувацня
етноцlшiл.iзафй: не <<звiдкись> -
<уперед>> або <,вгору> до чогось, а за
космiчним принципом вагадJIа - Mi.lK
<чим> i <чим>.

Лirцсей, -п<, до речi, й Г5rмiльов, не
зачiпае <незр5rчнrп)i> перiод пiсля KiH-
ця ХVIII ст., позначенrлt кардиналь-
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ною змiною трибiв мислення, що я на-
зиваю добою порушення рiвноваги.
Але рух вагадJIа Mi.lK еднiстю i багато-
манiтнiстю, реаrriзмом i абстракцiею,
одиницею i нескiнченнiстю, мiлt фор-
мами централiзму й rшюралiзму упер-
ше дав змогу витлумачкти у космiчнiй
перспективi факти, накопиченi yciMa
iншими школами. ПiдкреЬлюючи iMa-
нецтнiсть руху, ЛiндсеЙ - i це над-
звичайно сугестIрна дуп{ка 

- 
пока-

зав, що етноltогiя не може iснувати
поза культурологiею та фйософiею
цлвiлiзацй, не може не враховувати
щаблi психiчного свiтосприйняття
(про це е у Ренана i Лосева).

Причому йдетrся не пРосто про
етнологiю, а про генезу етнiчних iдей,
не просто про культурологiю, а про
пенезу iдей у Ky.lbTypi й т. д. Бо саме

рЬень iдей дозволяе, по-перше, зiпер-
тись на те, що спйьне ддlя ycix лю-
дей,- на матрицi психiчних процесiв,
а по-друге, виявпти те, що рrзнить
спЬнотщ-психосфернi утворенIrя.

Отлсе, BiH пiдiйшов упритул до
того напряму, котрий ми сьогоднi на-
зиваемо етнокультурологiею або фi-
лософською етнокультурологiею i
ксrгрий спираеться на формувашш i
вияви стрижневих iдей та репрезента-
тивних TeKcTiB *.

Лiндсей, як i Гумiльов, запропоЕу-
вав косйчну панораму ,киття eTHociB,
а вже наш час потребуе пояснити
звучання конкретного етносу в кос-
мiчному opKecTpi.

ЛЕСЪ ГЕРЛСИМЧУК

* Лесь Герасимчук. <Наро-
джеЕня етнокультурогенезп> l l 1Нова ocBi-
та Украiни>>, 1992, ч.3.- С. 13-1б.

Л. Г ер ас им чу к. <<Етнокультуро-
логiя i доба gгнiчноi деконструкцii> (твзи)
// З6. <YKparHcbKa культура>, КиЬ, НМК
во, l993.- с. 45-4б.
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