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СловD <культура> використову€ться для називдrня
всього, що стосу€ться способу життя суспi.lьства. Ав-
тора книги насамперед цiкавиrм рiзнi форми самови-
разу в мистецтвi, лiтературi, науцi Й фЙософi. BiH
взв cйi за мету показати появ.у i розвлfток глибишrих
схем, архетипiв, що rrадаlоть рiзним формам i творам
значущостi та зв'язаностi. У творчостi визначrмх дiя-
чiв кульryри ,Щжек Лiндсей виокремлю€ супri момеrтги,
щоб визrrачити, завдяки чому TaJtaHT включаеться до
загrulьЕого процесу поступу суспiльства. Чимало уваги
придйено питанням генези рiзноr.rанiтних форм осяг-

нення дiйсностi людиною.
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1. Грекч

Iрекu. Ми бачиrм, як велика хви-
ля дJrмки, що прагне з новими сиJIамп
ступати вршень з природою ,(иття та
людини, пройш;lа цивйiзованим cBi-
том у добу зрйого вияву перiоду за.пi-
за. Нам ще нме]t(ить розглянути вне-
сок грекiв, котрий набагато перевер-
шував внесок решти народЪ. Yci
старолtитнi мiста-дер;кави почми з
пристосування племiнних форм до
нових обставин; лише греки змогли
таким чином продов]кити розвиток
цих форм у межах MicTa, що iM вдало-
ся уникнути встановJIенЕя царськоi
в/Iади та вiдновити rureMiHHy демокра-
тiю - витворити методи захисту са-
Moi cyTHocTi цiеi демократii у систе-
маь пристосоваЕих до погреб MicTa.

Ми тепер знаемо, що мiнойське
лiнiйне письмо Б було рiзновидом
ранньогрецькоi мови. Таблички з Пi-
лосу й MiKeH свiдчать, що аркадський
дiалект використовувався на пiвден-
ному заходi та пЬнiчному сходi Пело-
поннесу (хоча у YII ст., коли пошири-
лись цi написц застосування згада-
них дiалектiв обме;кувмося горяною
внутрiшньою частиною та Кiпром).
MiKeHcbKe або ранньогрецьке суспiль-
ство розкриваеться так само, як хетти
або будь-яке iнше царство Схiдного
Середземномор'я: ценlралiзована ав-
тократiя з облiком, що покладався на
жрецтво. Широкi iнтенсивнi торго-
вельнi зв'язки н:шагодились не лише
з Близьким Сходом, але й з групами
ремiсникiв з бронзового виробництва
на заходi, включно з Уессексом Стон-
хендл(у III. Мiкенський перiод грекiв
тривав за пршuIиву BapBapiB, коц)их
у переддень змiзноi доби приваблю-
вав увесь Близький Схiд. HoBi групи,

наприклад дорiйф з пЬнiчного захо-
jry, зруйнували MiKeHcbKy культуру i
доклми зусиJlь до породження зас_
тою. Проте археологiчно ix розрiзня-
ти BzDKKo: мабуть, то були пастухи -вони пересув:шись порожнем, переби-
раюrш
рених.
письмо
усевишнi боги з олiмпiйського грона
послiдовно нuановJaвaчtися вже у Mi-
кенську добу, ме поширювалися й
MMeHbKi lкiночi фiгурки, а це, либонь,
свiдчить, що культ MaTepi зберiгся пiд
нашаруванням Ьiри в олiмпiйцЬ. На-
певно можна ствердr(увати, що пов-
нiстю засвоено бiльшу частину епiч-
ких традицiй Близького Схо-
ду -<<Гйьгамеш>, 

йф про стЕорення
cBiTy, <,Облога Удпчrо> Керета тощо.

За застою загинули правителi на
кшталт мlкенських BepxoBHIл( вJIада-
piB: влада перейrrrла до зна.uIивих лю-
дей rurеменi. Так, в Афiнах, лсi HiBpo-
ку перебували цей перiол бо:кеський
цар щез, i Його мiсце у палачi засту-
пила богиня MicTa - Афiна. Цар -тепер його назив:Ulи не <ванаксом>,
як за краrцих днЬ, а <<басилеем>> - не-
ухильно втрачав вJIаду порiвняно з iH-
шими аристократами. Проте piвerrr
добробуту поступово зростав. Афiни
правили за своерiдне мiсце згромад-
ження бiженцЬ, що переIuIивaчIи море
та заснов)rвали йста на захiдному
узберехк-lкi Малоi Азii. L{i MicTa пе-
ретвориJIись на квiтучi торговельнi
центри, порги та пункти реекспортноl
торгiшri, пов'язанi з вiддаrrенrпrrи вiд
моря азiатськими мiстами Смирrrа,
Мiлет, Ефес тощо. Застiй, що його
з певного погляд/ моr(на тракт5rвати



як загибель цивИiзацii, дае часом чи-
ммо гарного пересiчнiЙ лIодинi, се.ця-
ниIlовi, котриЙ поки що позбуваеться
бйьшоi частини пригнобленвя та вип-
равляtltlя податкiв i котрий творить
HoBi чи поширенi форми виробництва.
Тому, коли пожвавлюсться життя м1-

ста, це вiдбуваеться на набагато ви-
щому щаблi, нiж ранiше. Так, опису-
вана поетом Гесiодом агротехнlка ви-
нограду й мас.лин цйком може бути
успадкована вiд елладських пiонерiв
в Егеадi. За застою селя}Iи значно
полiгrшили агротехнiку. У сiльсько-
господарському календарi Гесiода
втiлено знання, що нагромаджувzulо-
ся вiд однiеi доби до iHшroi. Глиняний
посуд | дмl виготовлювzUIи на гончар-
ному крузi: змiнилася форма, декор,
zule не технологiя. На пiдставi мiфiв
можна виснувати, що нiкЬли не пере-

ривалася iсторiя кова.пьських братств,
а вiд Гомера ми довiдуемося, що аеди
берегли lкиву пам'ять i традицii брон-
зовоi доби.

Рiшучi змiни пов'язанi з початком
карбування монети, випущеноi в обiг
поруч з потертими та, мабуть, гiршоi
вже Проби зJIивками срiбла. Невдовзi
пiсля 800 р.до Р. Х, ассирiйськi та

Печаткu: сафонiкс (ltiворуч) i zематuт
(праворуч) 1700-1400 рр- 0о Р. Х. 3
KHocbKozo некрополя. ( Ге раклiон, Архео-
лоziчнuй музей).

сирiйськi царi карбува_llи на зливках
або брусках власнi гаранr,ii. За свiд-
ченням грекiв, першi монети карбував
лiдiйськлй Крез, що його царство спи-
ралось на транзитну торгiвлю. Пер-
ш1 моЕети цrнувмися дуже високо,
але невдовзi, пiсля б00 р. до Р. Х.,
грецькi мiста-дерлсави Егiна, Афiни
й Корiнф поч:tли випускати в обiг
мiдняки й срiбняки, що справило ве-
личезний вплив на торгiвлю. Монети
у дедмi бЙьших кЙькостях потрап-
ляли до дрiбного виробника й peMic-
ника. Стмо вигiдно робити дешевий
товар. Дрiбнi землевласники змогли
перейти вiд вирощування збiжжя до
вирощування маслин, що з них ви-
тискали дJrя ринку оливу. Водrочас
монета приховуваJlа у собi нову не-
безпеку. Ранiше головна небезпека,
що qигма на селянина,- KplM полону
й навернення у рабство,-- полягаJIа

у тому, що знать або великi земле-
масники могли закрiпачити його, а те-
пер убивався в силу позичковиЙ борг



i лихва, KoTpi провадили до втрати
землi та рiзних форм уярrrстrення. Та-
кlй вплив HoBoi в,лади грошей треба
брати до уваги при оцiнцi pyxiB про-
тесту, зiставних з дiя.пьнiстю ге6-
райських пророкiв або даосистiв, що
ставzulи проти сил, якi руйнували ед-
HicTb племенi.

Уявити собi експансiю грецькоi
торгiвпi можна на пiдставi черепкiв
посуду, вiдкопаних у Корiнфi, Афi-
нах, на Родосi, здовlк узбере;к Се-
редземного та Чорного MopiB i далеко
у глиб суходолу. У VI ст. до Р. Х. на-
BiTb незаможнi аттичнi селяни могли
спецlzulrзуватись на вироцдуваннl ви-
ноград/ та маслин. Невiдворотною
виявилася сутичка з перською 1мпе-

рiею, що поглинула iонiйськi MicTa
азiатського узбере-к-lкя. I]я iмперiд
як ми вiдзначали, була важливим
скJIадником загаJIьних обставин, i без
Hei греки розвивалися б по-irппому.
Перси мми високий piBeHb державноi
органiзацii та здiйснювали широкий
внутрiшнiй обмiн iдеями та техноло-

гiею, що провадиJtо до неймовiрного
збагачення. У Вавилонi реальна плат-
ня подвоюв:чIась, хоча бйьша части-
на додатковоi BapTocTi привJIаснюва-
лася дерrк€rвним скарбом. Не випад-
ково монети уперше з'явились у Лi-
дii,- там, де Егеiда приJIягzша до
перськоi системи. Про роль, котру
вiдiгравали грецькi художники у
перськiй iмперii, куди воIlи несли свое
вмiння i де перебирали досвiд, можна
судити з двох ма.rrюнкiв-графiтi на
персеполiському реrьефi: голови бо-
роданЬ аr( надто cxo.1Ki на голови
з розписrв грецьких ваз, датованих
510-500 рр.до Р. Х. Авторство про-
момяе саме за себе: митцi сподiва-
лись, що видряпанl малюнки схо-
ваютrcя пiд червоною фарбою.

Фiнiкiйцi, етруски й греки швидки-
ми темпами розвив:urи у Захiдному
Середземномор'i колонiзацiю як рiз-
новид торговельноi експансii. HoBi Mi-
ста явJIяJIи собою мiсце збирання до-
даткового продукту, що мав частково
повернутись у виглядi даlаини рiдному

полювання но кабана з <лiтаючuмu>
собакамu. (Тuренськuй pezioH).Кноська фizура.



Micтy, хоча зв'язок цей i не сиJцrвався,
а був наслiдtом традицiйних та ко-
мерцйних cTocyHKiB. Торговельнiй ек-
спансii сприяв i новий piBeHb писем-
HocTi, що забезпечувався фонетичною
абеткою, котру греки запозичиJIи у
фiнiкiйцЬ через Кiпр. Поцiновуючи
грецькi досягненЕя, треба враховува-
ти чотири чйьних фактори: потенцiй-
Hi можливостi мови щодо логiчноi
структури та розкриття змiсту, зрос-
тання писемностi завдяки фонетичнiй
абетф, гнучкiсть системи обмiну, за-
cHoBaHoi на карбованих грошах, при-
стосування племiнноi демократii до
умов мiста-держави. У VI ст. до Р. Х.
соJlдати-найманцi - греки й фiнiкiй-
цr - вмlли видряпувати BJIacEr 1мена
на египетських статуях. Етруски й
римJIяЕи вчиJIися читати й писати у
грецьких колонiстiв в lталfi.

I ось, нарештi, зiштовхнулися
перська iмперiя та мiста-дер;кави
континентiulьноi Грефi: греки, попри
те, що усе нiбито було проти них,
дали вiдсiч потужному вороговi. Роз-
винутiша iнiцiатлша й мЙiльнiсть на-
родiв, що недzurеко вiдiйurли вiд пле-
мlнного )t(иття, узяJIи гору над непо-
вороткими lмперськими ленниками
й найманц-шчrи. Промисловiсть i тор-
гiвтtя зосеред-lкувzцись тепер у конти-
нентальнiй Грецii та ii захiднпх коло-
вiях. Чйьну роль почми гратп Афirм,
де демократrя мrста-держави стояJIа
на найвищому щаблi. Проте Афiни
намагzUIись консолlдувати свое стано-
вище за допомогою створення егейсь-
Kol lмперll, гадаючи, оуцм демократlя

'придатна лише дл^я внутрiшнього
в-житку. У вiйнi, котру Афiни вели
проти Спарги, що очолювала олiгар-
хiю, вони виснажиJIи не лише cBoi
ресурси, а.пе й ресурси yciei грецькоi
сисгеми самостiйних мiст-держ.ав.
Усе було готове дJIя появи на apeнi

напiвварварськоi Македонii, де на
племiнному грунтi ефективно розви-
вався царат. Македонiя узяла гору
над Грецiею, а вiдтак Олександр Ма-
кедонськпri повiв грекiв на експансiь
HicTcbKe загарбання KpaiH Сходу i
пiдкорив перську iмперiю. Нова
грецька iмперiя вiдразу подЙилася на
кiлька царств, проте вIulив ii був дме-
косяжним. Кельти на заходi основу-
в:UIи свою моЕетну систему на грець-
ких статирах, а на пiвночi Iндii пiд
вIutивом грекiв виникла iмперiя ди-
HacTii Маур'я. Власне, склaUIася си-
туацiл за якоi наст)шним l9oкoм
могло бути лише щось на взiрець
iмперськоi системи римлян.

Релiаiя. Ми мо;кемо просте}шти
екзогамнi системи iндоевропейцЬ, а
от слiдЬ тотемiзму обмаль, якщо вони
узагалi iснlrють. У грекiв е си_па мiфiв,
ритуа;riв, звичаiв, що вказують на
вал<ливiсть церемонiй посвяти й ша-
MaHicTcbKoi практики, проте щойно
ми звертаемося до деталей, до про6-
леми вrдчlеrкування щиро грецького
(iндоевропейського) елемента вЦ
егейського або анатолiйського, запо-
зиченого у давнrших народrв, то на-
штовхуемося на величезнi трудноф.
В ко.lкному разi, ведучи мову цро дав-
Hix грекiв, ми розумiемо народ Еtt',.,щr,

що вийшов з застою i послуговувався
якимось рrзновидом грецькоr мови.
У грекiв був rиемiннrлi лад. Так,
iонiйф м:Uш чотири ruleMeHi, кожне
з них подйяJIося на чотири фратрii,
а коrкна фратрiя подiлялась на чOги-
ри кJIани, .Щорiйцi маJIи три гиеменi.
Слово <<фратер>, що в рештi iндоевро-
пейських мов пов'язане з поняттям
<,6рат>, грецькою означае <<член фрат-
pii>.

Релiгiя явJIяJIа собою пiстряву су-
мiш чдиро грецьк{х i егейських або
анатолiйських елементiв. У Гомера



Жрuця. (<DpecKa з TupeHcbKozo peziaty).

ми подибуемо омаIUIиво струнку
iерархiю усевишнiх богЬ, здебйьшого
успажовану вiд царського. cBiTy Mi-
кен, що своею поезrею справIа вели-
чезний вIuIив на грецьке мислення.
Проте перший-лiпший анмiз богЬ Mi
ста або терену виявJIя€ набагато
складнiшу ситуацЬ, в якiй усевишнi
боrи лише частково вiдповiдають од-
нойменним гомерiвським богам; цйе
гроно другорядних бо-жеств родючостi
та мiсцевих духiв позбашrене будь-
яко1 системи. Патрiархал""е доrr-*J
господарство Зевса на Олiмпi взагмi
сприймаеться як iдемiзована версЬ
давньогрецькоi софмьноi системи.
А от боги селян i ремiсникiв були
зовсiм iншi: боги смертi-вiдродження,

Ваза з Oельфiнамu. (CepeduHa TpeTbozo
MiHoйcbKozo перiоdу - кiнець першоzо Mi-
HoйcbKozo перiоOу).

танцювального захвату, голодного
cBiTy дп<iв тощо. За криз демократii
у мiстi-дер;rrавi цi боги стражданнл
cMepTi й воскресiння здобуваrогь нове
л(иття, перетворюючись на мiстерiй-
них богЬ,- так, як це вiдбувалося
у .Щавньому I]apcTBi у €гиптi, де культ
Ocipica перетворився на масовий хiд,
змушуючи суспiльство повiрити у за-
гробний суд,

Культ Щiонiса був чiльною фор-
мою, що дозволяJIа екстатичним неса_
мовитим танкам пробитися на BepxHi
щаблi релiгii та культури. У культi
Орфея простежувмися Ti caMi склад-
ники, але зi своерiднiшим мiстерiйним
забарвrrенням. Життя при цьому зо6-
ражув:UIося сповненим несправедли-



Арфiст. Пароськuй мармур: Керос, Афiнu,
III Tuc. 0o Р. Х. Еzейсt кuй стuль. ( Дфiнсь
кuй музей).

BocTi Й стражданьl KoTpi посвячува-
ний, подiляю.{и з богом смерть i вiд-

родження, мlг подолати, звертаючи
подуми Й надii на iншиЙ cBiT. Мiсцевi
мiстерiйнi культц наприклад Елевси-
Hii, одвiку пов'язувzlлися з магiсю ро-
дючостi. Вони надавали ритуirлам
посвяти ширшого забарвлення вели-
ких мiсiонерських масових релiгiй,
KoTpi прорвалися крiзь давнi терито-
рiальнi або клановi Meжi й претенду-
вми тепер на yнlBepcмbнy конгрега-
цiю. Згаданi релiгii (i у rдьому вони
також cxo-1Ki на OcipicoBi MicTepii)
пiдносили смиренних покiйникiв зi
стуми пiдземного cBiTy до простору
сонячного або зоряного свiтла. <<Ор-

фiки першi вiдокремили у пiдземному
cBiTi оселю бла;кенних - Елiзiум -вiд оселi приречених - Тартару. Нас-
тупний крок зробили послiдовники

Стрuбун i бurc. KpiT, броюа, блuзько
1600 р. Oо Р. Х, (Колекцiя капiтцнаСпен-
сера t{ерчiлля).

орфiкiв пiфагорейцi. Вони перенесли
Елiзiум з пiдземного cBiTy до Мiсяця
й ототоlкнили острови Бла.женних з
Сонцем та Мlсяцем. От;ке, пiфагорей-
цi першi проповiдували у Грецii та
Пiвденнiй ITMii небесне безсмертя,
а такоrк вчиJIи про зrрки та планет}l,
особливо про Сонце Й Мlсяць, як про
оселю обраних душ> (Ангус). HaBiTb
орфiчне чистилище пiднялося вшrде.

Сама земля, пiдмiсячний cBiT, посiла
мiсце, що доти нмеж:Lло пiдземному
cBiToBi. Тепер то була темна печера
ув'язнеяих душ, що прагнуть небесно-
го свlтла.

MicTo-OepcrcaBa. tlаприкiкц1 за-
стою багато грецьких, етруських та

фiнiкiйських MicT перетворилось на
республiки: стадiя бо.lкеського царя
заверши.лася. Виконавчу вJIаду репре-
зентували магiстрати, що обирмися
щороку, а рада старiйшин i збори
провiдних кланiв та родин визtIачали
загiurьну полiтику. За розвитку гро-
шовоi економiки во.lкдь клану пере-
творився на великого зеI\d.пемасник4
а племiннi форми дедалi втрачzrли
елементи демократизму, просто мас-
куючи перехiд влади до рук великих
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олiгархiй, де родини генд.пярiв набу-
вiulи земельнi надiли й зем.rrевласники
дiставали свою частку прибутку вiд
торгiв;ri. Така система плекiulася у
давньоiонiйських MicTax, загарбаних
персами до появи в них поважних
внутрiшнiх криз. А материковiй час-
тинl у спадок дIстaшась не лише уся
структура торгiвлi, ме й соцiмьнi
суперечностi. Аристократiя пiдтриму-
вала не тиьки кредиторlв l великих
землевласникiв проти боржникiв i
орендарiв або акцiонерiв. Злиття зе-
мельного панства й замо.lкних генмя-
piB протягом досить тривzulого почат-
кового перiоду вiдбувалось на бйьlш-
менш рiвноправному пi,щрунтi, як в
loHii. Середнiй клас торговцiв про-
тиставився кJIановому панству i звер-
нувся до бiднякiв по допомогу - не
лише до заборгованих дрiбнйх земле-
робiв, але й до безземельних ремiсни-
KiB та робiтникiв. На цьому щаблi
рlзкl розколи всерединl мlста-держа-
ви зумовиJIи появу сиJIьних особис-
тостей, повстми на панство i новий
мас, який його пiдтримував, нагfома-
дивши капiтм на торгiмi, мануфак-
Typi, лихварствi або володiннi копаJIь-
нями. Iхня система дiстала назву <<ти-

paHiя>>. ,Що програми тиранii входив
закист бiдних вiд лrо;кновладцiв, ске-
рування багатства на дорогi громадсь-
Ki роботи (наприклад, спорудження
гаваней), на розвиток промисловостi
або на прикрацJання MicTa. Тирани
довго не щ)авиJIи. Або панство поед-
Eyвzuro зусиrurя i вiдношrювало свою
малу, або нилtчi й середнi верстви,

рсзJIюченr запровадrкеними новою
шIадою перепонами, продовл(увми

революфю i створювали демократiю.
Дфiни цим lllпяхом пiurли далi за

iнших. Контрольовакi панством давнi
клани позбав!lялися вJIади; на бйь-
Iшсть посад настаномяли за жере-

бом, а н€, з? допомогою виборiв; yci
громадяни зобов'язувалися вiдвiдува-
ти збори й суди, а за кожне вiдвiду-
вання вони дrставrUIи певну платню.
Аби усе це забезпечити, пiсля трива-
лоi класовоi боротьби здiйснено двi
визначнi реформи Клiсфена - Соло-
на. Завдяки цьому в V ст. до Р. Х.
спостерiгаеться бурхливий та зрйий
розвиток афiнськоi культури. Гро-
медськi роботи й морський флm оп-
лачувалися замох(ними громадянами,
проте робили вони це не з примусу:
пiд тиском громадськоi думки право
на субсидii вваr(alлося за велику
честь. Контракти на роботи розпису-
ваJIися до дрiбницц i на конкурснiй
ocHoBi субсидii мiг сплачувати кож-
ний допущений ло конкурсу громадя-
нин i постirhrий меtrпсанецьiноземець

.Ц,о вад системи нzuIежЕUIи викJIю-
чення л<iнок з заг:lльного -lкиття полi-
су та прискiпливi обме-кення црава
громадяilства: чужинцl становили
майже десяту частину населенrtя i Bi-
дiгравали важливу роль у мануфакту-
pi й ремiсництвi, але громадянських
прав не мми. Промисловiсть поступо-
во перейчurа на рабську працю. За
оцiнками, принаймнi третина насе-
лення (а мо;ке, й бйьше) зазнав:чIа
однiеi з форм уярмлення. (Було, про-
те, багато вйьних громадян або чу-
лшнфв, що заробляли на прожиття
вJIасЕою црацею,- вони, наприклад,
вiдрядно робили мя держави канелю-
ри на колумнах. Срiбнi копальнi Лав-
pii розроблялися вйьними копальни-
ками, якi вiдiграли велику роль у при-
ходi до вJIади тираЕа Пiсiстрата, хоча
до V ст. до Р. Х. бiльшiсть копмьни-
KiB була рабами). HaBiTb на невеликi
селянськi господарства припадzцо по
одному-два раби. РабЬ була бiльшiсть
на заводах, копччIьнях i HaBiTb в
афiнськiй полiцii. Через це BйbHi гро-
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мадяни мали багато дозвiJUIя i мог.тпл

братпся до полiтики, мистецтва, Ha5rK.

Прoте усе це' вiдбувалося коштом
прискореного збiльшення розриву
мЬк BepxHiM piBHeM HociiB культури та
виробничою сферою. Отак софальtмй
подi.тц подолаrмй в одному мiсцi,
ствердився в iншому. Високо поцiно-
ване дозвi.тrля вiльних громадян зви-
родrйо у паразитизм, а демократiя
перетворилась на маскування зрос-
таючоi iмперii. Аби забезпечити при-
вiлейований стан громадяц Афiни пе-

ретвориJIи Егейську спiльноту, ство-
рену дIя захисту вiд загрози з боку
персiв, на систему пiдв;rадrих KpaiH.
Коли Афiни втратиJIи свою iмперiю,
iхня пiдточена демократiя впала.

Попри спроби розвинути феде-
ральнi форми й дру-lкнi о6'еднання
йст-дер;кав, греки не спромоглися
мислити поза категорrями вLдьного
MicTa та iмперfi. Жорстока класова
боротьба у межах MicTa сполучалася
з вiйнами мiлt мiстами. Цея нацii,
стимульована полiтичними формами
керуванця, розвинулась у €вропi
у пiзньосередньовiчну добу.

' Паzорб Герu (звернiть yчazy на змiю)
з чорнофizурноzо лекiфу.

Фiлософiя. Ми зустрiчаемося у
грекiв зi схильнiстю до абстрагран-
ня, до узагaшьнюючого логlчного мис-
лення, що не мало прецедентв у попе-
реднiй icTopii. Греки були напрочуд
кмiтливi; iхнiй меткий розрл був здат-
ний абстрагувати загальну iдею або
закон на пiдставi спостереження кон-
кретних подiй, що невiддiльне вiд роз-
глянутоi вище демократичноi дi.*тrь-
HocTi та вiд наслiдкiв грошових вiдно-
син, KoTpi ламаJlи усталенi цiнностi
обмiнноi торгiвлi (або обмiнноi тор-
гiшri разом з облiком загмьноi вар-
TocTi метму), замiненоi низкою а6-
страктних цiнностей, якi зводили усе
чисто до системи числових вiдповiд-
ностей або форммiзованих кiлькос-
тей.

Таким чином, греки змогли спрld-
няти iнryiтивiстське тлумачення по-
ход]кення BcecBiTy, створене у €iиптi
ла Месопотамii, та переробити його
на спекулятивнi Teopii. Вони перетво-
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рили мiф на науку, символ - на екс-
периментаJIьне дослiдження *,

,Щiодор у короткому викладi, безу-
мовно запозиченому в iонiйських фi-
лософiв, зауваr(уе: <<У первiсному ладi
BcecBiTy небо й земJIя м:uIи одну фор-
му, а ix природа була мiшаною. Зго-
дом, коли цi тйа вiдокреми.пись одне
вiд одного, BcecBiT вкJIючав у себе
ввесь видимld лад. Повiтря здобуло
втrастивiсть постiйного руху>. Сонце
й зiрки були захЬгulенi його вихором;
вологе Ьгусти;rось у глину, а -lкивi
iстоти пород:кенi теплом тощо.

Ми зустрiчаемося тут з логiчним
поясненням креацiонiстського йфа,
де, замiсть iMeH богЬ, поставJIено наз-
ви стихiй. Перший вiдоr,п,лй фiлософ
Tanrec, котрий фався до крамарюван-
ня та iнженерноi справи, acTpoHoMii,
геометрii, вважав, що усе пiпrло зi
стану води i що земля IUIaB:ura на водi.
Цю xt картину змаJIьовувми rKepф
у €гиптi та Шумерi, проте у Тмеса
термiнологiя зовсiм не теологiчна.
Анаксимандр, котрий уклав мапу cBi-
ту та написав космологiю, влtе не
вдовольfIявся одним елементом,-
першопочатком ycix речей BiH, називав
<архе>, <<апейроном> або нескiнчен-
ним, трактуючи апейрон як речовину.

+ Креацiояiстськшi йф перегворенrй
у Гомера з його Океаном у тлумачеflня
походження ycix рчей. (tDalec перЕгво-
рюе мiфiчний Океан щlосто на Воду. Анак-
симанд) бере у Гомера <6езме:rrнrдt
Океан> i абстраryе з нього нескiнчеrпrе).
Гесiод вiдкривае пишrпtй KBiT азiатського
мiфа. Алкман каrке, що Фетида - з речо-
вини Пороса (винахiд;rивий) i Текмара
(кiнець), а також Скотоса (морок), i по-
TiM - .Щень i Мiсяць. (Оскiльки Алкман
ilлерпретував iм'я (Dетиди як Порядна, то
пiд речовиною розумiв, мабуть, Грязь або
Мул, пе,llос, натякаючи на iI чоловiка Пе-
лея). Спиетрична систеЙа зустрiчаегься
i в Гомера: Тартар настйьки глибокий,
паскiльки Небо (Олiмп) високе.

BiH вва:кав, буцiм yci речi мають
спйьне походження,iM притаманrпrй
вiчний рух, протиJIежностi перебу-
вають у боротьбi: то Ti caмi цеi, що
у центрl первrсного мислення, zие тут
вони абстрагованi до загмьних за-
сад. Пояснюючи появу та вмирання
речеЙ внаслiдок необхiдностi, BiH зау-
важуе, що <{вони дають одна однiй
задоволенЕя за впаснi HeBipHi вчинки
вiдповiдrо до часового ладa>>. Адже це
та сама термiнологiя, що звичайно
використовуеться до розв'язання су-
перечок й;к протиборчими кланами.
Ми знову зустрiча€мося з тим, що
поняття мiри i звlязку виводяться з
громадських форм, суспiльноi дiяль-
Hocтi. Вираз <вiдповiдно до часового
ладу> схожиЙ на ритмiчниЙ образ за
засадою ян-lнь.

у мисленнi Талеёа та Анаксиман-
дра ми вбачаемо насiнrrя наукового
пiдходу, проте цю обставину не слiд
переоцiнювати, вважаючи ij' зародком
ycix подаJIьших наукових теорiй.
У Тмеса та АнаксIdlrандра Maтepia-
lТlЗМ М3€ ХаРаКТеР ТОТеМНОГО МИСЛеН-
Ея, за яким yci речi олухотворенi й
дух присутнiЙ у колснiЙ речi. Талес,
визначивши воду як архе (д;керело,
засада), проголошував: <yci речi
сповненi богiв; магнiт я<ивий, бо BiH
може совати змiзоD. З часом iонiйсь-
ке мислення розробI4по вчення про
атом, аJIе не тому, що мислителi вва-
;к,али, нiби речовина скJIадаеться з не-
живих частинок, KoTpi перебJrвають

у механiчному pyci, як це уявrrяJIи
собi постньютонiанцi, а тому, що вва-
жzUIи речовину живою й гадали, буцiм
так зумовJIюеться pyx.l oTo.)K у яко-
мусь одному розумiннi iM BTracTlma

цйiснiсть первiсного мислення з його
нерозв'язаними внутрiшнiми конфлiк-
тамп, проте, з iншого боку, через нес-
ц)имне tц)агнення посунути теологiю
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й створити логiчну структуру, що пе-
ре8iряеться досвiдом, ixHi зуси;гrя
спорiдненi з найпоступовiшими ас-
пектами cJлIacнor науки, де не вга-
вають спроби створити цйiсну карти-
ну сукупностi речей,- Анаксимандр,
наприклад, розглядае рух як форму
iснування речей. (У свою чергу Анак-
симандр та його однодумцi сtц)омог-
лися пробитися крiзь оболонку релi-
гйних теорiй, бо вони HaJIe)(auIи до
суспiльства, що рушиJIо новим шля-
хом, Суспйьство набудо незнаноi змi-
нюваностi й почуття того, що воно
вlдкривае закони вJIасного руху, яко-
му спрпяе свобода громадян). HaBiTb
Гесiод, трактуючи у власнiй поемi
близько 700 р. до Р. Х. теологiю,
виявJIяе нову луховнiстц промовляю-
чи вJIасним голосом i вiд в;rасного iMe-
Hl, а не виступаючи рупором якогось
бога або xpaMoBoi системи. (його
натхнення - це натхнення пророка,
шамана) *.

Вершиною першоi фази грецькоi
думки була флософiя Гераклiта, зна-
комитого ефеського громадянина,
котрий зневажав поклонiння .Щiонiсо-
Bi, проте спирався у cBoix працях на
iнтерпретацii мiстерiй у 'ix кланових
формах. Не бокаючи миритися з де-
мократами, Гераклiт використовуе
давню iдею безперервноi напруги:
<<Вони не розумiють, як узгоджуеться
рiзне, як миряться протиJlежнi напру-

+ В Анаксимавдра з'являються кру-
говi образи: земJlя розташована посереди-
Hi, як капiте-lь колумни; ЕоЕа оточена по-
вrтрям, кр)rг кOтрого, наче кора ва дере-
Bi,- вогонь. Вогонь замкнений у кi.lьцях
повiтря на зразок колiс колiсниф, по-
рожнисте обiцля яких мае отвори дIя
витiкання воr,ню. Анаксимен ка;ке, буфм
зiрки обертаються довкруг землi, як фетр
отуJIяе нашу голову (на кштruтт тюрба-
на),-порiвняiте це з образом фрiгiйсь
кого ковпака в ATTica або небозводу.

ги,- на зразок напруг у луцi та лiрi>.
BiH трактуе еднiсть як наслiдок внут-
рiшньоi напруги; cTa;rocTi - за самою
природою - у нiй нема, бо вiдразу
повинна виявлятися напруга. <,Спра-
ведливiсть - у боротйi>>. ,Щля вира-
ження наЙсутнiшоi дiЙсностi BiH гrро-
понуе образ вогню, що поглинае.
<<YcecBiT - один i той самий для ycix,
не створеrrий Hi богом, Hi людьми: BiH
був завlкди, е i завлtди буде вiчним
вогнем, частина якого розпаJIюеться,
а частина виходить назовнi!>>

Водночас Гераклiт зазнае вIUIиву
Пiфагора й користуеться TepMiHoM
<<JIогос> або <<слово> для вираження
таемного поняття, збагненного лишrе

мя посвячених. Гераклiт подiляе лю-
деЙ на 1ри групи: Ti, що чули Й зрозу-
мiли, Ti, що чулt{ й не зрозумi.rм, Ti,
rцо не чули. (його книжка, мабуть
складаJIася з подоби священних слiв
орфiкiв або пегомен - ритумьних
висJIовлювань - пИ час елевсинiй).
Пiд <<rrогосом> BiH розумiв доказ, по-
ложення, формулювання - закон, що
керуе yciMa: i людьми i богами. BiH
заперечуе здатнiсть формальноi логi-
ки пояснити ycecBiT, що складаеться
з вlчного циклу вогню, повrтря, води,
земJIl, повlтря, вогню, явJIяючи орга-
нiчну еднiсть розуму та речовини.

В одному афоризмi Гераклiт де-
монструе розумiння зв'язку йж кос-
мiчним вогнем i новим середовищем
грошового обмiну, що руйнуе давнi
суспiльнi форми та дискретно зрiвнюе
варгiсть розмаiтих речей. <<Yci речi
обмiнюються на вогонц а вогонь -на ycr речr, як крам - на золото, а зо-
лото - на крам)>, Порiвняймо з цим
уступ з <<Антiгони>, де Софоктl -поет, котриr1 гостро розумiв, як диJIе-
ми пiймми людину у пастку,- викла-
да€ BrIacHi погJlяди на грошi, що здат-
Hi перемiчдувати й перетворювати:
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Хоч MilK громадянами
Давно на мене дехто HapiKae вже,
Чолом кивае потай, не бажаючи
Схилить покiрно шию пiд ярмо свою,-
I]йком я певен: страл<iв цих не iнший хто
Пiдбив за мзлу хорошу учинити це.
Немае дrrя людини лиха гiршого
За грошi срiбнi. Знищують MicTa вони
I громадян вигонять iз домiвок ix;
Вчать добрi мислi пiдмiнять лукавими
I чесний люд до вчинкiв тягнуть паryбних;
Пiдказуютц як учиняти пiдстутм,
Як злочинiв безбо;кних не соромитись.
Д Ti, кого на справу цю пiдкуп.пено,
Свою в свiй час винагороду матrлчrуть *.

Ото:к Гераклiт допровадив до краю
iонiйський метод спекулятивного мис-
лення. В;ке не достатньо виводити
загальнi iдеi з форм гчrемiнного мис-
лення та iнтуiцiйних йфологiчних
форм попереднiх суспiльств. Мисли-
телi повиннi прагнути збагнути при-

роду процесiв мислення та iхнього
ставJIення до лiйсностi, збагнути
<<дJrмку, що все проводить крrзь усе>.
Iнакше iонiйськi спекулятивнi методи
загрузJIи б в iнтуiцiйЕих символах,
намагаючись ix засвоi'ти та логiчно
спЬвiднести зi cBiToM досвiду, вони
загрузJIи б у нереалiзоваIIому су6'ект-
но-Й'ектному зв'язку.

Пiфаеор та Платоfl. Пiфагор у-lке
розроЙш необхi,щli HoBi напрямкщ
хоча йому й невrrастива була цйiс-
HicTb iонiйського мисленЕя: завдяки
динамiчнiй повнотi створено iHcTpy-

' Ще у YII ст. до Р. Х. з'явилося
популярне прислiв'я <Людина - це гро-
шЬ>. Порiвняйте з прислiв'ям <Скарби не
знають Mejпr> та апейроном Анаксимандра.
Гесiод ка-же: <Грошi - це а у ш а>. Слова
Креовта з першого епiсодiю подано у пер.
Бориса Тена за вид.: Софокл. Трагедii. К.,
.Щнiпро, 1989.- С. 135-136. (Пер.'l .

мент ана.rriтичного пiзнання. Ми B;te
бачпли, як BiH запозичуе MaTepiM з
музичних iдей егrтrтян i вавилонян.
Нове у його працi - яснiсть абстрагу-
вання, що творить завершену логiчну
систему на пiдставi мiстичних iHTyi'-

фй. Число розглядаеться Ее лише як
метод анмiзу множинностi BcecBiTy
та зведення його проявiв та сиJI до
кiлькiсно вимiрюваних формул або
структур, але i як самостiйrпrй склад-
ник будови та внутрiшнього взас-
мозв'язку речей,- одночасно i субс-
танцiя, i абстракцiя. Тому число
сприймаеться як випIа форма дiйсно-
cTi, i опозицiя рацiонмьних та зако-
номiрних систем числа неорганiзова-
ному шrину земних фактiв ототоrк-
нюеться з орфiчною опозицiсю cBiT-
лопороджуючоi душi з похмурою сфе-
рою ii падiння. Пiфагорейцi, либонц
не вiд початку були песимiстами: ixHe
братство прагнуло захопити полiтич-
rмй контроль над такими важливими
купецькими мiстами, як Крmон або
Сiбарис у Пiвденнiй lталii. Але слiдом
за початковим успiхом 450 р. до Р. Х.
прийпиа поразка. Братство розколо-
лося, i його члени пiлданi жорстокому
вигнанню.
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Пiфагорейцi визнаваJIи десять пар
протилежностей: обмел(ене i необме-
жене, парне r непарне, гаряче r хо-
лодне тощо. KйbKicTb могла зростати,
ме доскон:rлим числом вважмося
10 - сума перших чотирюх цiлих чи-
сел. Iдея едЕостi протиJIеrкностей
виямяе свою сиJIу в будь-якiй подfi:
BcecBiT розглядаеться як нескiнченне
коливання Mi:K протилежностями, а
середина 

- це точка спокою, що ii
шукають мудрi люди. У Солоrrа ви_
никrIа rдея середини як визначеноr
точки Mi.rrt рома екстремумами: його
реформа мала на MeTi зберегти ед-
HicTb суспйьства, попри боротьбу
панства з цростолюдом. Пiфагорейф
тактув:rли середину як гармонlю, по-
роджену заперечуваним нею конф-
лiктом. BcecBiT спирався на систему
чисел або гармонiй, KoTpoi люди осту-
пI4лись у своlх помилках; завдання
поляг,чIо у звичайному поверненнi до
передвизначеного ладу.

У цюму полягала метафiзична
спроба зупинити або заперечити
реальний cBiT з його нескiнченною
багатоманiтнiстю та суперечностями,
проте залJtrrався il проти;Iе.кний iM-
пульс, зJrмовJIений потребою вквчити
математичнi BrracTиBocTi гармонiйнпк
прогресiй, що саме по собi виявилось
вельми плlдним.

Iонiйцi вiдкинули мiф i теологiю,
але ixHi HaiBHi yHiTapHi уявrrенrrя не
дозволяли iM зрештою вiдрiзнити
людину вiд природи i дгх вiд
MaTepii.

Пiсля Геракrriта з'ясувалося, що
методу абстрагування нzшеJN(ить поз-
бутися - у розумiннi вiд<оду вИ yнi_
TapHocTi - та зосередитись на логосi.
Так, рух вiд Пiфагора до fЬатона був
у грунтi речi рухом назад до iонiйфв,
xo.1a Платон попри усе спробував по-
вернутися до унiтарною свiтогляду.

Блискуча спроба, яку, зрештою, спiт-
кала поразка +.

У V ст. dявплuся софiсти - про-
фесiйнi вчите,пi та мислителi, що праг-
нули розв'язати численнi проблеми
знанЕя та етики, якi виникли у пiсля-
пiфагорейському cBiTi. Особливу ува-
ry вони тiею чи iншою мiрою придйя-
ли природi слiв i формувiulи питання
про вiдноснiсть наших iдей та мормь-
них засад. Загально iхнiй пiдхiд був

ryманiстичним, :ule часом BiH обтяlку-
вався iндивiдумiзмом i софiстикою,
що вiдбивми моральнi проблеми де-
мократичних Афiн, KoTpi перетворю-
вiulись на iмперiю.

Софiсти пропонув.ши солiпсист-
cbKi та практично зручнi виправдання
зрадi iдеалам piBHocTi або братертва.
Ми про них знаемо переважно

* Парменiд дiя.llьво брався до полiти-
кп, створив низку законiв д.llя рiдного Mic-
та у Пiвдевнiй Iталii. Схолrе, що BiH за
сво€ю суттю пiфагореець. його поема по-
чинаеться мiстерiйною вiзiею: BiH бачить
подiли та протиставностi як iлюзii, а cBiT-
ло - як cyTHicTb i як €дине. BiH вiдокрем-
люе lнтелlпоельнии cBlT вц чутт€во пlзяа-
ваного. Емпедок;r з Акрагаса в Сицилii -демократ i шаманiстський пророк - стояв
близько до орфзму й проголопrував, буцiм
людп мисJIять кров'ю. (Апкмеон розмежо-
вував мислення та вiдчуття i вмжав мозок
органом мислеrпrя). За Емпедоклом, Чо-
тири Е,rемеrrти (KopeHi) постiйно перетво-
рювмись один в однш:i та вплив:Utи Еа
склад структур,- здiйснювалось це за до-
помогою Любовi та Боротьби. BiH близь
кий до iонiйського унiтарвого мислення.
Анаксатор, звикувачеяrй в Афiнах у без-
бо;кностi за те, що вваrкав сонце за роз-
тоIиеrrу масу метаJIу, виокремлював безлiч
насiнин (е,пемеrrrЬ), у ко;r<нiй з яких icHy-
вали май:ке yci rротиле-:кностi,- тйм-то
й снiг мав чорноту, а в усьому € частка
усього. Але не змiшане насirпrя, Розрr
проника€ у решту, споJцва€, роздйяе- Та-
ким чиЕом, Анаксагор схrurrеться до qд-
HocTi Iryоп{леr(ностей,-причому одиЕ
eJteMeHT вищий за решту,- i постулюе
дrкерело руху.
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вiд Платона, котрий тактував
софiзм як симптоми демократii,
що нlчим не гидуе, та морЕUrьного
занепаду. Звичайно, не з yciMa його
судr(еннями моrкна погодитись.
У слiпiй реакцii на yci прорахунки
соцizurьноi ситуацii Платон ототож-
нював демократiю з нестiйкою пове-
лirtкою юрби т4 отже, з потуранням
темному iррацiоналiзму.

З цюго погляду Платон був послi-
довником Сократа. Сократ не з:uIи-
шив пiсля себе TBopiB, з'явJtяючись
в iдеалiзованому виглядi у працях
cBoix прихильникiв Платона й Ксено-
фонта. Ми мо;кемо виснуватц що
Сократ yMiB нищити упень засновки
<(здорового глузду)> пересlчних грома-
дян та схиJIявся у cBoix симпатiях до
олiгархii. Проте май;ке усе мовJIене
про нього 

- 
здогад{, l ми знову по-

вертаемося до дiалогЬ Платона, де
Сократ вiдiграе таку велику роль як
рупор авторських iдей.

Ми бачилц як TpaKTOBaHi Плато-
ном cBiToBi iдеi, ейдоси, або зародковi
форми, вивицdуються над власним вiд-
биттям у земному cBiTi, що ё безпосе-
реднlм запозиченням вавI4понського
свiтоглялу. Одначе його фйософiю
годi зводити до цих метафiзи.+rих
абстракцiй. Метод Платона передусiм
конкретно займаеться працею людсь-
кого роз)rrllу й дiалектичним процесом
переходу вlд незнання до знаЕня, що,
зрештою, об'еднуеться з процесами
розвитку й руху в природi. Так, у
<<MeHoHi> Платон унаочнюе думку про
те, що всйяке iстинне знання е вiд-
криттям у розумi ейдосiв, якi виво-
дяться з небесного cBiTy, zulе насправ-
дi BiH напрочуд вмiло й вичерпно до-
водить, що розу!чt працю€ за дiалек-
тичним принципом, накопичуючи под-
робицi й роблячи стрибок у нову
lцлlснlсть, котра механlчно не виво-

2 а-вь

диться з почережного розгляду дета-
лей. Таким чином, в усiй працi дiе
засада едностi протrrrе)tностей всупе-
реч метафiзичним догмам i розтапrу-
ванню ейдосiв в iншому cBiTi. З цим
ми зустрiчаемося i в психологii <<<De-

дона>, i в космогонii <<Тимея>. Платон
убачае в суспiльствi практичне засто-
сування цiеi засади. <<У порах року,
в рослинах, в органiзмi та передусiм
у громадянському суспiльствi надмiр-
на дiя призводить до бурхливого пе-
ретворення у свою протиjlежнlсть)>.
Життя зzчIеrкить вiд ненадiйноi piBHo-
ваги, братерство й справед.ливiсть по-
стiйно наштовхуються на пожадJIи-
вiстц егоiзм i несправеддивiстц i мета
людини виявля€ться у дiТ, скерованiй
на протиJIеrкне до ба;каного. У цьому
fIлатон набли;rаеться до трагiкiв, хо-
ча у хворобливiй реакцfr на демокра-
тiю, що зрадиJIа yci cBoi засадл, BiH
вiдчайдушно прагне зм:uIюватIt герме-
тичнi схеми суспiльства, у котрих ic-
нуючi форми абстрагуються до рiвня
фiксованих категорiй i авторитативне
правrriння запобiгае будь-яtим змi-
нам. Як i в конституцii Спарти, запо-
зичуються елементи племiнноi систе-
ми з i'i набором рiвноваг, але, аби
збереrти у подzrльшому непорушнiсть
розподi.lry та нерiвноправнiсть сус-
пйьства, елемент племiнноi спiльноти
зzUмшаеться тlльки дJIя BJlaдaplB.

Тому так гостро виявJIякугься у
творчостi Платона низки внутрiшнiх
суперечностей. BiH зводить докупи
iонiйський унiтарrлrй свiтогляд з його
трактуванням едностr протиJIежнос-
тей та yci постпiфагорейськi тонкощi
анмiзу й абстрагованi поняття еднос-
Ti, ще й приJrучаючи до всього вJIас-
ний глибоко irсихологiчний пiд<iд.
Отак Платон пода€ незмiрно вшr{ий

рЬень мислення у старожитньому cBi-
Ti. I хоча у пiзньому середнювiччi -
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за Миколи Кузанського та Бруно -знову з'явJIяеться спроба повернутись

до повноти його бачення, найiстотнi-
шi моменти пiзнiших фйософських
осягнень с у найширшому розумiннi
новим вiдкриттям позифй та супереч-
ностей Платона. l до кiнця такого
пияху думки ще дуr(е дiшеко.

За давнiх qасЬ особливо давмися
взнаки метафзичrмй та песимiстич-
Hld боки вчення Платона, зневажан-
ня земного життя у дусi орфiчних
традицiй. Водночас позитивний бiк
вчення Платона розвивав дiалектичнi
аспекти iонiйськоi науки. <<Сам тон
дiалогiв Платона драматичний, i хоча
запозичений BiH не з трагедii, а з реа-
лiстичнiшого мистецтва MiMa, у ньому
виявляеться висока громадянська
cKepoBaHicTb i щирiсть трагедiйноi
форми. Насправдi Платонова думка
досi лишаеться поеднанням мiфоло-
гiчноi та логiчноi засад>> (Литл). Mi-
фологiчrпrй чинник набагато глибший
за безпосереднiй мiфологiчний грунт
оповiдi,- BiH в усiй концепцii коrж-
peTнoi едностi гц)оти.лежностеЙ, що
BKopiHeHa у ритумi та Bipi Iulе-
MeHi *.

Пiсля Платона фiлософи змарну-

* У MiKeHcbKoMy BapiaHTi давньо-
грецькоl мови прикметники використо-
вуються для називання; ми, наприкJIал
подибуемо TaKi прикметник}ц як <<народ-
н].пi> i <<рожевий>, що позначаtоть гро-
мадську землю або рожеву олiю. HoMiHa-
цlя як змlстом основа Еикористання прик-
метникЬ середны)го роду зберiгмася у
MoBi ще протягом довгого часу. Ще .шище
ми спостерiгаемо HaBiTb у Платона: д;rя
нього, наприклад, <,добре> - MaTepia-lbHq
i тому BiH може його гiпостасувати, пе-
ретворюючи на якусь небесну рiч - на
lдею. Першi логiчнi форми силогiзмiв
з'явилися на пiдставi пiфагорейських iдей
щодо пропорцiйностi, а пропорцiйнi арry-
менти згодом увiйшли до paHHix TpaKTaTiB
Гirшократа й Платона (Уебстер).

в:uIи сиJIу часу на спробу розв'язати
безплiдне питання про вiдношення
Одного й Багатьох, причому вiдкида-
лося iонiйське трактування Одного як
наслiдку зJIитих протилежностей i ви-
користано форммьну данlсть, запо-
зичену з логiчноi класифiкафi. Проте
водночас розпрацьовано атомlстичну
гiпотезу про нескiнченно подiльний
простrр, що посUIа провrдне мlсце у
мисленнi .Щемокрiта з тракiЙського
MicTa Абдера. BiH сформулював iдею
про нескiнченну кйькiсть aToMiB, що
падають у пустку, зlштовхуються мIж
собою, з'еднуються мilt собою за нез-
мiнними законами <(ананке)>. Епiкур
з Афiн доповнив iдею .Щ,емокрiта
1деею про те, що атоми мають вагу,
внаслiдок чого вони здатнi рухатися
i похило, i вертикально. Мiсто-дерхtа-
ва бiльше не була центром полiтично-
го та громадського життя. Епiкур рiз-
ко засуджував будь-якi iдеi стосовно
божеств, якi втручаються у людськi
справи. BiH сприяв зростанню громад
вчених, KoTpi, щоправда, були наст-
poeнl по-квrетистському: не здатнr Br-

дiгравати якусь роль у полiтичних
справах, вони вiдвертмись вiд cBiTy
вlIади та вiддалялись у свiй <<садок,>

миру i внутрiшньоi рiвноваги. (DiHi-

кiець Зенон проголосив нову спйьяо-
ту, стоiчну концепцiю Природи, де
люди перебуваJIи у гармонii з космо-
сом i втiлювали iдеали братерства.
Але вiдколи TaKi iдеi вiдiграли роль
у повстiннях рабiв та у спробах зако-
лотникlв вrдновити соцlмьну справед-
ливiсть у Спартi та Пергамонi, стоiки
трохи погамували свiй етичний мак-
симzйiзм. Вони дедалi бiльше уваги
придйяли су6'ективним аспектам i
закlнчи.ли тим, що зосереди./Iись на
особi, яка <звйьниласяr) вiд зiпсутого
cBiTy, зад;rя чого iй треба було до-
сягти гармонii та усього зректися.

l8



Наgка. Згадана схильнiсть грець
Koi думки до абстрактних та логiчних
побудов справила чима;ий вплив на
науку. Проте теоретичний стимул
швидло звiвся нанiвець через трудно-
щi, пов'язанi з практичним застосу-
ванням наукових висновкiв за рабо-
власництва у cBlTl, де з новою сиJIою
поглиблювалось розщеплення фiзич-
Hoi та розумовоi працi: У працях Api-
стотеля найяскравiше виявилися тен-
денцii науки вiд Талеса до Плато-
но, проте його класифiкаторство
було радше кiнцем, а не новим по-
чатком.

У його фiлософii переважiulи не
дiалектичнi, а форммьно-схоластичнi
тенденцii: питання вiдношення форми
до змiсту, категорiйностi, формально-
логiчних спiввiдношень тощо. В етицi
iдея середини запроваджувмась у
практику механiчно, i логiчне тлуlчlа-
чення незмlнност1 призводить до за-
хисту рабства як одвiку властиволо
природi речей.

Слiдом за експансiею iмперii
Олександра з'явилось чимzulо блиску-
чих теоретичних праць - передусrм
в унiверситетському цеrrтрi Олександ-
pii - у царинi науки, але до практики
вlдкрит,гя ледве чи допровад)(увалисц
хiба що у вiйськовiй справi. Ще жила
вавиJIонська математика, i грекам досi
подобалось вiдвiдувати HayKoBi цент-
ри Месопотамii, аби одер)taти титул
ха;цейського вченого. <<Тим часом за-
лишаеться вlдкритим питання про те,
хто перший означив явище, що нази-
ваеться прецесrею,- вавилонянин
Кидану чи грек Гiппарх>>. Олексаtц-
рiйцi запозичили у вавилонян багато
математичних iдей i нотафю, .Щля
нуля використовували О (<<уденr> -нiщо), але тiльки у зв'язку з шiстде-
сятковим[t дробами. Щя система по-
вернулась через арабiв до €вропи i

2+

1583 року була покладена в основу
нашого десяткового запису. А ось гре-
ки, що записувми числа лlтерами, не
сприйняли закон, розроблеrrий вави-
лонянами, про те, що величина числа
визначаеться його вiдносним поло-
;<енням *.

Найвизначнiшi вiдкр иття зроблено
у геометрii, а TaKi напрями, як вивчен-
ня конiчних перетинiв, безумовно сти-
мулювaulись артилерiйською ба.пiсти-
кою та рухом TiHi по циферблату со-
нячного годинника. Архiмед iз Сира-
куз заснував MexaHiKy й продемон-
стрував використання закону питомоr
ваги. Астрономи заходилися вимiрю-
вати Землю, не кажучи вrке про Сонце
та Мiсяць.

Аристарх вiдкинув старожит-
не уявлення про т€, що BcecBrT
скJIада€ться з концентричних сфер,-
за його гiпотезою, Земля оберталась
навколо Сонця. У географii запровад-
жеяо пар:Lпелi лпя вимiрювання ши-
роти. З довготою справа виявшася
складнiшою, бо т<rчних годинникiв не
було i доводилось використовувати
затемнення. Однак до II ст. пiс-
ля Р. Х. Птолемей створив мапу зем-
Hoi кулi з сiткою широт i довгот,
визначених за допомогою астрономrч-

+ Значний внесок у розвиток матема-
тики та алгебри зробила Iндiя, але у цiй
кrrи-жцi я не з'ясовуват9rму ваr(ке питання
взасtrозв'язкiв мiж вавилонянами, греками
та арабам+t. е ще одна складrа проблема:
вiдношення китайськоi науки й технiки до
TepeHiB Близького Сходу й Заходу. Не
кажучи вже про роль у всьому цьому
степових кочiвникiв. Якщо посryп антич-
ного cBiTy до великомасштабного розвитку
промисловостi стрипryвмо рабовласницт-
во, то китайцiв гмьмувала ;корстка бю-
рократiя. Нам просто досить взяти до
уваги TicHi взаемозв'язки та вцмiнностi
мiл< греко-римлянами, iндiйцями, китай-
цямцазгодомiарабами.

l9



них обчислень *. Навчилися робити
ре:шlстичнr мaUIюнки рослин, а розти-
ни зумови.пи вiдкриття у фiзiологii.
Зроблено чимzrло найрiзноманiтнiших
вiдкриттiв у механiцi, що зaчIишI,uIись
неперевершеними аж до lб00 р. Арти-
лерiЙськi гармати використовувzrли
кручення, гвинт застосовувався мя
пiдйому водц створено насос з клапа-
нами, цилirцрами й поршнямrr (хоча,
ймовiрно, Еим так i не користува-
лись), розроблялися пневматичнi й
гiдравтriчнi пристроi. Винайдено водя-
Hl мJIини з механrзмом д,Iя перетво-
рення горизонтzчIьного руху в оберто-
влй та збiльшення поту]кностi зi
зменшенням швидкостl,- у цьому ви-
падку винахц запроваджено у прак-
тику, Використовуванi у водяному го-
диннику металевi пальцьовi колеса
торувaurи пuIях до ycix пiзнiших го-
динникових механiзмiв. Гiдростатика
використовуваJIась дJIя подавання во-

ди до аквелукЬ. Вiдомий був i сифон,
але його не використовув:чпr, бо свин-
цевi труби великого тиску не витриму-
ваlrи. Випайдено склодуття,- мабуть,
у Сирii.

,Д,ивогляднi набори приладiв i кон-
струкцй використовувмися тодi пе-
реважно мя створення забавок та
обiднiх вистав або у храмових меха-
нiзмах, аби вразити вiрникiв. .Щобою
диЬовижного розквiту iдей були IV-
II ст. до Р. Х., коли розпочата Олек-
саtцром експансiя просувалась далi
на схiд i на захiд. Вiдтак почаJIася
полiтична консолiдацiя римлян, але
Bci джерела внутрiшнього руху наразi
вичерпilлися. Звичайно, було багато

* Роберт HbroToH з Унiверситету
.Щ,.lкона Гоrп<iнса довЬ кричущу Еаукову
недобросовiснiсть Птолемея. .Щлш.: Ро-
берт Р. Ньютон. Пресryrчrение Клавдия
Птоrrемея.- М., 1985.- С. З84. (Пер,).

причин, чому грецька наука не спро-
моглася перетворити суспйьство. За
ycix перетворювальних iдей та меха-
нiзмiв анiчогiсiнько не сталось. Зви-
чайно, найповаrкнiшим стрим)rючим
чинником виявилось рабовласництво.
Римськi письменники переповiдають
двi притчi, що допомагають збагнути
тогоqасне свiтосприйняття. Петронiй
згадуе про одного винахiдника нероз-
биваного скла, кOгрого iмператор на-
казав стратити, упевнившися спочат-
ку, що рецепт скла бiльше HiKoMy не
вiдомий,- iнакше <<ми ставитимемось
до золота, як до грязir>. В iншому
випадку Светонiй переповiдае, як Вес-
пассiан чинив спротив винайденню
будiвельного крана: <<MeHi й без того
важко шукати дIя бiднякiв робо-
ту> *. Бйьше того, автор трактату <<De

rеЬus Bellicisr, ** буr, як вiдомо, еди-
ним у Iv ст., хто розглядав потребу
приладiв, що заощаджуrогь працю. Та
й то лише тому, що у сучаснiй йому
apMii не вистачмо солдатiв. Автор
зауважуе, що <<BapBapcbKr народи теrк
дещо тямлять на механrqних винахо-
дах, коли природа приходить iM на
допомогу)), хоч <<i красномовнiстю во-
ни похв:UIитись не можутц l вищих
чинiв на с.lryжбi не здатнi доскочи-
ти ***. Звичайно, рабсво було голов-

* У Светонiя цей усryп про Веспас-
ciaHa подаеться так: (...MexaнiKoBi, що поо-
бiцяв без великих витрат пiдняти па Капi-
то.лiй ве,пичезнi ко.пумни, BiH тако;к дав за
винахiд добру винагороду, але вiд послуг
вiдr,tовився, примовляючи: <<.Щ,озволь-но
MeHi пiдгодувати Moix людliв>у.- Щит. за
вид.: Гай Светоний Траrп<ви;гr. )(изrъ две-
надцати цезарей.- М.: Худохtественная
литература, 1990.- С.294. (Пер.).

** Про вiйськову справу (ltaT.').
(Пер.).

*++ <Список римських запози.lень у
варварЬ вхJtюча€> не тiльки TaKi винаходи,
як штани й хутрянi п:лльта, але й <<ювелiрнi
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ною перепоною на шляху впровад-
ження наукових вlдкриттrв, :UIe ми
повиннi також розглядати цю обста-
вину з ширшого погляry культури,
котра усе-таки глибоко розмежувzUIа
фiзичну та роз)rмову працю. Одначе
поети у своему доробку зберегли тра-

Антипатр пише про водяний млин,
Почуття трударъ що працюе фiзично,
пiднесенi тут на вищi щаблi культури,
i ми бачимq як обертовий рух маши-
ни пов'язуеться з танком наяд.

lUIucT е цт во. Ще у крiто-мiнойськiй
культ)рi торовано Ti шляхи, на котрих
греки повнiстю позбулися панiввих
стилiстичних традицiй. .Щекор з вось
миногом чи дельфiном на KpiTo-Mi-
нойських вазах викJIикае безпосеред-
не вiдчуття руху .lrшвих форм. Бики
на келиху з Вафiо повертають голови
до глядача; звеселяються селяни на
стеатитовiй чашi - на чолi з жерцем
та систром, який схожий на египтя-
Еина. Жвавiсть i секулярнiсть зобра-
ження набагато перевершують HaBiTb

вироби з перетинqатою емaчIлю, вигOтов-
леrпrя фетру, лиlкi, застосування миJIа лпя
дезинфекцii, використання вершкового
масла замiсть оливи, бондарюванн4 виро-
щування ;кита, BiBca, пшеншli спельти та
хмелю>, не каж)ци вже про ва:ккий плуг.
У римськiй лiтераryрi соколине полювання
часто згадубться пlсля появи гунlв на пlв-
нiчному кордоаi... Стремено й пiдкова за-
HeceHi з широкого стеrry <Фже пiсля па-
дiння Захiдноi Irrперii> (Томпсон).

Сгм, млинарю. Хай сон lKiHoK угорне,
хоч пЬень досвiток зорi BiTae.

.Щеметра шие наяд тудl, де жорна
потужно водне колесо вл<е обертае.

Нестримна Bicb! Ось колобiг промiння
заморськi тяжко зрушу€ валки.

I ми в д'недавнi повертаемось видiння,
як ruriд мати-земJIя давма край рiки.

дицiю золотоi доби, коли люди пере-
бувалп у злагодi з природою та жили
не працюючи. Антипатр з Тесалонiк,
можJIиво у I ст. до Р. Х., в одному
з Brpmrв писав, що саме за допомогою
машини золоту добу можна знову
зробити дiйснiстю:

прийоми оповiдних ассирiйських
рельефЬ.

Мiкенський декор пристосовував
мiнойськi методи до cMaKiB варва-
prB,- це частково з)rмомюваrlося
зростанням великих ринкiв збуry гли-
няних виробiв, a;re ремiсники усе ще
використовували у декорi жанровi
(побутовi) сценки. твариннi та рос-
линнi мотиви. Занепад i перехlц до
геометричних абстракцiй почаsгь у
перiод межичасся. Вряди-годг, на
протогеометричних вазах з'явJI,,плся
KoHi, а фiгури людей у декорi по, JpHy-
лись десь бйя середини YIII ст.
до Р. Х., щоправда у ве ьми фор-
мzuliзованому виглядi. .Щ,iапазон тем
пошпрився зi збйьшенням ринкових
стимулiв i розповсюдженням епiчноi
поезii. У VII ст. до Р. Х. митцi зумЙи
повернутись до ре;цiстичних форм,
послуговJrючись пеометричною тради-
цrею дIя пlдтримки стандартlв яснос-
Ti й докладностi. Спостерiга.rrось
нюансування геометричного сиJIуету.
Наприкiнцi YII ст. до Р. Х. винайдено
чорнофiгурниrl стиль,- у цьому сти.пi
працювми TaKi майстри драматично-
го дiйства, як Ексекiй.
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Нагромадлtення багатства зроби;lо
мо)t(ливою появу скульптури,- як
у мiфологiчних сценах дIя споруд,
так i у виглядi портретноi рiзьби або
рельефу. Робилися першi кроки на
пlляху до створення нагробковоi
скульптури; наслiдки тим часом були
далек1 вlд докладного портретування,
iule поступ до ремiзму був очевилний,
хоча пiдходи до мистецького

розв'язання рiзнилися за регiонами.
Пелопоннесф зосередили увагу на бу-
довi тйа, Аттика - на просторовому
розв'язаннi та оздобвому ефектi,
Iонiя - на o6'eMi та фактурi. Греки
прагнули вирватися з вузьких рамок
абстрагування, спираючись лише на
природнi пропорlцii та piBHoBary.
I.м випzчIо боротися протягом
сторlч.

Так, був час, коли вони, здавалося,
ладнi прийняти засаду поглибленого
розкриття кожноТ форми. IM довелося
довго експериментувати з дерев'яною
культовою статуею, чи <(ксоаною)>,
олюднювати стовп чи стовбур дерева.
(Павсаrriй описуе,Щелоську Афродiту
як <<маленьку статую, у Koтpol прави-
ця ушкоджена часом, а унизу - за-
мlсть нlг 

- 
постать переходить у де-

рев'яний зруб,>). Куроси, чи кори,
стояли }Ia повен зрlсг: гордовита по-
става, архаiчний усмiхнений пог;rяд.
Вони нiби вiтали нове життя, що то-
чилося в них з землr; проте це може
бути й даниною двiрському етикету.
Вихiдний цилiндр обумов,,rював прос-
тоту побудови, проте у межах завда-
Hoi форми вiдбувмося щось нове -не так гJристосуваI{ня пропорфй лю-

дини до непохитних вимоr, геометрii
вихцного MaTeplалy, як включен-
ня цiеi геометрii до органiчноi по-
будови.

Митець поqав помiчати деталi м'я-
зiв, почав звертати увагу tra обме-
ження IUIощин r моделюван]Iя поверх-
Hi. Виникла суперечнiсть мiж реа,riз-
мом фрагментiв i загмьною стилiза-
цiею, бо митець не xoTiB Hi форму дрi6-
}lити на складники, Hi о6'еднувати
фрагменти за допомогою ототожнен-
ня тlла з завданою протистаменою
людинi структурою.

У VI ст. до Р. Х. боротьба перей-
шла на новий щабель. Ремiзм став

Курос
бШ р.
музей).

з мuсу CyHioH. Мармур. Блuзько
0о Р. Х. (Афiнu, Нацiональнuй
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Бронзова статуетка з ,ЩоOона: Oiвчuна, u1o
бiжuть. 525 р. 0о Р. Х. ( Дфiнu, Нацiональ
Huii музей).

упевненlшим, напруга мlж частинамлl
була подолана, а в ocTaHHi десяти-
рiччя спостерiгалося тонке злиття iдеi
та вираження, lнтенсивнtсть почуття,
що вивиttý/вмо визначення l пlдкоря-
ло формальну систему. Можна, ска-
]KlMo, згадати про мармурового верш-
ника або дiвчину з кучерями, що спа-
лають на rrлечi, автором яких був
т. зв. Рампiнський Майстер, або про
бороданя, що несе теля. Цю останню
статую посвятив Ромб близько
.575 року, ii tiоставлено на Акрополi.
У цих i подiбних творах глибоке внут-
рiшне дихання органiчно виповнюе
форму, не порушуючи старол<итнiх
KaHoHiB. Потiм, близько 480 р. до
Р. Х., суворий композицiйний скелет
повнiстю розпадаеться: одна частина
невJIовимо перетiкае в iншу, тiло бiль-

Юнак. Статуя з oc,tpiBHozo мармуру. Гре-
цiя. Бiля 49О р. Oо Р. Х- (<СтренzфорOсь-
кuй Апо,utон> ). ( Брuтанськuй музей).

ше не треба пiдтримувати за допомо-
гою абстрактноi структурп. Воно ру-
хаеться, вiдхиляеться вiд oci симетрii,
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Апо,utон. Грецiя. Броttза, zубu i сосцi з Mi-
di. Можлuво, у лiвiй руцi у Hbozo був лук.
Бiля 475 р. ао Р. Х. (Парuж, Лувр).

i рiвновага його флком тепер зумов-
люеться власною органlчною систе-
мою. Приписи вiдтепер iснують у ви-
глядi невловимого канону краси, о6-
раз тЙа розквiтас у довершеностi роз-
витку сили та грацii. Hi про що по-
дiбне ранiше HaBiTb не мрiяли. Ця
чудова якrсть притаманна yclM apxlT-
ворам V ст. до Р. Х. То TaKi рiзнi
твори, як бронзовий вiзник у .Ц,ель-

фах, посвячемй 416 р.до Р. Х., cTaTyi,
що прикрашали храм Зевса в Олiмпii
(6лизько 4б0 р. до Р. Х.), Три Парки,

Бронзовuй вiзнuк. Статуя вuсвячена у ,Ще-
льфах 47б р. Otl Р. Х. Спочаtку бу.ш ule
rcолiснuця з четвiрнuм запряеом. Очi з
oHiKcy та склuцi, zубu з Midi.

Тесей, Улiсс на фронтонi Парфенону,
а також численнi Ma,ti й великi прик-
лади, породжуван1 величавими TBoptн-
нями.

У Парфенонi Фiдi я, од}lаче, ми
подибуемо деяке послаблення: еле-
мент iдеалiзацii вже починав перетво-
рювати розкiшну вяутрiшню рiвновагу
й напругу на гармонiйнi формули.
Iлемiзуючi тенденцii повною мiрою
виявиJIись у IV ст. до Р. Х. IIIe напри-
кiнф V ст. до Р. Х. Полiклет створив
канон пропорцiй: його творам в.пасти-
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ва потужна напруга мас l витонче-
HicTb, гармонiя i динамiка. Але ви-
разно iнтелектумiстська позифя По-
лiмета звiстувала занепад великого
творчого синтезу. Остання фаза того
синтезу проявилась у Праксителя з
його вмiнням сполучати широту фор-
ми з величезною чуттевою витонче-
нiстю поверхнi, з його чуттям iндивi-
дуarльного характеру, витриманого у
рамках спйьноi гармонii й руху вiд
однiеi частини до irшrоi. У доробку
Лiсiппа давнi piBHoBaM порушуються
задIя створення загостреного ефекту
невiдкладноi дii та мноlкинностi точок
огляду. Подiбна дивергенцiя могла
6 означати стрибок у новий вимiр без
втрати осягнутоi перед тим якостi.
Насправдi цей пiдхiд проголошував
ексгиуатацiю вiртуозноi технiки у
поолександровому cBiTi, спробу ство-
рити великомасштабнi динамiчнi ком-
позицii, наприклад у пергамськiй
цпtолi. Хоча в еллiнiстичний перiод
i були cTBopeHi ду;tе сильнi працi, 'iM

бракувмо необхiдного внутрiшнього
зчеIulення. Гармонii втратили внут-
рrшню напруry, а драматична струк-
тура позначиJIася привнесеним рит-
мом. Нам зда€ться, що люди просто
не знали, куди подlти накопичену ра-
зючу сприйнятливiсть i досвiд peMic-
никiв,-- вони не могли встановити на-
лежне спiввiдношення йж мистець-
кою структурою l життям, внут-

рiшньою напругою творчостi та нап-
ругою у них самих та у суспlльств1.
Проте у численних зобра;кеннях битв,
чвар, екстазу, танку було багато мо-
MeHTiB, сповнених iстинною творчiс-
тю, а дiагонмьний рух з часом пiдко-
рив ёобi барочний cBiT багатства i ша-
ленства. Визволилися надзвичайно
вал<ливi HoBi стилiстики композицii.
Так, помпейська мозаiка, що зобра-

лtуе битву Олександра й .Щарiя,- док-
ладна копiя твору IV ст. до Р. Х.; вона
демонструе поступове використання
перспективи й свiтлотiньового моде-
лювання при вrдданн1 динамlчних
форм. Така TexHiKa витримала б по-
рiвняння з технiкою будь-якоi групи
картин доби Вiдрод)(ення. Нова тех-
HiKa i розумiння творчого процесу
були пов'язанi з першим вибухом нау-
кового пошуку пiсля Олександра, i,
подiбно до винаходЬ доби Олександ-
ра, вони могли знайти собi застосу-
вання у тогочасному cвiTi. Попри ве-
личезнi HoBi мохtливостi, у нас зzutи-
шаеться врах(ення сумбурного вибу-
ху, швидкого вичерпання творчо1
енергii, зростаючоi вульгаризацii та
гryстки.

Вiдмова вiд абстрактноi структури
у мистецтвi докладно вiдповiдма вiд-
MoBi вiд священницького мiфа у фiло-
софському мисленнi. Грецьке мистец-
TBq позбувrrпась iератичного контро-
лю, у добу раннього розквiту вийпuIо
також з-пИ протегування царiв i свя-
щеннослуrкителiв; воно не прив'язува-
лося до жодноi окресленоi традицii,
котра вимагала б суворiшого дотри-
манtlя умов стилю. (Грецькi яrерцi
були здебiльшого звичайними грома-
дянами). Гiмнастичнi змагання дава-
ли i HoBi моделi. i нове чуття тiла.
I у Платона, i у <Dукiдiда прозирае
гордiсть erиiHiB за те, що вони пiднес-
лися Еад варварами через прийняття
оголеностi. З занепадом вiльного Mic-
та-держави особливi р{ови, що )t(иви-
ли грецьке мистецтво, вичерпaшисц
хоча Й збереглася маЙстернiсть.

[, нарештi, спостерiгаеться диво-
вил(на спадкоемнrсть вlд перших за-
стиглих KypociB - до атлетiв та Апол-
лона Iv ст. до Р. Х. .Щ;керелом TaKoi
спiльностi було пiдкреслене Платоном
стiйке напiвмагiчне уяыlення, згiдно
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з яким мистецтво, котре оволодUIо
здатнiстю перетворювати та прива6-
ливок) динамiкою форми, справrIяе
потужний вплив на життя. Автори
виокремлювми усе молоде, витонче-
не, здорове. бо вiдчували упевненiсть,
що таким чином збагачують власний
народ молодiстю, витонченiстю, си-
лою. Саме ця iмгuliцитна Bipa у дина-
мiчний вплив мистецтва, що спира-
лась на дух демократизму й нове
трактування пропорцii, геометрii, ло-
гiки, дма тривке й послiдовне визна-
чеttня органiчноi рiвноваги.

У V ст. до Р. Х. уперше виявився
iHTepec до iндивiдуальних характери-
стик, проте загаJтьна тенденцlя прова-

диJIа до iдеалiзаrцii, вiд частковсtго -до типового, Однак владнi патрони
IV ст. до Р. Х. волiли бачити власнi
облич.lя, що rц)ивело у III ст.
до Р. Х. до появи портрета. Водно-
час при зображеннi голови чи обличчя
магiчнiсть надмiрно не пiдкреслюва-
лася. Голова досi трактувzulася як
олин з багатьох складникiв единого
характерного образу.

Виокремилося двi тенденцii: од-
на - радше iмпресiонiсти,rна, у якiй

!арiй та ()лексанOр. Версiя помпейсько!
мозаlкu.

бралася до уваги гра рис обличчя
або .жесту, а друга -рiшуче вiдмов-
лялася рахуватись lз вIIJIивами ско-

роминущостi. (Лiсiпп удавався до
прижиттевих масок: lx виготовJIюваJIи
з воску й пiдправляли перед вили-
ванням з бронзи). Вiд середини II ст.
до Р. Х. сувора та iмпресiоltiстична
тенденцiя знов о6'еднались.

Грецька'архiтеiтура розвивалась
переважно у тому ж напрямку, що
й образотворче мистецтво й фiлосо-
фiя. Архiтектори успадкували еле-
менти, створен1 попереднlми суспIль-
ствами, та реорганiзували ix вiдпо-
вiдно до засад cBoei логiчноi системи.
Мегарон, або зала, в Егейському ре-
гiонi вiдiгравала чiльну роль у бронзо-
ву добу. (У MiKeHax мегарону власти-
ве аксiальне планування i симетрiя,
хоча, можливо, це анато;tiйський
вплив). З величезного розмаю форм
домlнантною стма прямокутна зaUIа.
Там, де необхiдний був череп'яний
дах, створювався шпиJIь. За винятком
шпиля, уся форма запозичена з де-
рев'яного прототипу. Спочатку, при
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переходi до каменя, знадобиJIися ма-
сивнiшri пропорцii, але з набуттям
досвiду i навичок - особливо коли
у будiвництвi почали використовувати
мармур - елементи конструкцii по-
шляхетгtirlrми й лропорфi покр2rI{иJtи-
ся. ПерсIlектива i поправка на ракурс
ураховуваlIися за доIrомогою ледве
помlтних викривлень.

Грецький храм був боrкою rrселею]
а не MiclleM зiбрання. У великому
iHTep'epi потреби не було, i будiвничi
зосередились на зовнirшньому o6'eMi,
ГеОМеТРtЯ ЯКОГО СКЛаЛаr-IаСЯ З НИЗКИ

пропорцiй, злучених у едину гармо-
нiйну структуру, цебто пiфагорейську
систему знятих напруг. Виключа-llися
оздобнi надмiрностi й зайва проробка
форм, а також yci органiчнi мотиви,
що нагалують рослину чи тварину.
(Листяний орнамент мiг з'явитися
лише у каtliте.пi колумни корiнфсько-
го ордера, aше цього анlяк не могл{)
бути у колумtli дорiйського або ви-
тонченiшого iонlйського орлера. Лис-
тяний орнамент надто декоративний,
аби Mo-;KHa бу;rо давати його у великiй
кiлькостi з зовrrirrrнього боку культо-
Boi спорули). Попри свою абстрагова-
tticTb, yc:i форми сtriввiлrlосилися з
пропорцiями люлини. При,rому подiл
складникlв ловершувався таким чи-
ном, щоб погJtяд глядача перебував
у постiйному pyci. Ко;кний елемент
коrrструкrдii пiдпорялковувався за-
гальtIому араженню, кожна лйiя пе-
рехолила у наст_упну пiд iншим кутом.
Уся схема зв'язкiв та пропорцiй спи-
ра iacb на точнi математичнi обчис-
ленl.lя.

Одначе за самою свосю природою
rдя форма не здатна була розвиватися
по-новому. Практичяе застосування
засад могло Ъйнюватисц zrле споруда
як цйiсвiсть була надто ловерrL(еною
системою, надто вiдiрваною вiд ланд-

Апо-lьlон з храму 3евса в ОлiлlпГi. Блuзьrcо
4б0 р- 0о Р. Х.

U]афту ,га iнших будiвелц аби ради-
кально змiнитися чи модифiкувати
cвolo прирOду за допомогою зв'язкiв
або злиття з iншими формами. Вони
просто стояли, довершенl caMl по со-
бi,- як скульпт}ра VI-V ст," до Р. Х.

Пiдгрунтя грецьк}rх форм ми вба-
чаемо у космiчному символiзмi. На-
лрик;iад, гробiвка у foliKeHax, котру
умовно називають <.скарбяиця Ат-
рея>, мала баню, на якiй за допом(r-
гою заtспепок крrпилися спиr(евr зlр-
ки. Мегарон на Kpiтi чи в континен-
тальнiй Грецii, квадратний або прямо-
кутний, мав посерединi велике цир-
кульне вогншце в оточеннl чотирьох
колумн,- так подавмась картина
cBiTy. Заокруглена форма збереглася
в афiнському Пританейонi, де завжди
пiдтримувався священtмй вогонь. На
схiдrrому фронтотli Парфенону розмi-
щенr скульптури сонця, цо сходить,
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ТетрOрахм. Афiнu. Срiбло. Мiж 555-
546 рр. 0о Р. Х. (Парuж, Нафональна
бiблiоrека),

i мiсяця, що заходитц а у заглибинах
стеJIь звичайно мzrлювirли зiрки.

У Маlriй Азii ми подибуемо безпо-
середне вираr(ення мiфологеми <<cBiT-

гора>,- cKa)dмo, могиJIьник Алiата,
батька лiдiйського Креза. На цьому
Tepeнi знаЙдено чим:UIо могиJIьни-
кiц- один з них сягае пiвмилi за
обводом. Масивний мурований конус
споруд;кеr*rй на горi Сипiл. AHTiox
I Комагенський (що Brrrep близько
38 р. до Р. Х.) похований на найвищо-
му пrку у межах державп: на вlдрогах
Таврських гiр вивершено колосальrий
конiчний пам'ятник, а поруч - веrrикi
cTaтyi богiв та самого царя. За слова-
ми AHTioxa, BiH прагнув, абп його
<свлrlенний монумент мiцно трIдлав-
ся небесного трону>, звiдки душа його
могла б полинути до трону Зевса.
Iтмiйськi етруски, що нiбито частко-
во походять з Малоi Азii, TaKo;rt му-
рували величезнi конiчнi могиJIьникц
наприклад у Черветерi.

Еrшiнiстичнi царства IIамагiuIися

зJIити грецьку кJIасичну apxrTeKTypy
з фею азiатською могилою. У гмi-
карнаському мавзолеi використано
iдею свiту-гори д./Iя вираження апо-
феозу бога-царя: ступiнчаста пiрамiда
вивищувмась над колонадною побу-
довою, посадженою на високий пiдr,lу-
piBoK. .Щ,о т. зв. <<пам'ятника Hepei-
дам> у KcaHTi входив храм на високо-
му пИмурку; нереiди, либонь, втйю-
вми Вiтри. Велш<i BbTapi богЬ, особ-
ливо BbTapi Зевса, являли собою
TepacoBaHi пагорбц- наприклад, ве-
ликий Пергамський BiBTap (трон сата-
ни), побудований, iMoBipHo, на мiсцi
культового поклонiння на гребенi го-
ри. У таких спорудах ми вбачаемо
розрIш з класичним грецьким свlтосп-

рлйняттяu, перший крок на шлл(у до
свiтоглядl пiзнirrпоr Риму та Вiзантii.

2. Грецьrcа
лiтератgра i ilузлtlса

Поезiя. Грецьке письменство та-
колr увiльнилося вiд старолrитнiх ти-
пiв змежностi й cTa;ro секуляризова-
ним, заЕершуючи той цutях розвитку,
який лм вiдзначали у <<Гiльгамешi> та
нерелiгiйних шумерських чи египетсь-
ких поемах. Позбувшись традифйних
обмеженц грецька лiтература сягrв
такого внутрiшнього ладу форми, кот-
рий пiднiс ii'- порiвняно з поперед-
HiM письменством 

- на цiлком новr,й
щабель. Щьому розвитку сприя.до ло-
гiчне структурування iндоевропейсь-
ко1 мови, zUIe сутт€во прислуr(иJIися
i створення вiльного мiста-держави
без царЬ та культових правителiв,
i поява тих соцiмьних сиJI, що ix ми
згадувzulи у зв'язку з фiлософiею.
(Dорлшr rureMiHHoi поезii перетвориJIи-
ся на низку жанрЬ, у яких мiг само-
вираr(атися емансипований поет.
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З одного боку, iндивiдуальна лiри-
ка виросла з народноi пiснi, а з пле-
мiнного хороспЬу виникJIа низка
форм, що переросли з бiгом часу в
драму. У Гомера ми подибуемо пере-
каз пiснi-плачу, IiMHy, процесiйноi ве-
сйьноi nicHi, пiснi, що супроводи;Iа
виступ танцiвника-мiма, та пiсень д.пя
хору дiвчаток; як приклад ще одного
давны)го елемента можна згадати'
процесiйний гiмн. У VII ст. до Р. Х. на
ocнoBi культу .l|,ioHica виник дифi-
рам6, у наступному сторiччi - пiснi
переможцiв iгор, а за тиранii з'яви-
лись eHKoMfr. У хороводноi пiснi лоль-
ze е корифей - екзарх; мольпе зви-
чайно с5rпровод;(уеться танками. Му-
зи.rний супровiд виконувався на лiрi.
Iнодi зустрiчмись i флейти, але цей
iHcTpyMeHT переважно пов'язаний з
елегiею. Найвидатнiшими виконавця-
ми хороводноi пiснi були дорiйф -наfoiiзнiшi грецькi приходнi, що най-
бли:кче стояJIи до староr(итнiх форм
rчrемiнного життя. Тому великi поети,
що пис:rли д/,Iя хору, zrле не нzUIежали
до дорiйцЬ, вирушми у iхню KpaiHy.
З iншого боку, монодiйна поезiя роз-
KBiTалa на прибере.lк.lкi та на Muuloa-
зiйських островах, де торговi йста
розмив.urи rиемiннi стосунки.

Переломним моментом стмо вста-
IIовJIення музичного ладу, який, ка-
_xryTb, ТерпаIцр Лесбоський пристосу-
вав до лiри. Внаслiдок цього поети-
музики змогли використати музичну
спадщину египту та BaBruroHy, надати
iй HoBoi промовистостi та референт-
HocTi, KoTpi вкупi з танцювzчIьними
рухами,сприяли народrкенню докJIад-
них метричних форм. Вони були TaKi
-lк багатоманiтнi, як i танцi, що i'x
супроводкувапtи. Можливiсть метрич-
Hoi форrrшr з)rмовлена тим, що довмй
скJIад виголош)rвався урiчi довше,
Hi:K короткий, тому вiрш, використо-

вуючи черryвання довгих та коротких
складiв, набував виразвоi ритмiчноi
будови. Музика i слово народr(уваJIи-
ся разом, i окремо вони тодi не мисJIи-
лись.
' Але перш Hi.lK узятися до розглядr
оди та лiрикц треба зупинитись на
гомерЬському епосi - на <<[лiадi>, де
розповiдаеться про переломний епi-
зод облоги Tpoi, та на <<Одiссеi>, де
йдеться про повернення героя з
Троянськоi вiйни.

MaTepiM здебйьшого запозиче-
rшй з доби меrкичасся, а вставпi.9ле-
менти у порrвняннях та деrнде Hzцe-
жать вже часам автора, хоча в основу
тематичного матерiалу й покладено
легенди мiкенського чи ще давнiших
cBiTiB. Наприклад, <<Одiссе#> бере по-
чаток у <,Гiльгамешi> та давнiх оповi-
дяI морешIавцЬ про небезпеки мо-
реплавства. У центрi епiчного cBiTy
перебувае оilкос - зала-дiм знатi на
тлi племенi, жорстко роздйеного пiд
тиском вifo-rи, та тес, що не мае хазяi-
на, вiльний трудар, який знаходивсь
у най-;кмюгiднiшому cTaHi. Тим часом
поетовi сrryхачi - це панееiрей, вели-
кий здвиг IuIeMeH або святковi ярмар]
ки. Квiтуче VIII ст. ммо час оберта-
тись назад i ба;tати звеличуватися
старожитнiми титулами,- HaBiTb та-
ке нове MicTo, як Корiнф, висуваJIо
cBoi домагання на мiкенського героя
Бе;гrерофона, а дорiйське панство
Сиклону прислухzцось до xopiB, що
оспЬували страждання мiкенця Арас-
та.

Епiчнrдi поет, _шкий оповiдав у гор-
довиту бронзову лобу про великi вiйни
та катастрофи, мiг 61пи упевненшi,
цо його вислухають i толry, вJIасне,

цi.тпtом прпродно, цо Гомер створив
<<Iлiад5l> для всеiонiйських Посейдо-
нових панегiреiЪ на мисi Mi;K Ефесом
та Мiлетом, а <<Одiссею> - дJIя свят-
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кувань на пошану Апо.lиоtrа у Щель-
фах *.

Настав слушний час дIя о6'еднан-
ня стародавнiх оповiдей у рамках но-
Boi, легкосприйнятноi форми,_ бо тра-
дицiйцi спiвф опинились у cBiTi, що
хутко оволодiвав писемнiстю. Епос
ще мiг спиратись на традифi, ;ure вже
мiг сподiватись i rra фiксовану лiте-
ратурну форму. Гомер використав на-
дану можливiстц i його тъiр швидко
розпов, tодився по всьому грецькому
cBiTy. l)прав;кнiй епос завершуе пе-

рiол надмiрноi загмьноi тривоги: епос
покликаний розтлумачити цей час.
Епос зосередrку€ться на якомусь пё-

рiодi у минулому - найчастiше на ли-
холiттi. Але попри те, що yci його
традицli та HaBiTb худолtнi форми
yKopiHeнi в минулому, перспектива
епосу пов'язана з часом, що вастас
вiдразу пiсля описуваноi добп. Повер-
таючись назад, люди волiють знати
й збагнути, що ж ст:rлось у буремну
добу, яка породила 'tхню сучаснiсть,
що спричинило yci жорстокостi та як
ix побороли. Водночас люди сподi-
ваються-i найкраще вiдгукукlть-
ся - на вiдlовiдь щодо iхнього осо-
бистого .lкиттебiгу. Вергйiй Еамагався
iнтерпретувати легендарнi днi засну-
вання Рима, ше у перспективi BiH
пояснював революфйну боротьбу, яка
нещодавно хит:lла Римом, освячував
нову дерхаву Августа, TicHo
пов'язуючи правrriння ,dвгуста з дirле-
кими днями народження Рима. .Щ,анте
створив величезву панораму се-

+ Мовою цих епi.rних TBopiB HixTo
нlколи }te розмовляв: вона складаJIася з
iонiйського дiа;rекту з доданням ноDих та
давнiших еолiйських елементiв, а такол(
мiкенського субстраry грцькоi. Щя говiр-
ка, одначе, почаJlа впроваджJrватися l до
iнших поетисних форм, наприкJIад до еле-
гiйних надписних вiршiв.

редньовrчного cBrTy за допомогою по-
зачасовоi вiзii, що виправдовувtчIа
сповнену тягарiв тривi}лу iсторiю, кот-
ра вiдме-lковувала його рiдну (Dлорен-

цiю вiд Рима Вергйiя. Але .Щанте
штовха€ на L(e ,(орстока боротьба, до
якоi його було втягнуто: поет
змiulьовуе вiчний образ cBiTy у той
момент, коли його розшматовують
протиборчi партii папи та iмператора.
<<Беовулф> озираеться ва похмурld
cBiT кривавоi ворожнечi з поглялу
реалiй Нортумберленду, де усе пiд-
вJIадне королiвському закону. Мiль-
тон використовуе вiдомий мiф про
походження зла, абu собi й людству
пояснити революфйну боротйу, в
якiй BiH брав участь i яка була повнiс-
тю приречена,- втрачений рай. Тож
i Гомер пояснюе TeMHi вiки iонiйсь-
ким мlщанам, Koтpl жили вже за умов
закону, що виключае невпевненlсть
тих BlKlB разом з етикою кривавоI
помсти й честi. Цi мiщани вже встиг-
ли породити протиставлення генд-
лярських та землевласницьких олi-
гархiй селянам та ремiсникам.

В <<Iлiадir> мовиться про внутрiшнi
чвари у рамках спiльноi виправи
ахейцЬ на ворога - на Трою. Привiд
до вiйни - викрадення lкitпси, €лени,
а причина розбрату в таборi ахей-
цiв - чвари через жiнку, Брiсиду, й;к
ватагом грецького вiйська Агамемно-
ном i уславленим героем Ахiл.llом. ед-
HicTb вiдновлюеться через любов
Ахйла до вбитого друга - Ilатрок.па.
Таким чином, тематичним пiдгрунтям
е роз'еднанiсть у варварському сус-
пiльствi та rrulях розв'язання цього
внутрiшнього конфлiкту. Ворохобня
через здобич (жiнку) порушила зла-
году, aure вона вIдновJIIо€ться у лю-
бовному поруху мужчини до мужчи-
ни. Однак загальнопоетичний змiст
набагато перевершуе справ.lкнi со-
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цiальнi рамки Bciei картини. Щей змiст
потребуе критичного i гуманiстичного
свiтосприймавня, котре не було влас-
тиве лихолiттю. Саме ця обставина
ставить TBip на вJIастиве мiсце, коли
одноплеменцl сJIухають аеда на пане-
гiреях; через це й аед дiстае можли-
BIcTb зм:UIювати заверцену картину
первiсноi культури та мистецьки зо6-
разити життя у його повнi. <(Иiадil>

притаманна емоцiйна глибина, широ-
та поглядiв i реа.lliстичне зображення
розмаrтих звершень 1 xapaKтeprB,-
завдяки тим вJIастивостям TBip вiдра-
зу зробив чималий крок уперед. I то-
му таку сиJIу мае художня оригlнzUIь
HicTb <<lлiади>>, настiльки зобов'язане
iй усе наст5rпне письменство. Подiбна
праця може бути твором лише одного
поета,- незалежно вiд того, скiльки
традицiйного матерiалу BiH викорис-
тав.

Набагато складнiше cToiтb справа
з авторством <<Одiссеi>>.

.,одiссеяr> 
- це своерiдна оповiдь

про Гйьгамеша, щоправда значно се-
куляризованiша: йфологiчний субст-
рат прозира€ майже на кожному кро-

i\,;
ь
lj

Аzамемнон вuкраOае БрiсuOу.

цi *. У безпосереднiй ocHoBi <<Одiссеi>>

лежить блукання пiдземним cBiToM та
численнi образи зi cBiTy духiв. Вони
можуть бути найрозмаiтiшi: вiд остро-
ва Великоi MaTepi, як-от ocTpiB Ка-
лiпсо - вона ж Прихована або Земля
Як Смертц- до утопiчних cHiB, на-
приклад про <Dеакiю (тут, безумовно,
-lкивi ще спогади про мiнойськлrй

* В ocHoBi Троянськоi вйни також
лежать мiфологiчнi елементи, проте в
<Iлiадi> вони незначнi за cBoiM вtutивом.
€лена була богинею у Спартi, iй вклоняли-
ся разом з Менелаем. Культ €лени був
поширенлй серед невйчаних дiвчат, якi
щороку брали участь у святкуваlлlях на i'i
честь. На Родосi iй вкJIоняJIись, вважакни
одlliсю з дендритiв, а TeoKpiT згадус, що
у Спартi €ленi присвятили rчrатан. Ка-
жуть, нlои викрав ll l есеи, але врятувiчIи
брати-6лизнюки, коли герой перебував у
пiдземному cBiTi. Тому мотиваdя щодо
викрадення €лени Парiсом - одна з ба-
гатьох легеIц про духовку наречену. Троя
як магlчне мlсто дуже легко вписубться
у це лямування зi cBiTy духiв. Одначе
Гомер старанно тJryмачить yci мiфiчнi еле-
менти.

l)
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KpiT). Подолання небезпечноi дiлян-
ки - печера Щиклопа чи ocTpiB Си-
рен - також валrливий мотив: шама-
HicTcbKi фантазii, що виIuIивають з
випробування при посвятi. Хоча, зви-
чайно, <<точки небезпеки> перетlryма-
чено у дусi мiнойських та грецьких
морських оповlдок l пrдручникlв дJIя
морегиавцЬ. Нарештi, з магiчного сну
чи трансу Одiссей повертаеться додо-
му, аби пiддатися одному з тих випро-
бувань, що описуються наприкiнф та-
тарських шаманiстських оповiдей. Те-
ма l в цьому випадку виповнюеться
багатими й зримлтми подробицями,
що творять повну картину людського
життя у рамках нюансlв критичних
оцlнок поета.

Рапсоди виконувми епiчнi твори
як декламацii у невигад.IIивому супро-
водi лiри. (Методом Гомера користу-
ваJIися й iншi поети .цJlя переказу
легенд,I про Троянську вiйну, але во-
ни не володi;пr Hi силою його слова, Hi
його прониклlвiстю. Вони не спро-
моглися витворити ту ;rиттевiсть ха-
рактеру, що виникае зi зrryки давнього
MaTepimry й нових завдань або внаслi-
док появи HoBor пеlrcпективи, котра
поrквавлю€ текст i подае його сJIуха-
чевr у новому яскравому освlтленнl.
Якщо ми тiльки спробуемо уявит}t
собi якогось поета срiбноi доби ла-
тинськоi лiтератури, котрий нама-
гаеться написати <<Енеiду>>; чи <<.Ц,ан-

те> ХV-ХVI ст., котрий фабрпкуе
<<Божеську комедiюr>; чи <<Мйтонаr>

XVII ст" котрий замахуеться на
<Втрачений р?й>,- то вiдразу збагне-
мо, наскtльки ваr(ливо епlчному пое-
ToBi слушно вибрати перехiдний мо-
мент Mi.lK двома епохалпr).

Беотiець Гесiод корист)вався у
VIII ст. двома орiент.ulьними форма-
ми - теогонiею та дидактичним по-
вчанням члену ciM'i, aule надав iM ново-

го, особистiсного звучання. BiH спере-
чаеться зi c..Bo'iм братом Персом,
котрий пiдкупив царЬ i вельмож та
неправно привласЕив бiльшу частину
родинного спадку, одначе й цим не
вдовольнився. Гесiод обстоюе cBiT, у
котрому е лишень справед;lивiсть i
тяжка праця. BiH переповiдае легенду
про Пандору та про п'ять BiKiB -золотий, срiбrп,rй, бронзовий, героiч-
ний та залiзний. То перша спроба
стадiйного тлумачення icTopii, у кот-
рiй першою вважаеться райська ста-
дiя.

[Iовернiмося тепер до cBiTy пiснi.
Монодiя, творiння одного спiвака,
безпосередньо породжена народною
пiснею. Уперше вона на повну сllrц/
зазвучаJIа на Лесбосi, за тиранii, хоча
найвидатнiшi ii представники 

- Ал-
кей та Сапфо - були аристократами.
У всьому цьому було дещо вiд едностi
культури, бо поетичне вира-lкення Ал-
кея та Сапфо спираеться на попу-
лярнi традицii: ,,<Сила народноi пiснi
поляга€ у тому, що lнодl вона здатна
найвеличнiшi iстини викласти прос-
тими зап:}льними словамиr- така ж
сила найбйьшою мiрою впастIша Сап-
фо... Змiст rf вiршЬ природно пов'яза-
ний з метроритмом; вони настйьки
злитi, що схолti на звичайну мову,
пiднесену до вершин мелодii та ви-
разностi> (Баура). З народною пiс-
нею il'спорiднюють повтори й крлова
форма (Сапфо подобалося закiнчува-
ти вlрш словом чи думкою, вrкитими
на його початку). ,Щосi зберiгся лес-

, босьkий чотиривiрш, цо свiдчить про
близькiсть методу Сапфо методовi
анонiмних спiвфв:

Мiсяць поринув у млу
та Волосо;кар: у небi
пiвнiч. Час лине,
а я лежу самOтою.
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Дле хоча на Лесбосi досi й зберiга-
лася гармонiя культури й;к клановим
панством i народом, було б несл)rшно
у самоствердrкеrпri Алкея чи безпосе-
редlостi почуттiв Сапфо вбачати дав-
нiй тип iндивiдуалiзму доби розру-
хЬ *. Поети ,(ивуть у меркантиJIьний
час, коли 'iхня дисидентська та ipo-
нiчна цдача (iони собi роблять cMix

(У cBiTi Гомера така особистiсть в;ке
icHye: поет висмiя його як TepciTa.
I ми не зрозумiемо, чому Гомер вiдво-
лiкся на цей образ, коли не звернемо
увагу на те, що наразi йдеться про
е.пемент <TepciTa - Архйоха>, кот-
рий поки що не виходить за певнi
рамки. Якщо ще трохи порушити
зв'язки, -ш<i rryчать e;miHiB iонiйського
клану, то TepciT постане новим пред-
ставником народу, котрий нi.tого не
прийiиае на Bipy).

Один з типiв монодii, ща викону-
$aBc}I у супроводi флейти, правив за
основну куплетну одиницю. Зi cxolKo-
го типу мояодii виникли елегii, поява
;iких датуеться VIl ст. .Що плинного
;lеспокiйного епiчного рядк4- гекза-

* Ламентацii А;rкея у вигнаннi нале-
жать вже новому cBiToBi: <Я, нещасний,
,киву як селянин, хоч r прагну почутц як
скJIикають вiче та раду. Я на краю cBiTy
у вигнаннi своему, вiдiрванIй йд усього,
чим жиJIи батько мiй та дiд у цьому MicTi
вза€мних чвар... Я ,(иву дzuIеко вiд бу-
деrrноi марноти - там, де лесбiйки у непi-
дiткнутих xiToHax на змаганнях краси i пе
раз на plк дзвенять r вlдIIунять Haтxнeltвl
вицrки жiночоi молитви>.

*+ Лirцсей довiльно цитуе невiдомий
аrглiйсrikий перекJIад т. зв. ll4-го фраг-
менгу з Архiлоха. (Пер.).

3 ц-во зз

з спстем керування кJIаном, з вiдда-
HocTi 'IiM) виражаеться вельми експре-
сивно,- наприкJIад, у л}rбах та тро-
хеях Архйоха Пароською{ поза-
шшюбного сина пана та рабинi. Жит-
тя його раптово кидaцо то вгору, то
вниз, а BiH Mpiш про садибу у багатiй
сириськiй зашIавi та про усе i про ycix
казав навпростець.

метр з його швидклiмчдактмямч f -v.-, / i стабйiзуючш}rи споIцеями
l - - / ,- додаетrcя ще рядок, у
котрого сиJIьне мiсце посерединi ство-
рювzulо враrкенЕя несподiвано знай-
деноi рiвноваги. Уперше цей метр ви-
користовувався мя похiдних або лю-
бовних пiсень. Згодом сфера впко-
ристання пошириJlась i з'явилась еле-
гiйна епiграма, яка використов)ваJIась
потiм в олександ)iйськiй поезii, серед
iншого, дJIя створення iнтимноi лю-
бовноi лiрики *.'

[Т раееОiя. Афiнський тиран Пiсiст-
рат зlграв дуr(е важ.JIиву роJIь у роз-
витку культ)ри. BiB запровадив дек-
ламацii Гомера на Панафiнеях, що

+ Насryrший прикJtад з рох двовiр-
шiв епiграми астронома Птолемея може
дати уявJIення про метрику остUIьки, ос-
кйьки це взагалi мо-жливо зробити анг-
лiйською: <Могtаl though I Ье, уеа epheme-
rа| if but а mоmепt - l gaze up at the
nighfs stаrrу domain of heaven,- Тhеп по
longer оп еагth I stand; I touch the Сгеа-
tоr,- Апd mу lively spiгit dгiпkей immогtа-
lity> (Р. Бридл<ес). (Пiдря,щовий пере-
клад: <Попри те, що я смерrний, aшжеж -ефемерне створiння,- якцо на мить я ки-
ну погляд на оселю йчних зiрок у небi, то
вже стоятиму не на землi, а торкак}{ись
Творця, i дух мiй живrtй питиме безсмер-
тя>. (Пер,|.

Генермiв не люблю: крок широкий, слам лине, поставlмй,
чисто голений де-де, кг{ериками аж гордrе.
А MeHi людIну дайте - хай мала та кJIишоног4-
хай лише постане твердо, аби в серцi була звага **.



сIIрияJIо стабЙiзацii тексту, та засну-
вав MicbKi .Ц,iонiсii - веснянi святку-
вання, що триваJIи протягом п'ятьох-
шiстюх днiв. Свята починalлись уро-
чистим ходом з образом .Щiонiса
Елевтера на чоJIi (або Визволителя)
та зарiзом бикц а потiм йшов конкурс
д)аматичних TBopiB i дифiрамбiв. За
народовJIастя дифiрамб був гiмном
на пошану бога, проте не конче про
нього. Хор з п'ятдесятьох чоловiкiв
або хлопчпкiв круг вiвтаря виконував
дифiрамб у супроводi флейти. Чимало
легенд оповiдае про появу цюго пiс-
неспiву. Геродот ка;се, буцiм поет
ApioH уперше <<появпв>> дифiрамб у
Корiнфi.- це, мабутц означас, що BiH

уперше надав пiснеспiву певноi тема-
тичноi спрямованостi i згромадив тан-
цюристЬ довкола вiвтаря. € тако:к
звiдомлення Бакхiда Сикiонського
про стародавнi дифiрамби, коли тиран
пiдтримував культ .Щ,iонiса, а також
Архйоха, котрий спiвав: <<I я заводи-
ти рлiю, вином напивIlмсь дифiрам6,
чарiвrмй спiв .Щiонiсу>. Як корифей
BiH, можливq iмпровiзував строфи,
пiсля Ko;KHoi з котрих група викону-
Barla приспЬ. Далi ЕсхЬ каже нам:
<<ГIлутаrий спiв дифiрамбу мав супро- ]

водrкувати ,Щiонiса у його <<комос>> j

(6уяннi)>. Отже, дифiрам6, очевидяч- ,

KIt виник як процесуальний спiв у i

зв'язку зi святами на зразок Мiських
/[iонiсiй. {

Щiлком такоrк можливо, що спiв- ,

Dями колись бували й ;кiнки. В однiй ,

епiграмi, присвяченiй поетовi-пере- ;

лtожцю, мовиться про Хоре 
- 

Годи- 
]

ни, якi трохи ниr(че називаються .Щ,iо- ]

нiсiадами, а у Спартi так називaulися
справ.lкнi тiаси. Вони ггtно вслав,пя.ли

1,вiнчанi плющем дифiрамби та <<при-;

крашаJIи волосся вправних поетiв BiH-
ками rсiтучих ц)оянд>. Мо:кна також
згадатп про Елевтерii (бо до Афiн

культовий образ .Щiонiса rrрийшов з
Елевтерiй). За легендою, донъки
Елевгера втратиJIи розуNr, побачивши
Йраного у козячу шкуру .Щiонiса. Ви-
лiкувались вони лишень тодi, коли
iхнiй батько за порадою оракула за-
провадив поклонiння ,Щ,iонiсу в шкурi
чорного козла. (Козел видавався як
нагорода на KoHKypci трагедiй). лЕлев-
терu - еквiвалент афетu -.rкiнки,вйьнi або розбещенi богом, котриri
ними володiе. На цiй пiдставi ми мо-
жемо припустити, що дифiрамб ко-
лись виконув:rли процесii lKiHoK-Tia-
сЬ, а потiм вlке його 

- як стасuл, -сфва.lм чоловiки на opxecTpi.
\ Вихiдною темою були MicTepii [io-

Hica, у котрих корифей втiлювiв бога.
(Арiстотель каже, що трагедiя поча-
лася вiд керЬника (провiдника) дифi-
рамба). Але, народивrrlись з форми
дифiрамба, трагедiя, позбавлена свого
рушiя, перетвориJIась на пiснеспiв, у
якому чйьну роль вiдiграв.urа музика.
З iншого боку, в драмi зростае роль
слiв: один актор у личинi був замiне-
ний двома, а згодом i трьома. Бйьше
трьод aKTopiB за тих часЬ не було.

{ Таким чином, до Есхйа загальна
форма мма такий вигляд: хор вихо-
дить з пiснеспiвами, розмiщуеться
довкола вiвтаря й продовжуе спiвати.
З'яшlяеться герой. У дiа.лозi з хором
герой пояснюе, хто BiH такий, i розпо-
вiдае про ситуацiц що скла.пась. По-
TiM BiH виходить i починаеться новий
стасим. BicTyH повiдомляе про смергь
героя, хор його оrrлакуе, входить Bic-
тун, а за ним iде й хор з пiснеспiвом.
(Арiстотель Ka>r<e, нiби першi сюлtети
були короткими i дивними. Теспiд,
традифйшrй засновItик трагедii, напи-
сав п'есу про Пентея, що його розтер-
з:uIи вакханки, pИHi доrъки). Спо-
чатку використовувався маршовrй
розЙр трохеiчного тетраметра, а по-
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TiM його застJaпив ямбiчнrй тетраметр
як бйьш придатшrй до повсякденноi
мови *. 

t

--_l

* ,Щiонiсова драма скJIада€ться з без-
лiчi форм. У мiсяф arrTecTepioHi .ш пiд час
свята Ленеi Jшчина ,Щiонiса прибивалася
до дерева чи стовпа; бiля пiднiлt-ж_# жiнки
зйпrували вино й танцювали як менад4.
Якщо свято припадало на аrггестерiон, то
личпIlу надягали на чоловlка, що викону-
вав роль .Щiонiса, коли бог перебував на
суднi й коли BiH згодом брав uulюб з дру-
,(иною одного з вJIад{их архонтЬ Обидва
свята започаткованi щ>инаймнl в XI
ст. до Р. Х. На вазах та iнших речах
зображено числеЕнi фалiчнi та сатирой
танцi, наприклад фмiчнi пiснеспiви на
Повернення .Щiовiса (у зв'язку з чим Ге-
раклiт зауважуq буцrм .Щiонiс i Гадес -одне й те саме), Товстий (вдягалися спе-
цiальнi пiдкладли) чоловiк був найва_жли-
вiшим танцЬником, що асоцiювався з са-
тиромi в брядовому таrп<у родючостL

3*

flioHic у вuzлtяOi стовбура 0ерева у tllaTax
3 лuчuною.

f*
t У трагедiл< ми подибуемо ту саму

структуру, що i в ритумi посвячення:
вiд<iд посвячrваного у дитячому вiцi,
його смерть i воскресiнrrя, вiдвертя
святих пред,rетiв, катехиза чи повчан-
ня, повернення висвяченого вже до-
рослим. У грецьких мiстерiлr стадii

ToBcTi чоловiки передусiм асофювалися
з Повернеrпrям Гефеста на Олiмп (пiсля
того, як BiH <<зв'язав> Геру). У чьому
сю;кетi вiродилась роль i Щiонiсу (BiH
споював Гефеста). За однiею версiею, Mic-
це Гефеста займае Дедм - KpiToMiKeHcb-
кий бог ремiсникiв. У Спартi навкруг Ор-
Tei, що навiювала побожний страх (i1 роль
грма жриця у ли.п,rнi), танцювали жiнки-
ка.rriки тощо. Один день Дiонiсiй в антесте-
pioHi присвячувався обрядовi мертвих,
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йдуть одна за одною: подання MicTe-
рiй господнiх (агон i спарагмос -зiткнення i роздирання бога), показ
свячених предметiв (анакмiпсис),
казання про TaiHcTBa (енiгмата та
докисмасiя) й веселе завецIIення
(комос).'ДL трагедii цюму вiдповi-
дають TbKi стадii: перший вихiд хору
(парод), показ нещастя й повернення
(перипетiя й комос), момент пiзнан-
ня iстини (анагворисис - звичайно
BiH настае при розпiзнаваr+ri приро-
джених знакiв тощо), диспут з послi-
довним чергуваЕЕям питань i вiдповi-
дей (стихомитiя) та, нарештi, вiдхiд
хору (ексодf, 

1

РозрiзняюЙ складнld сюлtет i

простий, Арiстотель каже, що у
скJrадному змiна долi збiгаеться з пе-
рипетiею (поверненням) чи анагнори-
сисом (пiзнаванням) чи тим i тлпи

одночасно. Анагнорисис - це <(пере-

хц вц Еезнання до знання, що веде
до товариськостi або взаемноi нена-
вистi персоналtiв, рокованих на добро
чи зло>. Ми дозволимо собi заува;си-
тц що у цьому мiститься стуктура
усlх видатних лlтературних TBoplB.
Внутрiшнiй конфлiкт веде до змiни
вiдношень, що поширюють чи погли6-
люIоть свiдомiсть: з'явrIяеться новий
рiзновид едностi та роз'еднаностi. Ви-
никла не просто сварка чи супереч-
ка,- зiткнення прискорюе стрибок
свiдомостi, якiсну зйну розумiння
життя. Людина, що влшробувала на
собi вплив мистецькоi форми, не за-
лишаеться такою, як була: вона <по-
мирае та народrкуеться знову>>. fl6зз
структурою, породл(еною агоном, пе-
рипетiею та анагнорисисом, -lкодний
мистецький TBip не здатrмй загrплби-
тися у ,киття й вiдбити його поступ.
Така невiдпорна структура скл:rла-
ся в аттичнiй драй, коли з вiдновлен-
ням народоправства за тиранii селяни

й ремiсники - шар виробникiв -
укоренI4IIи cвoi мiстерiйнi обряди у
безпосередrьому середовищi культур-
Hoi сиryацii *.

Есхй, що бився пiд Марафоном
i був, мо;кливо, пiфагорейцем, помер
45б року. BiH зробш вирiшмьнlпi
внесок, поширивши просту мiстерiйну
п'есу до розмiрiв зрйоi трагедiiа BiH
прагЕув показати, як так стiurося, що
люди загравми зi самознищенням,
якi саме чинники штовхають ix за
лiнiю безпеки - у прiрву, що зяе оба-
бiч. Приречену людину ,(ене демон;
над нею тя;кiе родове прокляття роз-
колу, <сибрис>> (пиха чи пристрасть,
що заслirчrюе й не дае йти праведни-
ми людськйми tlшяхами), :ие водно-
час iй надано свободу вибору. От:ке,
персона:кi Есхiла е одночасно демо-
нами у личинах, ритумьними персо-
нiфiкацiяшr, збiрними образами та
)i(ивими людьми, що заIUIутiцись у те-
нетах надто складних емоцiй, чинни-
KiB та спонук. <<OpecTei>> притаманнi
як lератична скутlсть l величнlсть, так
i бурхливе людське житте.пюбство.
<<(DopMалbHi зв'язки забезпечуються
т. зв. <трагiчною iронiею>. fiiатrог бу-
луеться таким чином, що, йдучи за
логlкою вrрша, ми вJIовJIюемо натяки
на величнiшi телшr, Hi:K Ti, що мають

* У дифiрамбi строфи пiдпорядлову-
валися засадi трiади; xopoBi драматичнi
оди складалися зi строфи та антистрофи,
що збiгалися за формою, хоча в остаlпlьоi
мiг ще бути рефрен. Таким чином, у драмi
хор витримJrв:rв симетрrпlну дуальну фор-
му, а у трапчних сценах розгортався кон-
флiкт протиле_жних cTopiH i розв'язка мала
форму трiаднопо руху. Створrшши тркло-
гiю, Есхiл використав три малi дiалектичнi
сдностi ,д,llя побудови однiеi, бйьшоi: у
колtнiй п'есi був власний конфлiкт i
розв язка, але iснувала тако;к фаза загiUIь
ного конфлiкту i розв'язання ycix трьох
п'ес у виглядi единого судження.
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на дрrцi мовф, i стежимо за безпосе-
реднюю дiею, не за6)rваючи про yнi-
BeIrcaJIbHy значимiсть, KoTpoi не свИо-
мий i сам виконавець. Проте трагiчна
iронiя - не якийсь навмисне вигада-
ний хитрий прийопц- вона органiчно
випливае з символiчноi стадii драми.
На цiй староr<итнiй стадii увесь дiа-
лог можна було назвати <.iронiчним>>

у тому розумiшri, що це певне послан-
ня поета до сJ|ухачlв, а не вирa)кення
xapaKTepiB дiйових осi6,.яких вони не
мали. Проте iронiчнrлчr у строгому
розумirпri BiH починае ставати тодi,
коли у цих осiб в)(е з'являJIися за-
родки характеру й розум5/, коли вони
ст:ши усвlдоллпювати одне якесь зна-
чення вJIасних слlв, яке не вичерrryе

усього значення слiв i HaBiTb не е най-
ва-жливiшим значенням. Ефект з про-
сто символiчного перетворюеться те-
пер на еiпноtuчнuй, мовець на кону
схо;кий на сомнамбуJry...> (Корн-
форд). Сомнамбула, що прагне про-
кинутись; людина, котру посiв демон,
прагне повернутись до. нормzUIьного
стану. Водночас це нормальна осо-
бистiстц що намагаеться збагнути ус-
падковану ситуаIцю, стримати сили
ненавистi та зiпсуття, якi нагрома-
дrк)rються, та почати усе спочатку.

Софокл, якr.tl творив за часiв роз-
витку протирiч афiнськоi демократii,
довЬ трагiчну iронiю до Me-xri, бо знав,
що люди пiд;rягають в;rадi ними сами-
ми cтBopeнoi ситуацii, де ко-rкна мета
викривлюеться й переходить у свою
щrоти.rrе;кнiсть. Електра здiйснюе
найпотаемнiшу свою надiю, здобувае
свободу Й за.лишаеться кiнець кiнцем
<<непритямною, позбавrIеною всього,
що я любила>. Едiп потрапив у безви-
хiдь: з кожною спробою виIиутатися
з диJIеми BiH дедалi глибше поринае
у грiх. Еврiпiд писав тодi, коли де-
мократiя вже стояла близько до заги-

Афiнська ваза: lioHic в екстазi.

белi. BiH був добре Йiзнаний зi спро-
бами софiстiв знайти вlокiд на шIJLяхах

ryманiзму або рацiонмiзму. I однак
BiH зображав людину у фокусi бу-
денного реалiзму, на вiдrлiну вiд сим-
волiчного реаlriзму попереднiх майст-
piB. Зобра:кенi Еврiпiдом люди наба-
гато краще розуйють cBoi Ktae-
мозв'язки й Ti проблемц Koтpi вони
сай покликанi розв'язати, проте усе
це не розпорошуе сиJIу HeKepoвaнocтi.
Просто на деякий час HeKepoBaHicTb

усунули з очей. Люди сподiваються i'i
уникнути, удаючи, нiби ii нема. Але
вона раIIтово виявJIяеться й пог;п,rнае
ix. В останнiй своiй трагедii <<Iфiгенiя
в Ашriдi>> Еврiпiд у бйьшостi сцен
без;<ально викрив жадобу BJIaдr та
марнославство, Koтpl спонукують до
дii военачмьникiв; бiльш рацiональ-
ною та реалiсIичною гiркота психоло-
гiчного пiдходу бути не може. Потiм
дiвчина, розумiючr.r, що втекти iй не
вдасться, приймае смерть вiд батькь
Boi руки: вона приймае 'i-i екстатично
й зi спЬом йде до вiвтаря. Елемент
гiпнотизму, що спонукуе людей грий-



мати зазiхання верIцителЬ вiйн та
убивств, вираrкаеться у покорi дiвчи-
ни. Але найва.lк,tшвiше те, що почуття
загzLпьного стану людей -- поза всiля-
кою iронiею. I ось покора дiвчини
перетворюеться на поразку вбивць, на
обiтницю любовi й розумiння, котра
приведе колись людство до покути
поза межами протиборства пiд.пого
егоrзIvry та жергоЕIого самозречення.

Вiд найдавнiшого, первiсного рiвня
авст,рмiйфв ми простежували безпе-

рервне переформування та переоцiнку
мiфа лпя вираження долi групи, що
змiнюеться. Такий поступ неминучий,
бо у мiфi вира;кенi найглибшi думки
й почуття про життя. Так, в обрядi
родючостi Молодий PiK вбивае Ста-
рий PiK, i йому дiстаеться Hapet{eнa-
Земля. Проблеми не постакуть доти,
доки персоналri перебувають на eJre-
ментарному piBHi зале:кностi вiд змi
ни пiр року. Але тiльки-но група почи-
нае вrдчувати, що щось не так, вона
цirп<ом може переглянути йф. Герой
вже розглядаетrcя як зiпсутий: BiH-6o
вбив в,пасного батька i злпався з рiд-
ною матiр'юl Так народлrуеться Едiп.
В ocHoBi сюJt(ету трагедii - мiф ро-
дючостi за умов згаданоi змiни кута
зору.

Найфкавiцrкй приклад ми поди-
буемо у судi Парiса. Трiада MaTepiB,
Нiмф, Годин, Грацil"л тощо - одна з
поширених форм кульry MaTepi.

Але хiба можуть змишатись ано-
нiмними й бути на одне лице yci три
богинi в суспйьствi, де вж.е доволi
дмеко зайшов розподiл працi?

Отож Парiсовi - одному з дiтей,
вихованих у пастушому cBlтr <приро-

ди> - доводиться вибирати мi.ж. Аф-
родiтою, Герою та Афiною, KoTpi че-

рез складнi метафори яв.Iяють нам
коханку, друrкину й майсцrиню. Золо-
те яблуко в Парiсових руках - це

вже не просто звичнrтIr символ родю-
чостi, а емблема боротьби й ;кор-
cToKocTi. (Афродiта, що запропонув.l-
ла яблуко, перетворюеться на Неме-
сиду, на €ву-спокусницю).

Вибiр Парiса, у свою черry, приз-
водить до викрадення €лени та
Троянськоi вiйни - найвеличнitцих
сюжетiв катастрофи й розбрату за
лихолiття.

€ ще один цiкавий приклад пере-
робки давньоi теми: мотив опору в
трагедii. У ритумi юний бог вiдрод-
;KeHoi земrri змушеrмй боротися зi
Старим Роком; у трагедii йому про-
тистоiть який-небу,щ владодерr(ець,
котрого BiH i перемага€. Так у TeMi
виявJIяеться боротьба масового куль
ту за свое впровадження у cBiT знатi;
водночас втiлюеться rrоrч"r"д нядiя
на завертаЕня соцrzrльного поступу.
(Легенда увиразнюе аспект родючостi
у мiфологемi .I|,ioHica, що на-
штовхуеться на опiр. Кажуть, буцiм
Пегасос Елевтерський (так в оригiна-
лi.- Пер.) намагався познайомити
з цим богом Афiни. Афiнцi вiдмови-
лись, i ix уразила iмпотенцi1 a;re

дельфiйський оракул примусив ix
прийняти культ, у котрому .Ц,iонiсу
жертвув€rли фалосп. Архiлох наштов-
хн).вся на опiр пiд час спрЙи запро-
вадити культ бога у Паросi.

I знову люди, що ставиJIи чоло,
були ура-женi iмпотенцiею, i знову
довелося звертатися до дельфiйського
оракула).

КопеOiя. Комедiя спираеться на
сйьський комос з пiдстилаючим су6-
стратом ритуму смергi-вiдроджеrпrя.
Оскйьки ця структура передуе формi
траrедii, то до Hei втрутився безпосе-
реднiй обряд переiстотненЕя, як-от
у <<Вершниках> Арiстофана, де напри-
кiяцi Демос вiдродlкуеться через про-
цес варiння:
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Хай мою новину Театру стрiчае радiсний спiв:
Зоре, Афiнам свiти уночi, Надiе Moix OcTpoBiBl
Ска-хrи добру BicTb - й BbTapi задимiють на вулицях вiчних.
Я .Щемос з гiркого солодкшм зробив - зварив у травах магiчних.
Щиводаре! .Щ,е cToiTb BiH чи лежить з невкритим лицем?
BiH в Афiнах д'недавнiх живе чи у Тiй - з фiа.rrковим Вiнцем.
.Ще шукати його? Який BiH? Який в одягу лад?
Такий, як i був,- як поруч сидiв Арiстiд або Мiльтiад.
Оце в;ке побачите - ось Брами Скелi вiдкритi пророчi.
Спiвайте ryчнiше, на давнi Афiни дивiться охочi:
MicTo Пiснi чарiвне, житло ,Щемосу,- берiть в руки очi!

Хористи часто перевбирмись на
тварин, У культi Артемiдц OpTii в
Спартi була давня ритуzшьна драма
з лiкарем-знахурем i бабусею. У Си-
KioHi на орхестру виходиJIа гр)ша
учасникiв ритумьноi пантомiми, ви-
конуючи iмrцrовiзоваrшй гiмн Щiонi-
су. Обличчя корифея насмароване са-
жею, у руках BiH Hic фалос, а пiсля
гiмну йми розбiгмися помiж гляда-
чами та мавпув€uIи ix. .Щебати й зма-
гання у лайф, запозиченi з ритуму
родючостi, також спричиниJIися до
остаточного формування комедii як
жанру. Сталося це у мегарцiв за часiв
демократii, встановленоi близько
580 р. до Р. Х. Аттична комедiя наро-
дrz.;lи.ся пЦ .tac Леней, свята Еа честь
Щiонiса у груднi, що, можливо, то-
то]кне сiльським Щiонiсiяr,r. У 487-
48б рр. до Р. Х. почаJIи вручатися
офiцiйнi нагород,I. Сперпry Ленеi були
святом Несамовитих жiнок i назива-
лися Ленu (тобто Tiac шалених .lKi-

нок), i, як у мiських ,Щiонiсiях, свята
сJдIровод]кув:Uмся процесlями, аго-
ном i комосом. Структура комедii
Арiстофана включае вихiд хору, агон
(дебати, котрим часом передaвzrла

бiйка), звернення поета до глядачiв
та ексод у вигляд1 загzUIьних Bece/Io-

щiв. .Д,о цiсi побудови вплiтаються
дiалоги, написанi ямбом.

З найдавнiших комедiй до нас дiй-
шли тйьки твори Арiстофана: чудова
срлiш лiричноi фантазii та реа.лriзму,
вiдчайдушноi сатири й радiсного
прийняття rкиття, уiддrивих кепкувань
i глибокоi полiтичноi пова;кностi.
У розпалi вiйни Арiстофан My-lKHbo
закJIикав до миру й нападав на дема-
гогiв. За виразникiв cBoix iдей BiH
обрав -xtiHoK, роблячи ix борцялrи за
,киття й достаток проти cBiTy жадоби,
вiйни та егоiзму, котрий створи;м чо-
ловlки.

У <<JIicicTpaTi> вони приносять
мЙр, у <<Жiночих зборахr, чiгrляють
собi бород.r й голосують за встанов-
лення общинноrо спiв-lкиття, за фан-
тастичне повернення до cBiTy обпщни.
(Dрагменти з iнших п'ес доводять, що
тема почернення до золотоi доби бу-
ла вельми розповсюдrкена. У наведе-
них нижче уступах використовуеться
та ж образнiстц що i в середньовiчних
фантазiях про KpaiHy Кокань. Пер-
ший уступ з Кратета:

<.Бiльше рабЬ не буде: Hi lKiHoK, Hi м5r;кчин.
Ко;кний працюватиме сам за себе>.-
<<Посrryхайте-ноt Я знаю, як це зробити>, -<<Невхtе? I що лt ти розумне придумав?>> -
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<Ось що: варто вам заба>кати, i все здiйсниться,
треба тiльки промовити слово:
<Столе, пакрийсЫ> - i cTur накрито.
<.Щ,i-lко, вчиняй-но TicTo, ти,
KiaTe, налrпi вина, де кЬш?
Ходи-но, кЬш поро;r<нiй, вимийсь.
Iди сюди, пирiг, i ти, ледача миско,
мерщiй буряк MeHi подай.
Сюди, сюди-но, рибко>.- <<йой, не можу,
я смажилась лише з одного боку>.-
<<Тодi, дурепо, перекидайсь -отут, в олiю-i смажся з lншого>.

Ми бачимо, що проблема рабства MoKpaTii. (Пригадайте невидиму обс-
i знарядь до заощадл(ення працi луry Психеi у <Золотому вiслюку>>).
справдr хвIп_пюваJIа пересrчного грома- Телеклiд оrкивJIю€ картину <(:чIчерин-

дянина, принаймЕi за тодiшньоi де- Iи>:

Послухайте-но про життя, що мертвим дав я
у першi днi, ко;rи був паном мпр,- все просто,
нiби води набрати пригорщ.
I не родrlllа тодi земля Hi страху, Hi хворо6,-
все, що хотйо, квiтло.
По схилах гiр дзюрком текJIо вино,
пиlriг я,п,riнний сперечався з хлiбом,
хто перший попаде з них у -lкадаrмй рот...
А риба сама до берега IuIиBJIa й з води,
пiдсмажена, прямцем на стй стриба;lа.
Гарячий суп, лопатки та котлети теплi
пахтять серед присмац розкладенi вiнцем
поперед певаiд, що Ъручно узлежать,
ще й м'ясо мелене з заправою у'листi -
щоб зручно лизькати манливий стаJIактит...
Тодi все чоловiцтво 'iпо вдосталь
i коltен м'язи, наче велет, мав.

У трагедii суперечностi погли- люфйнi вимоги героя, i BiH уже ладен
нають трiучrф особистостi, а i-i саму ix реалiзувати, коли 5вiход,rть хор
роздирак}ть, як бога-рятiвника; воск- i починаеться спрOтив. Почуття груrм
ресiння вира)i(аGться у мить найгли6- виражак}ться в короткiй секвенцii
шого усвiдомлення, розпiзнавання (сuзuzii) пiсля вихолу; друга секвен-

роздираюшх сил. У комедii ,схема цiя включае убивчi попрози героевi,
така сама, ме вiдрод;кення життя його благання, аби група прислухма-
безпосередньо виражене у закJIючIIQ- ся до глузду, i фiнальну вимушену
му KoMoci, що стверджуе трiумф rе- згоду хору чи особи, що його репре-
роя. <<У пролоry поясЕюкугься рево- зентуе. Вiдтак починаюткя дебам -
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агон або змагання,- коли пlддаються де твердиJIося, що хвороба 
- 

пору-

розглядовi протиле)<нi можJIивостi, шення рiвновап{. Якщо гармонiю вiд-
причому крапцм визнаетrcя револю- новити не вдавilлося, страдIик поми-
цiйний BapiaHT. Опiр завершуеться, рав. Щоправд4 пiд час крпзи можна
i новий лад стае повершеним фактом> було видалити шкiдIиву речовину та
(Зелiнський). Ще Арiстофанова сис- вiдновити piвHoвary тйесних рiдин
тема, lule ми повиннi пам'ятати, що або erreMeHTiB. (Ця iдея йде з давньоi
революцiйrп,rй поглядповернеrшй на- шаманiстськоi практики видапення
зад-дочасiвпримiтивIrоiдемократii камiнця або чогосц що порушувало
перед зiпсуттям внаслiдок запрова- систему). Покидь ховалася, викида-
дження грошей, тобто до .йчериЕго- лась у море або вЦносилась у гiрьку
Boi фантазii. лt|чавину. Священна хвороба епйеп-

З кiнцем демократii давня надзви- сiя, зокрема, трактувzrлась як стан
чайно смiшна комедiя, що пiддавала одержимостi; вва.lкалося, що, аби по-
нищiвнiй критицi довколишнiй cBiT, кJIасти край бiснуванню, потрiбне owr-
потьмянiла i вмерла. Е;rлiнiстичlмй щенrrя. Гадапrи, буфм корибантц що
cBiT став свiдком народження HoBoi нiби були магiчно-медичним братст-
Комедii звичаiв, вишуканоi та цrман- вом i викликали своiми таЕцями стан
Hoi', ме позбав.пеноi поryжного дина- трансу, мають crury лiкувати шал iH-
мiзму CTapoi Комедii. Мiських богiв каЕтафями. OT-r<.e, емоцiйнrдд очи-
уже Ее було, а люди звертiчIися до щенням було в-lке саме екстатичне
Тихе, Фортуни або особистих богiв- вивiльнення танку. У <<БенкетЬ f[ла-
рятiвникiв. Схеми трагедii й комедiI тона Алкiвiад ка;(е: <<Коlпл я сJryхаю
витискаються ромаптизораними мо- Сократа, серце мое 6'етrcядуlкчg Hi.lK
тивами мiфЬ. Вiдкинутий герой, що в учасникiв обрядiв корибантiв, i сло-
виховувався самою природою, пере- ва його викJIикають у мене пOгоки
тtsорюеться на найду, якого батьки у слiз>. Вказуючи на катартичну функ-
розпачi пiдводять пiд небезпеку, ког- цiю трагедii - очищення ж.uIем i
рого нарештi знаходять i впiзнають та страхом,- Арiстотель мав на ощ, що
несподiвано благодiють добром. У та- досвiд трагiчного збуджував у головi
кий спосiб романтичнi формули на- глядача невгамованi та HeBpiBHoBa-lKe-

родr(уються як вульгаризацiя мiфа Hi емоцii, водночас вlтаняючи ix та
родючостi, применшуеться елемент вiдновлlюючи гармонiю. Таке тлума-
колективностi i комос зводиться до чення користуеться термiно.погiею
пчrюбу персона:кiв з середнього кла- шаманiстського досвiду, але у той;ке
су, якi пiдiймаються по суспйьнiй час започатковуеться поглиблений
драбинi. Лише у poMaHi <<[афнiс i аналiз конфлiкту та його розв'язання
Хлоя>, написаному за Римськоi iмпе- у с TBopi. 1.. ! i.

pii, робиться спроба використати зга- .,--, ки розвину.lпi
данi форму.шr д7rя лiричного повер-' yci KpiM роману.
нення до витокЬ, що веде KiHer1ь KiH- Звлчайно, пiсля Олександра писzulися
цем до улюбленоi картини юнацького; романи, :UIe утопiчного характеру,
кохання <<серед cBiTy природи>. особливо коли сто'iки вiдродили iдею

KaTapcuc. Розумiння життя як протиставJIення природи реzцьному
злиття протилежяостей у гармонiйнй суспi.lьству та шук:ши втраченi вар-
рiвновазi з'яви;rось у Teopii медицини, TocTi piBHocTi й братерства у rrлемiн-
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HIll( системах. TaKi твори, як <MicTo
сонця)> Ямбула, вiдiграли роль у пов-
cTaHHi в Пергамонi, де начебто спро-
бували встановити егалiтарне суспiль-
ство,- римJIяни у 130 р. до Р. Х.
IIIвидко придушиJIи повстання. lцплiя,
або невеличка картина, написана Bip-
шем i реалiстичною мiметичною про-
зою. TeoKpiT удосконмив пастораль-
ну форму iдилii, перемiшавши ре.rлiзм
з обертонами золотоi доби. Таким
чином BiH поеднав цей жанр зi склад-
ними емоцiями, що ми ix вiдзначмл
у зв'язку з образом Раю у персiв.
Використовувiulися TaKi форми, як
ода, сатира, елегiя, листи, дiмоги, есе
тощо. KiHiKи довели до краю кредо
повернення до природи, пlдваж}UIи та
вiдкинули Bci усталеностi й запрова-
диJм у лiтературу зневаry до подйе-
ного на класи cBlтy з екзальтацr€ю
бiдних i уярмлених. Пiд ixHiM впли-
вом з'явиJIися TaKi форми, як кiнiчнi
трагедii, сатиричнi елегii й сатира,
у якiй змiшувмися проза та вiршi,
епiчнi пародii, рiзнi моралiзуючi .lKaH-

ри. Промова на розi вулицi привела до
здебiльшого прозовоi дiатриби як по-
передниф християнськоi гомiлii або
казання. Керкид (III ст. до Р. Х.)
у вiршованiй дiатрибi запитуе: <<Чому

небо не позбавить цих людей брудно-
го багатства i не розподiлить його
серед бiдних, аби iM вистачило на
найнеобхiднiше? Нев;ке Справед,rrи-
BicTb зовсiм слiпа, Сонце €диним оком
усе бачиiь викривJIено, а сяйво (DeMi-

ди потьмянiло?> BiH завершуе попе-
редденням, що <(тйьки-но змiниться
напрям BiTpy, багатiТ змушенi будуть
спекатися cBoix MaeTKiB>.

В iсторiографii греки також зрМи-
ли великий крок уперед на пiдставi
реапiстичноi оповiдi, початки якоi ми
засвiдчи.rпr у xeTTiB. Геродот в органi-
зацii матерiалу вдабться до епiчного

метоry. Такий метод найбйьше пасуе
до його теми - поразка перського ко-
лоса греками, якi о6'еднуються перед
спiльною небезпекою. Водночас Його
метке Й зацiкавлене око помiчае вiд-
IvIlHHocTl мrж греками та представни-
ками давнiших rцивЙiзацiЙ або замеж-
них BapвapiB. Фукiдiл якиЙ пише про
вiйну MilK Спартою та Афiнами, що
покJIма краЙ Грецii, скrlаденiЙ з неза-
лежних мrст-дерJкав, використовуе
мiсткiший метод, спорiднений з траге-
дiею. <Dукiдiд - достатньо глибоюш!
письменник, аби вiдкинути yci марно-
BipcTBa й легенди, :ule на перrrшй по-
гляд може здатися, буцiм свого уза-
г:UIьнююqого методу в нього нема.
його аяалiзовi причин вiйни бракуе
найменшого розумiння ролi еконойч-
них, соцiальних та полiтичних чинни-
кЬ, проте зм€чIьована ним цiлiсна
картина уперше кидае потужне свiтло
на iсторичну дiйснiсть. Як BiH цього
досягае? його трагiчне бачення, iгно-
руючи ремьн1 сvUIи на анмlтичному
рiвнi,,схотчrюе подii у ix драматизй, а
тут вх(е використовуються повною Mi-
рою системи трагiчноi ipoHii що ix
ми вiдзначи.llи у Есхiла. Iмперська
корупцiя демократii зосереджена у
Клеонi, котрий перебувае у полонi
безоглядноi <<пихи> i не здатний опа-
нувати за.rrtерлrвiсть i ненатлiсть. Ос-
таточне падiння або деградацiя пока-
зуються на прикладi Мело, де афiнцi
поклми органiзувати показове вини-
щення громадян, аби й iнших союзни-
KiB знеохотити до заколотiв.

<<Мелоський дiалог>> з трагiчною
iронiею зображус безвпriдц у яку
зайrrurи Афiни, намагаючись поеднати
демократiю з iмперським визиском
i гнобленням. <I .Щ,оля сприяс сп'янiн-
ню, бо часом вона несподiвано опи-
ня@ться поруч з людиною i змушуе i'i
пiддаватись невиправданiй небезпецi;
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MicT це стосуеться бiльшою мiрою,
HilK окремих oci6, i ставка iхня бi.ь-
ша - свобода або iмперiя>. Так, за
допомогою символiчного психологiз-
му трагедii Фукiдiд скрiзь виповнюе
змzlльовану картину глибокою драма-
тичною напругою i значенням. його
о6'ективiзм повсякчас дисгармонуе з
прпстрасним баченвям зради. Та й
caMi Афiни мають трагiчний вигляд,
заIUIутавшись у тенетах cTocyHKrB, що
визначаються Клеоном, Алкiвiадом,
HiKieM та iH. його передбачення нага-
дук}ть нам гебрейських пророкiв, а
щодо решти BiH осiбно cтoiтb в антич-
ному cBiTi, маючи здатнiсть глибоко
висвiтлювати iсторичнi конфлiкти че-
рез вJIучне осяIнення структури при-
хованого руху.
. Музuка. | Грецька мова Mrula му-
зичrrий наголос, хоча ми й не мо-lкемо
прорах)rвати його вплlв. Звичайно,
icHyBaB i динамiчний наголос, ме
сьогоднi структуру вiрша ми мо;кемо
анzUIrзувати лише щодо тривалост1 го-

лосноl,- це дае нам деяке уявJIення
про музичнi ритми, якi до V ст. збiга-
лися з розмiром, KpiM яrлбiчних розмi-
plB, що спrввtдносиJIися з темпорит-
мом розмови. Ми напевно знаемо ли-
ше те, що музика повинна була
вiдповiдати вiршевi докладнiстю cBoei
структjри. Вiрш був невiддiльний вй
музики, ме музика мма також вJIас-
не значення, репрезентативну сиJIу
й здатнiсть,схоIuIювати речi, уформо-
BaHi етосом та пафосом виконавця
й слухача. I-\e була своерiдна одержи-
MioTb, i тому фiлософи з такою пова-
гою стави.пись до цiеi формотворчоi
сили. Вик.rплкати не той гатунок музи-
ки означало вlддатися до рук зJIого

демона" Спiвець' Фемiй в <<Одiссеi>>

виryкуе: <<Я - самоук, i бог у MeHi
посадив Bci пiснi>. HaBiTb простий
землероб Гесiод звертаеться до Муз,
KoTpi танцюють <<кр)rг дr(ерела темно-
го, як фiапки, круг вЬтаря владного
Зевса>> на Гелiконi. Вони дали йому
шаманову п:UIичку:

патичок чарiвний з лавра уломили,
голос неземнrдi MeHi вдихнули
силу звiстувать майбутне та минуле,
оспiвать богiв, що не зазнають cMepTi,
ix самих оппакати в одвертi.

Секулярна традицiя вiд;rомилася вiд
ритуа.rrьноi та магiчноi пiснi.

Греки знали iнтервал октави (дiа-
пазон), аJIе за одивицю вони бра;rи
iнтервал чистоi кварти (вiдношекня
4:3), що вiдповiдд,е природним моrк-
ливостям людського голосу: тетра_
хорд чотириструнноi лiри. Чотири но-
ти визначiulися як двi обме.lкувальнi
й двi промiяtrri руьrпЬi. Змiни вiдбува-
лися заJIеrкно вiд трьох видiв (дiато-
нiчrпrй, хроматичrшй, енгармонiйrп,rй)
та в серединi caMro< видiв. В енгармо-
нiцi ми подибуемо двотон (трохи

бiльше нашоi ве.пикоi терцii) i чверть-
тон, хоча велика терцiя могла бути
вiдома з останнього сторiччя
до Р. Х. Тетрахорд к;rасифiк5rвався
зiulеr(но вiд послiдовностi трьох його
iнтерва.пiв. Разом два тетрахорди ут-
ворювrчrи октаву; рiзнi лади виводиJIи-
ся вiд Tiei ноти, котру обирми за
вихiдну. <.Найвал<ливiшою нотою була
меса (середня), що виконув:uIа ропь
центра грецького дiапазону... Послi-
довнlсть нот в октавах-гамах часом
називаеться ладом... Але по-грецько-
му лад назива€ться <<тропос>; дrIIя тро-
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поса гама була лише голим кiстяком:
вона визначаJIа ме.подiйний стиль або
спосiб виконання зi cBo'iM етосом>
(Кросс"rri-Голланд). Музичний рух
трактувався як коловий; BiH здiйсню-
вався довкола меси або зосереджу-
вався круг iншоi позицii Milt двома
обмо.lкува;rьними нотами. (Dйософсь-
Ki пiдвмшrи цього поклав Пiфагор,
пропорцiйно подйивши монохорд на
цurяху до витворенвя задовiльноi га-
ми (що сприйммась як структур-
нии 1 суостанlцинии елемент Bcecвl-
ту). Вважалося, що небесний cBiT
випромiнюе музику сфер, котра утри-
мувма ix, у свою чергу, разом. Сфери
у сво€му обертаrлri пород:кували cepii
тетрахордlв.

Iз занепадом мiст-дер;кав зрЯну-
вzulися пiдваlrини, що о6'€днумJ[r му-
зику й слова. Пiфагорейська теорiя
використовувмася й дмi, ме музика
сфер перетворилася на чисто теоре-
тичне поняття,- неqутна музика вц-
тепер вважaчIася вищою щодо чутноi
музики. Фйософiя й наука гармонii
посJryговувмися TepMiHoM MyciKe, що
колись означав i музику, i слова (вку-
пi з танком). В ocTaHHi днi афiнськоi
демократii почалося роз'еднання слiв
i музики, що викJIикало злiсть у Пла-
тона та Арiстофана, якi дивилися на
це з рiзних точок зору. Пратин на-
ступним чином описуе ситуафю: <<Що

за галас? Що за танцi? Яка наруга
спiткала потмований вЬтар .Щiонi-
са?.. Ще Голос Щариф з наказу Муз.
ABrroc, бо BiH насправдi сJryга, мае
танцювати позаry. Нехай BiH дякуе за
роль Стратега пiд час BepeMii та IIав-
кулачного бою штукарiв, що грю-
кають у дверi. Покладiть край цим
гидким ;ка6'ячrдrл виспiвуванн-шr,r. Спа-
лiть прислужливу сопйку, що ледь
чутно булькаq- вона тiльки сшй
маркуе. ri продiрямене тiло на кож-

Iroмy кроц1 Hl ритму, ш мелодl1 не
дотримуе. Подивись.но на мене, IuIю-
щоволосrй боже Дiонiсе, перемохIю
в дифiрамбах,- ось як мае рухатись
рука та нога. Послухай-но, дорiйцю,
як {. це виконаю>.

.Смерть демократii означма
смерть xopoBoi драми. У <<Жабах>>

Арiстофан виryкуе: <<Врятоване мае
бути MicTo, треба Хор його збереrти>.
HixTo MicTa не порятував, i Хор зник.
.Щифiрамб вижив як вiртуозна мис-
тецька форма, бо звертався до бага-
TiiB: в останнiй .шертi V ст. до Р. Х.
BlH дедмr частlше використовував
TpeMKi iнтонацii, пiдказанi авJIосом, та
наслiдвав номи у супроводi кiтари.
На змiну давньому стриманому стIIJIю
прийчии кампе (руладц або модуля-
rцi) та рiзномавiтна, але безформна
мелодична лiнiя. По Biйiri модернiсти
покiнчи.rrи з естетством i'стали вкрай
вимогливими. Бомбастичilе лiбретто
Тимоте€вих <<ПерсЬ> йюструвалося
натуралiстичними звуками: у музицi
були вiдверто запрограмованi iMiTa-
цйнi ефекти. <<Я не спiваю старе, бо
нове тепер на часi. Зевс - юнlлi
пан - посеред нас, як Крон колись
бував не раз,- урвався Музицi Бабусi
басt> Проте хроматика хутко вичер-
палася i поступилася надовго мiсцем\ - .-
звц:I!lинlи дlатонltц.

.,i сrаро*о."iй cBiT не уявляв собi
коir,Iпозитора, когрий не був одночас-
но поетом або виконавцем. Пiсля
V ст. серйознi композитори приIш-
няють свое iснування, i саме тодi
<(почаrIося розлучення Mi.lK громадя-
нином i професiонмом, мi;r теорiею
i практикою, вiд чого €вропа страr(-
дае й досil>. I далi квiтла популярна
музика, а теорiя пiднеслася до cBoix
сфер,- обое ще у стародавньому cBiTi
знову зiйпrлися докупи.

За еrчriнiзму великоi популярностi
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зажила пантомiма. Штукарi, що час-
то-ryсто мали мiсцеве прiзвисько, да-
вzUIи змiшанi вистави: акробатика,
непристойнi жарти, кумедri сцеrп(и
про п'яниць i махлярЬ-чуltинцiв з
вiдтiнком романтизму, бувалыцини зi
щасливим кiнцем, пародii на мiфи,
пригоди, що завершJваJIися щасли-
вою втечею. Для вибагливiшого гля-
дача були епiзоди з мiфiв як свое-
рiдшшi балет зi спЬом. Хор з Еврiпiда
мiг викон5rватися у концертi, хоча
й не з оригiн:мьним музичЕим супро-
ч_олоЦ Але на цьому й край.'-)-, Проtпова й пiсflя. У V ст. до Р. Х.

,'грецькiй MoBi був вrrастивий здебйь-

I шого музичrшй акцент. Зрозумiло, що
при поеднуванн1 голосу з музичним
iHcTpyMeHToM треба було зберiгати
природну висоту KolKHoi голосноi.
Iнакше почався б хаос. Ото:к якщо
музика узгодrкувалася з1 звуковисот-
нiстю вимови i водночас ритмiчно уз-
подrкувzйася з тривалlстю голосних
(довпrх i коротких), то, очевидячки,
icHyBaB тiсюай зв'язок мlж мовтlеним
i спiваним словом. ApicToKceH був уч-
нем Арiстотеля i единим грецьким
письменником, хто розглядав музич-
ну практику, не вдовоJIьняючись пiфа-
горейськими абстракфями. BiH зау-
ваr(уе, що е два рухи голосу - безпе-
рервний, або розмовний, i дискретний,
або музичний, що спираеться на iH-
терва.шr.l, При дискретному pyci голос

, протягом певного часу зZUIишаGться
та якйсь HoTi, а потiм через визначе-
ний iHTepBM переходить до iншоi.
<<А у першому випадку (розмова) го-
лос безперервно, пост)шово й непо-

, MiTHo ковзае з бИьшоi висоти до ниж-
чоi або ,чr.rч*ф Никомах у I ст. пiс-
:rя Р. Х. писав, що <(коли ноти та
lнтервzUIи розмовного голосу роздию-
ваJIися й виокремлювалися, форма ви-

ра]кення перетворювалася на спlв>.

Але зi зникненням музичного й
пояDою динамrчного ащенту завер-
шуеться давня близькiсть мовтrення
й спiву. Отолr Арiстiд Квiнтилiан
(приблизно й;к II-IV ст. пiс-
ля Р. Х.) i визнае третiй, або про-
мi.lкний, рух голосу, що використо-
ву€ться <<дJIя читання поезii>.

Чому лк розiрвмася еднiсть мов-
лення й спЬу? Ми моr(емо лише при-
Iryстити, що за змiною cToiTb дальшлй
подiл праф та розiрвання едностi са-
Moi кульryри й виробrпrцтва. Вокальнi
змiни у свою чергу мусять якось
пов'язуватися з фiзiологiчними змiна-
ми у чоловiкiв. (Збере:r<ення музично-
го акценту в Китаi треба по€днувати
з д.tвовиr(ною нездатнiстю радикarль-
но змiнити з 1300 р.до Р. Х. методи
передачi iнформацii).

3. Рuмляltч i хрuстuflltч

Рчп. В:насллtдок того самого проце-
су, завдяки яком5/ греки опинилися
у центрi подiй протягом останнього
тисячолiття до Р. Х., наступне зосе-
реджеЕня полiтичноi вJIади та куль-
TypHoi енергii вiдбулося трохи далi на
захiд у Середземномор'i. Три народи
змагаJIися за першiсть: фiнiкiйцi, ет-
руски й римJIяни. Еrчriнiстичнi цар-
ства пошириJIи грецький стиль Micb-
кого життя дarлеко на ,схiд; греIркi
колонiсти у росiйському TypKecTaHi
та Iндii створиJIи аграрнi господар-
ства, що забезпечували ринок. Але
центр полiтичних бур Ееухильно зсу-
вався на захiд - до народiв, що при-
лучилися до свrтового ринку, однак
зберегли ще досi чимало елементiв
rureMiHHoi органiзацii. Мiсто-дер;кава
Рим у Лацii позбувся засиJLпя етрус-
KiB, добре вивчивши уроки попереднiх
хазяiв, однак несхибно поширюмв
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cBoi вIuIиви в Iталii, а згодом i на
UицилlI та наиолижчих грецьких те-
ренах.

Римляни, на вiдмiну вiд афiнфв, не
бралuся вiднов.тrювати гrлемiнну рЬ-
HicTb у мiстi-дер:кавi. Вiд самого по-
чатку ми подибуемо подiл на патри-
цiiв i гиебеiв, але римJIяни зберiгали
заснованi на гurемiнних формах сис-
теми голосування та пiсля вигнання
eTpycKiB не полюбляли титул <<цар>.

Так утворилися пiдвалини ддrя бо-
ротьби дрiбних сiльськогосподарсь-
ких виробникiв i мiських ремiсникiв
проти патрифiв та ixHix привйеiв.
У цiй боротьбi вони використовувzulи
наступzшьну зброю, погро)(уючи за-
гальним виходом з Риму. I у багатьох
випадках здавмося, що шtUIьки тере-
зiв, якi схилялпся на бiк патрицiiв, не
витримають. Нарештi наприкiнцi II
ст. до Р. Х. спалахнули кривавi со-
цiальнi конфлiкти, що тривiIли майrке
протягом усього першого сторrччя:
сутички точиJIися MDK римJIянами та
iншими iталiками, KoTpi хотiли подi-
л-яги римське громадянство, та мlж
нобйями й поспо.тпrтими. ,Щетмi на-
разi нас не цiкавлять. Го.rrовне у тому,
що трив:rла й уперта борня продов.lку-
вмась, користаючи з виборноi систе-
ми на пiдставi гиемiнних подйiв (ще
довго пiсля того, як зникла реzйь-
HicTb rrлемiнноI\D жпття). У цьому
розумiннi, попри переваry патрифiв,
icHyBMa демократiя, котра - на вiд-
MiHy вiд грецького аналога - вистоя-
ла протягом багатьох змiнних фаз.
Внутрiшня боротьба трив.ша одночас-
но з зовнiшньою експансiею. Завдяки
незмiнному iмперському трiумфу
представники правJIячого класу м:l,,lи
змогу по-рiзному пiдкупляти поспо-
JIитян - 

rrr.пяхом доброчинства або
роздаровування земельних надUIrв.
Але врештi вони зiштовхнулися з по-

тужним викликом, що вибухнув гро-
мадянською вiйною Mi;K I_\езарем i Се-
натом. Справу зaцагодruш тйьки-но
за Авryста, який намагався вiдновлtти
право великих землевJIасникiв в усiй
iмперii через рiзнi концесii, надав.rнi
гендJIярам i пiдприемцям з середнього
кJIасу.

Ми вже зверт€lJIи увагу на систему
подвiйних магiстратiв за респуЙiки,
що змишиJмся й пiсля принципату,
щоправда, дедrцr втрачаючи свое зна-
чення. Вишrrена у полiтичвiЙ боротьбi
впертiсть давалася взнаки i в повiль-
ному TBopeHHl законодавства, припа-
сованого до cBiTy приватноi B.TracHocTi
завдяки своiй гнучкостi у певних рам-
ках,- такий стан з часом поглиблю-
вався. За вIuIиву cToiKiB - 

як вираз
позитивного аспекту римського роз-
витку 

- 
цея натураJIьного закону,

що бЙьше цiкавився людськими пра-
вами, Hi.rrt правом власностi, вiдiгрма
роль в еволюцii надзвичайно складrо-
го юридичного iHcTp)rMeHTy, що його
Рим передав у спадок середньовiчнiй
та пiзнiшiй €вропi.

Ркмляни продовжуваJIи грецьку
працю щодо поширення мlста-держа-
ви, хоча за iмперii обсяг самоправства
не)rхильно зменццrвався. Тим часом
урбанiзацiя варварських TepeHiB зали-
ш:Urась великою метою римлян, i вони
пиш:lлись розмiрами сво'й звершень.
Законоправство i зростання урбанiза-
цii стми пробним каменем романiза-
цii. Закон на сторожi власностi в од-
ному своему аспектi прагне BpiBHoBa-
жити або звести до визначеного рiвня
юридичнi о6'екти, бо BiH охороняе
передусiм не особистостi, а грошi.
Отlке, на початок III ст. пiс-
ля Р. Х. pbHicTb громадянського ста-
тусу поширилася на ycix вйьнопiдл,а-
них iмперii. Але система, яку боро-
нив такий закон, дуже далека вiд
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встановJIення матерi:цьноi piBHocTi.
Система тяжiе до посилення подiлу
класiв i власництва. Тому в III ст. по-
глибився подй .жителiв iMnepii на ба-
гатих i бйш,rх, на <<потенцiорес>> i <<гу-

мiлiорес,>, що вже певною мiрою зав-
бачувало систему баронату. Тодi лr
вибухли громадянськi вiйlм i далi
тривми Bxre безперервно. У них се-
ллrськi apMii вира-lкали свое невдово-
лення, кiнець кiнцем доруйнувавши
систему Августа на ocTaHHix стадiях
i1 розклаry. Костянтин стабйiзував
положення та вжив заходiв до ствер-
дження християнства як единоi дер-
lKaBHoi ре.пiгii. Селянин - <(колон> -прив'язувався до землi, а рЙiтник -
до гйьдii.

Римляни постiйно висшали торго-
вих eMicapiB до сусiднiх земель варва-
piB, пiдва;rуючи ruIeMiHHi системи та
прискорюючи вторгнення, що ставtUIи
дедалi загроз.lплвiшi i, зрештою, у IV-
V ст. повнiстю поглинули захiдну час-
тину iмперii.

У Галлii та Британii, Пiвнiчнiй
Iталii та на окремих теренах Iспанii
римJIяни пiдкори;пr багато кельтських
народЬ, KoTpi перебрмись на захiл
на Бмкани i в Мшry Азiю пiсля пере-
BopoTiB, що були викликанi у Щент-
ральнй €вропi появою залiза.,Щалi на
пiвнiч германцi за.диши;rись варвара-
ми, хоч i отримали вiд кельтiв секрет
виробнfiцтва заrriза. IIIоправда, вони
винайцrли ва.:кклй пJц/г, який дав
можлlвiсть обробляти важкi грунти
пiвнiчних лiсiв. РозвиваJIося кельтсь-
ке мистецтво, виIuIекане контактами
з етрусками. IfboMy мистецтву прита-
MaHHi багатi оздобнi форми, пов'язанi
ще з анiмалiстським мистецтвом ко-
чiвникiв. Проте, на вiдмiку вiд кочЬ-
rrикiв, у германфв перевarжiulи антро-
поморфнi форми: неймовiрна плута-
нина кривих лiнiй з дивними систем-

ними натяками раптово вiдступаЬ,
i з'являсться бirьш-менш виразна го-
лова та неспокiйнi очi, що ховаються
у завитках рослин. Подiбна роJIь голо-
ви у кельтському мистецтвi безумовно
пов'язана з розповсюдженням полю-
вання за черепами i з повiр'ям, буфм
голова була осередком ,(иття та
сw|и.

Пiсля римського загарбання роз-
виток кеJIьтського мистецтва при-
пинився, aце oKpeмi еJIементи заJIи-
шуUмсь, виявJIяючись час вlд часу,
хоча це й не впадало у Biчi. Кельтсь
ке мистецтво вiдродилося з рЁнуван-
ням Римськоi iмперii на заходi й ви-
кликмо появу нових форм,

Лiтература. Попри те, що пись-
менство ресrryЙiканського Риму, KpiM
Катулла й Лукрефя, вiдоме тепер ли-
ше у фрагментах, ми не мо]кемо не
помiтити велику його життездатнiсть
i розмах. Вiтчизняrмй сатурнiйськrтй
вiрш * рано заступиJIи греrркi форми,
i латинськiй MoBi довелося перебрати
розмiри, заснованi на грецькiй системi
довгих та коротких голосних. Як ми
бачилtц грецьке вiршування розвива-
лося у TicHoMy зв'язку з музикою
й танком; неочiкуване накладання
цих засад на мову, що розвивмася
iншmяи цlляхами, не могло i-i не пока-
лiчити i не скувати i1 природнi вJIасти-
BocTi, HaBiTb за вияву нових тонкощiв
i нових молсливостей. У Ko;rtHoMy разi

' Саryрнiйський вiрш н.ulежить до
акцентного типу й звучитъ приблизно так:
<Була царlщд в залi, iLпа хлiб iз медом>.
Невiй (6л. 270-|99 рр. до Р. Х.) писав
п'еси про римських пiдданих i створив
епос про Пунiчrrу вiйну, у котрiй сам брав
участъ. Невiй у сво€му доробку використо-
вував сатурнiйський вiрш, як тако:к Лiвiй
Андронiк - перекладач <Одiссеi>. Невiй
боровся зi знаттю, i збере;кенi фрагмен-
ти 

- 
наприкJIад, ряжи з <<.Щiвчияи-тарен-

тiйки> - написаrri дуже жваво.

4,7



з часЬ Еннiя (239-1бб рр. до Р. Х.)
до Лукрецiя (нар. бл. 98 р. до Р. Х.)
розвив:UIися TaKi рiзноманiтнi жанри,
як епос, драма, поетична xpoнlKa,
сатира, лiрика та експозитарна
поезiя.

Еннiй, що написав свiй <<JIiтопис>

гекзаметром, мав послiдовну й сильну
вдачу: <<Я складаю вiршi ;пrше тодi,

Луци.пiй (180-102 рр. до Р. Х.)
вибухае неперебутнiм потоком сатир,
що cKepoBaHi проти невiдповiдностi

Друга BiH припрохував, з котрим на дозвi;rлi
Тсти часом вподобав, розглян)ди справу,-
Щоб подалi вiд шуму, бо втомливi вельми
З консулами дебати про клопоти рiзнi,
Вчинюванi сенатом раз по раз священним.
Ве.rмч, ко]кна дрiбниця йому добре знанi:
BiH -lкартував про надiю таемну й гiркоту,-
Виклав усе до ладу - до решти, як i твеба.
Часто регiт lryHdB: смiялися й друзi,
Подумки, однак, мiг BiH rrлекати пiдступнiсть,
Зло, крутiйство до того ж. Адлtе BiH пихатий
Впертюх, зна що та як, все у нього гаразд.
Слово любить носхибне, але не базiка,-
,Щавне мае багатство, перекази вивчив,
Часу, людства, богЬ Bci дороги BiH знае.
Мудрiсть iхня у MoBi його i в мовчаннi *.

А ось як поет пiдсумовуе розвиток подiй у cBiTi:

Мудрiсть вигнzlли - 
суша лише у пошанi,

Речника лають yci, а не солдафоЕа,
Мало iM суперечок, не досить i знання:
Скрiзь сама ворохобня - Bci кинулись в бiйку.
То не рука закону - меч брязкае всюди,
Владу i мiць додае до грошей нечесниХ.

коли у мене подагра,- каже BlH l стае
на точку зору епiкурейця,- е усевиш-
Hi боги - i на тому я стою. Тйьки
гадаю, що люди бйьше ix не фкав-
лять>. Ось як BiH описуе римського
консула (Ka-lKyTb, нiби в основу покла-
дено стосуЕки Еннiя з Kolrcy-
лом М. <Dульвiем Нобйiором, котрlлi
перемiг етолiйцiв):

займанiй посадi, корупцii на вищих
щаблях вJIади, ненатлостi й жорсто-
KocTl:

. Докладнiше про сатурнiйський
вiрш та способи його вiдтворення див.
у вид.: М. Л. Гаспаров. Очерк истории
европейского смха. М.: Наука, 1989.-
С, б8-70. (Пер.).
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Нема у нього друзiв, немае в Еього слуг,-
Самих монеток подзвiн йому милуе слух
BiH з нrддп icTb, BiH з ними спить
Вiд них дппа йому бринить.

Та BiH i сам дзвенить серед людей -Хоч BiH патрицiй, хоч rurебей.
його зове гроIIва у путь

Ще десь монетки роздобуть
Яка у них мораJIь - TaKi й вони:
Yci BciM ворошI й yci BciM брехуни.

Як багато старо.lкитнiх поетiв, Луцилiй такоr( експериментуе з мовою:

Нащо MeHi жона - я тринькмо i сам! -ця марнотратниця у cpiбHorrycKoBiM плащi,
з ручнолюстерком слоновокiстковим мотяга.

Луцилй пародiюе складнi слова, характеристикп героiнi в однiй зi
Kmpi використовуе поет Пакувiй д;lя cBoix трагедiй:

Задубйа, гнана голодом невипранiстц
нелазнекупанiсть, неполiсканiсть, неохайнiсть.

Лiричний поет Левiй полюбляе
зменЕц/в:uьно-пестлrвi форми, алiте-
pauii й TaKi прикметники, як gгасi-
lcnticolorem - любогнучкозвабна *.

. Варрон у <Менiппових сатирах}
(сумiш прози й вiршiв) шкодуе за тим, що
минули давнi часи природного землеробсь
кого життя. У <Шiстдесятлiтrrьому> у Вар-
рона з'яв.пяеться мотив Фtюдини з irшrого
cBiTy>, аби яскравiше показати, наскйьки
вразився старий римлянин, коJIи потрапив
у cBiT, де усе продаеться. У <Марципорi>
(дiмог хазяiна й раба?) (Марципор -раб Марка- П"р.' е полiт в iвшу сферу:
Пiвнiч з вогЕями, <що вказують на TilBoK
зiрчаних хороводiв>, ко.пи буревiй зривае
(черепицю, гiлля, мiтли>, а ми <серед pyiH
схо-жi на лелеь чи€ зрiвнова:кене пiр'я
спrUIили гЬястi 6.плскавки: у нещастi
сво€му зваJIиJIися з висоти додолу>. Авл
Гелiй циryе кiлькох давнiх поетiв, що у ix-
Hix любовних епlграмах е Ti хшrrернi ви-
гадки з протистilвJIенням вогпю й к9Iпц
якr неодяоразово поDторюЕмись вrш)о_
дженськими соItgгописцями.

4 ц-вв

KaTy.lul створив зовсiм новий лiрич-
ний вiрш, сполучаючи прозору прос-
тоту Сапфо Й безпосереднi вралсення
вiд корумпованоi зам'ятнi буденного
cBiTy: бЙь безнадii вЕутрiшнього кон-
флiкту (<JIюблю й венавид:ку - хiЙ
отак бувае? Не знаю я й тому ка-- 
раюсы) з радiснш}r прrлiняттям роз-
маю життя. Лукрефй виклав мате-
рiалiстичну фЙософiю епiкурейства
у поемi, котрiй притаманнrлi послi-
довнrd iнтелектумьний лаконiзм.
Пристраснiсть автора з)rмовJIена )(а-
хом перед тим, як релiгiя роздiJIила
людей, поглибила ixHi страхи й Bi-
дiрвала iх вiд природи.

За пiзньоi ресгryблiки icHyBa;la й
драма, здебЙьшого присвячена нацiо-
нальнiй тематицi. Невiй казав на по-
вен голсiс: <Я зав.жди цiнував свобоry
набагато бйьше, нi-ж багатство> i <На
святi бога свободrr ми щ)омовляммем
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мовою свободи>. Гучнi декларацii не
були марним словом: Невiй довiв це,
потрапивши до в'язницi. У претекста-
Ti йдеться про римську легенду або
сучасну iсторiю, хоча пiсля Невiя був
виданий закон, що забороняв згадува-
ти живих. У комедii - попри наслiлу-
вання грекам, наприклад Менандро-
Bi - таколt ствердr(увмась вiтчизня-
на основа. Ми знаемо про copoMiTHi
жарти, пов'язанi з завершенням зби-
рання врожаю, про змагання штука-
piB у коркових личинах, про рiзнома-
HiTHi мiсцевi фарси та пантомiми, кот-
pi - висновуючи за збереженими за-
головками та уривками - глибоко
вкорiнювались у повсякдення. <.(Dабу-

ла тогата)> - це вiтчизняна комедiя, у
<,трабеатаr> йrrrлося про середнiй клас,
в <(ателана)> та оскських фарсах ви-
ступ:ши традицiйнi персонажi, що при-
вели згодом до комедii дель арте,-
Буко, Пап i .Щ,осен, якi вдавмись до
грубих розваг поселян, пияцтва, нена-
жерства, непристойних хихотiь та

Сцена з <<фiлшкськоi> KoMeOt1. (Простuй
0ерев'янuй nilMicT кону ).

блазенади. Мандук клацав щелепами
Jlичини, що страхzrло й ляка.по дiтей;
вiд сленгового <<мандукаре)> пiпr.rrо

французьке дiеслово <<манже)> - iсти.
У цих п'есках була власна сюл(етна
iнтрига; з бiгом часу вони перетвори-
лись на оригiнмьний жанр лiтератури
з яскравими народними елемента-
ми,- так, скалtiмо, з <<Буко-гладiато-

ра> зберiгся такий рядок: <<Скйьки
було KpoBi, коли BiH прохромив бика
i вбив його! Ось так криваво й мене
пробив BiH своею любов'ю>. MaHepi
вислову властива рiзкiсть i лаконiзм,
як у прислiв'ю<: <.Недовго прожило це
благо - як сардиЕський сир>. У ко-
медiях показувми naHToMiMlt зi шту-
карями та акробатами; вставки мали
B.TlacHi фабули й сюlкети з рiзкими
поворOгами до.rri. Можливо, що в ITa-
лii спершу в цих виставах браrгr
участь lкiвки. Пройди вдавмись у
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АнOромеOа у TpazeOiйHoMy cTpoi.

марнослiв'я й заслуговувми собi про-
щення. У Пiвденнiй Iталii фйаки ро-
зiгрували бурлески й сценки з ]киття
людей, що пустиJIись берега.

На прикладi Тереrпдiя й Плавта
можна простежити, як у грекiв запо-
зичено <<нову коIvIедiю>> та яких змiн
вона зазнала. Плавт, що його iм'я
натяка€ на босоногого MiMa, мав ви-
шуканий смак. Значне мiсце й дмi
посiдала музика, бо усе, KpiM ямбiв,
виконувалося у музичному супроводi,
хоча й важко вiдрiзнити пiсню вiд
речитативу. Часто-густо всю дiю спо-
нукував такий персонаж, як нешано6-
ливий i хитрий ра6.

Представник середнього прошарку
поет-мiмограф Лаберiй творив за
пiзньоi республiки i використовував
полiтичнi теми. Ми, наприклад, поди-
буемо згадки про губернатора, що
грабуе провiнцii, про призначення I_{e-

4*

Акт ор-rcомiк, те р,кота,

зарем наглядачiв ринку та його;к на-

цiр дозво,rити на законних пiдставах
двоокенство. Гумор Лаберiя користу-
вався популярнiстю,- наприклад: <<Я

вгепався у кохання, як тарган-прусак
у миску дIя вмивання>>. У низцi фраг-
MeHTlB зустрlчаються внутрrшнt рими
та каламбури. його <,паупертас)> писа-
лася, мабуть, у виглядi диспуту мiл<
Багатством та Бiдвiстю. (Новiй напи-
сав <Mortis et Yitae ludicium>>). Щезар
примусив його стryститись на кйька
схiдцiв на нмежне його класовi поло-
жеflня й виступити на кону разом
з нещодавнiм рабом Публiем Сирiй-
цем, також ймографом. У пролозi
Лаберiй висловJIюеться з почуттям
гiдностi: <<Римляни, ми втрачаемо на-
шi своболи...>> Натякнув i на Ifезаря:
<Той, кою багато хто боiться, сам
боiться багатьохu. Подiбне вiдвертя
на римському кону звучмо востанне.
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Рuмськuй iмператор, iMoBipHo, Валентu-
HiaH I. (Велччезн4 статуя вuкраdена хрес-
тоносцямlu з Вiзантii).

Пid влаOою iMnepii. Настання iM-
перii грубо перерв:ulо живпй розвиток
латинськоi лiтератури. Попервах пое-
ти продовrкувми розробляти технiчнi
та емоцiЙнi елементи доби пiзньоi
республiки. Творцi елегЙ Тибул, Про-
перцiЙ та ОвЙiЙ вельми дотепно та
вишукано розширили тематику Ка-
тулла Й Кальва, а ПроперцiЙ ще Й

уводив емоцiйно вдалi елемеIrти щи-
poi пристрастi. Горацiй блискуче впо-
рався з перенесенням грецьких лlрич_
них розмiрiв на латинський грунт,
ме, оскlльки пlсенного корlння у них
тут не було, вони не дали Hj HoBoi
паростi, Hi нових KBiTiB. Вергйiй до-
клав величезних зусиль, аби створити
латинською мовою щось на plBнl ви-
Itяткових досягнень грекв: вlн повер-
шив усе, що можна було осяrти зав-

дяки першокласному володlнню apxl-
тектонiкою слiв, довершеностi метр4
умiнню зауважувати ледь пoMiTHi яви-
ща природи, глибокому вiдчуттю па-
фосу умов людського життя. В <<EHei-

дi> Вергiлiй прагне поеднати <<Lлiаду>>

й <<Одiссею>> та розповiсти про блу-
кання ЕЕея, що привело до засну-
вання Рима. Але пiдвмини методу
Вергйiй запозичуе не стiльки з Гоме-
рових поем. скiльки з лiтературно-
романтичного епосу еJUllнlзуючого
Апо.п,потлiя Родоського. <<Argonautica>>

перепt-lвiдае про знаходrкення Золото-
го Руна,- у цiй поемi простежуеться
своерrдне символlчне ставлення до
поолександрового cBiTy, до експансii
цього cBiTy на,схiд, до його пошукiв
нового життя, до його внутрiпrнiх пе-
peMiH. Обираючи народженого Вене-
рою героя, що оголошувався предком
Щезаря, Вергiлiй прагнув створити
пропагандистський TBip на честь прав-
лячого дому й довести, буцiм його
зiходлrення до влади узгоджувirлося
з долею Риму. Однак напруга мiлt
покладеною метою, що вкJIючма
спробу творення взiрцевого героя,
pius Aeneas, i здатнiстю поета глибоко
вiдчувати сльози речей, lасhrуmае ге-
rum, а також особиста його любов до
сiльського життя пiдносить епос Вер-
гiлiя вище за piBeHb стилiзацii. Блу-
кання Енея перетворюються на манд-
ри людей, загублених у поруйновано-
му cBlтl l ладних вrдновити свое
корiння, спраглих гармонiзацii влас-
ноб бенте;rного iснlrвання через ви-
значення бйьш гiдноi мети або при-
значення. Еней так i залишаеться
слабкою та самовдоволеною iстотою,
проте ширшi емоцiйнi проекцii поеми
не припускають до того, аби вона
cTzula непереносною. Отож TBip Вергi-
лiя-з його вда.лим i невичерпним
пrдсумовуванням давнrх риторичних
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прийомiв - зберiгав виЕятковё зна-
чення дIя .rподей у cBiTi, де пiдiтнуте
корiння трави життя i де культура
перетворилась на в'янучу рослину, на
гру певних протилежностей,- себто
у cBiTi, де вiryмерла форма породже-
ноТ iмперiею греко-римськоi культури
залишалася кJtючем до iнтелектуаль-
ного життя. (<<Енеiдаr> не могла стати
видатним твором там, де, як у елиза-
ветинськiй Англii, вкоренилась лiте-
ратура на мiсцевому дiалектi).

Якась Mipa жвавостi зберiгалася
ще протягом I ст. пiсля Р, Х,, доки
л(ив спогад про днi ресгryблiки i якось
)(eBpiв опiр абсолютизмовi,-навiть
при тому, що libertas звузиJIася зде-
бiльшого до права панства брати
участь в уряд/ваннi. Сатира побоюва-
лась реzшiЙ полiтичного життя, хоча
й дол<ивала BiKy в творах Горацiя,
Персiя, Марцiма, Ювеяала. I сuла,
i почуття гiдностi притаманнi поемi
Лукiана <<(Dарсала>, епосу про сена-
TopcbKi llЬегtаs, i усе-таки вiдверта
риторика посiдма у нiй чiльне мiсце.
Тацiт, TaKoxt оборонець згаданих li-
befias, сягнув чиммоi глибини завдя-
ки мимовiльнiй реакцii на закон при-
роди,- через це BiH у своему рiзкому
й суворому стилi одночасно iнтерпре-
тував l римську тему, котру з некри-
тиtIним ентузiазмом пiдкреслював Лi-
вiй, i виступав за наслiдування свобо-

. Пова;rtнi мислите.пi I ст. усвiдомлю-
вали критичну проблематику сис.теми ocBi-
ти, що спиралася на риторику r втратиJIа
зв'язок з життям,- наприклад, BoTieH,
Монтан, Касiй Север, Ве.пей Патеркул,
Тафт, Лонгiн. Але Тацiт намагаеться ви-
значити велике мистецтво красномовстм

Тавро на римлянах, ганьба моралi в TiM,

що Ее якогось поконано пероя,
а занепма велич Риму. I розор
дIя месника незваного - цittа i приз.

ди BapBapiB. Пiсля нього внутрiшне
)(иття римського lнтелектуzчIа зне-
барвлюеться, бiднiшае та пiдпорядко-
вуеться, як абсолютному законовi,
зашкарублiй системi риторики.

Пiсля Вергйiевого синтезу лише
два прозаiчнi твори дають повну волю
творчiй фантазii - <<Сатирикон> Пет-
ронiя та <Метаморфози> Апулея. <(Са-
тирикон> знаменував народження
крутiйського роману; сила_силенна
виписаних характерних образiв у сце-
Hi обiду в домi Трималькiо (едина
частина, що збереглася повнiстю) у
перспективi проекту€ться на комедii
IIIgKgлipa, на твори .Щiккенса i HaBiTb
Гоголя. TaKi звершення булй б немис-
лимi без пiддавання поспirь критицi
римського суспiльства, i ми маемо
достатню кйькiсть уривкiв з роману,
аби довести, що Петронiй глибоко
замислювався про cBlT навколо tlього.
I справдi, у <<Сатириконi> ми подибуе-
мо наЙглибшиЙ на Ti часи аналiз дiЙ-
сного стану стародавнього суспйьст-
ва. BiH засудл(у€ зростаючий вiдрив
життя вiд освiти, наполягае на тому,
що грошовi вiдносини, вJIада грошей
та породr(ених ними цiнностей зруй-
нув:чм'мистецтво й науку. Петронй
заперечуе iдеалiстичний аналiз icTo-
pii, за яким революцiя I_(езаря - це
конфлiкт MilK <<амбiфею> та абстракт-
ним <<панством> *.

(тобто -жваве й розкуте мс.rrоплювання)
як <вихованця Bi.lbHocTi, котру дрнi на-
зивають свободою>; Лонлiн ухиляеться вiд
проблеми прилушення деспmизмом вйь_
ного самовиразу й ка.же, буцiм вона мае
етичний характер (любов до грошей та
пасолод).
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Апулей, що писав у II ст., вже не
моr(е висловлюватися так вiдверто, як
Петронiй. BiH творить за часiв нiбито
щасливого процвiтання iмперii. Аrry-
леЙ чудово усвiдомлюе суперечнiсть
Mi.lK дiйснiстю й думками людей про
Hei; BiH iнтуiтивно вiдчувае цю обста-
вину й вираrкае ii в образi невгамов-
но-допитливого Луцiя, котрий перет-
ворюеться на вiслюка - в'ючну тва-
рину - i котрий наприкiнцi знову
Еабувае людськоi подоби бiля троянд
Iсiди. Таким чином, Апулей переповi-
дае про <(падiння людини> й дуrке
тонко користу€ться символlчними
прийомами, аби висловити упевне-
HioTb, що на обставини здатне вплину-
ти лише загальне переiстотнення й
навернення. (Мовби двiйника голов-
Hoi теми BiH подае оповiдь про Купiдо-
на й Психею). I-{ентральним момен-
том падrння е епlзод у пекарнr, де
осел Луцiй опиня€ться в такому ж
тяжкому cTaHi, як i пригнбленi ро-
бiтники-раби. I_\e единий уступ в

усьому старожитньому письменствi,
де вiдверто визнаеться й усвiдом-
люеться peMbHicTb рабоепасницького
господарства. (Дiодор lrц{ро описуе
стан рудокопачiв, але його невимуше-
ному змaшюванню бракуе мистецько-
го осмислення чи визначеного став-
лення до свого суспйьства та до його
cyTHocTi).

Обидва видатнi твори радше
пов'язанi з швидкоплином народностi,
котра у наших дrкереJIах зачrпаеться
JIише мимохiр, Hi.lK з переважними
традиlцями риторики, що складають
поширену культуру. Тхне корiння -
у пантомiмi, фарсi, непристойнiй каз-
цi, байцi, народнй казцi, параболi. За
iмперii пова)N(на драма або вимерла,
або зосереди;rась на окремих пробле-
мах приватних oci6, як-от у п'есах
Сенеки, хоча зрiдка давнi традицii

й вiдрод:кувмись. Натодi сценiчна
пантомiма набула типово римського
вигляду, i греки називaulи i'i iталiйсь-
ким танцем. Танцiвник у личинi грав
мовчки, а слова спiвав хор; тема була
мiфо.погiчна, i д.ля Ko;KHoi вистави
писаJIося спефальне лiбретто. Трап-
лялосц що актор спiвав впасну iH-
терпретацiю якоitь трагедiйноi ро-
лi,- наприклад Нерон у ролi Ореста,
Едiпа, Канаки. Iншi персонаlкi запро-
вадr(уються лише дIя пiдтримки дii
в окремих явах,

З комедiею справа стояJIа не кра-
ще, нiж з трагедiею. KoMiK виконував
роль раба, що читав на обiдах багатiiв
уступи з комедiй, хоч iнколи в лiтера-
Typi роби;пrся спроби вiдродитлr цей
:канр i на сценi. (В епiтафii II ст.
Марку Помпонiю Басу мовиться:
<.Аби не поринути в безсоромяе ryль-
тяйство, я перекJrав декiлька витонче-
них п'ес Менандра i написав кiлька
втlасних>). Дтелани, вiд яких досi вiя-
ло сйьським фарсом, розЬрувмись
i у I ст. пiсля Р. Х., поряд з блазенада-
ми лiтературного походжеЁня. Ви-
ставJIена блазенада мала здебйьшого
iмпровiзацiйний характер: у яiй зуст-
рiчмись персоналd й ситуацii повсяк-
дення. Ще могло бути будь-що - вiд
мавIryвання до п'ески на кiлька
яв.

Найпоширенiшим сюлtетом стмо
перелюбство, а Гелiогабм звелiв по-
казувати злягання на сценi. У YI ст.
церкм пiмала ycix MiMiB вlдлу-
ченню, ме щ)ипинити вистави не
спромоглася. Акторка Теодора, що
займалася спiритизмом, пошлюби.па
Юстинiана. Мiми продовжувtulи ви-
ступати i в добу йскурантизму, котра
на сходi виявилась дzrлеко не такою
похмурою.

Одначе iнтелектумьна елiта за-
суркуваJIа yci види популярноi лiте-
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ратури, l до нас дlиIIUrи тUIьки уривки
й анекдоти *.

\J/

Образоrворче мuстецтво. Розба-
лансування, початки якого ми вrдзна-
чми ще в еллiнiстичному мистецтвi,
якоюсь мiрою пов'язане з тiею ува-
гою, котру люди знову почаJIи придi-
ляти особистому безсмертю, що вело
до зосередження на обличчi, яке Bi-
добража€ душу. Погруддя, як форма,
Hexтyвzцo рештою тiла. У Римi лише
родини патрифiв мiulи право тримати
вдома подоби (iмагiнес) предiЬ, що
проносиJIись пrд час поховмьних це-
ремонiй. Можливо,- наскйьки доз-
воляють виснуватй анlропоiднi ур-
ни,- подоби мчlли узагzrJIьнениЙ ха-
рактер, хоча наприкiнф республiки,
безумовно, з'явилися й справ.lкнi по-
cMepTHi маскц i Полiбiй каже, що у се-
рединi II ст. до Р. Х. зображення
тяжiли до максимzulьноi подiбностi.
(Етруски також мzци традицiею реа-
лlстичне портретування, а тепер дода-

* У музицi склмась така ж ситуацiя,
як l в драмr: )кBaBIcTb народних TBoprB
i жодного руху в елiтi. хоч скрiзь i вдам-
лись до грандiознлос ефектЬ, породrкених
добою е.llлiнiзму' (величезнi групи музик
i величезнi хори). .Щалi ускладнюваJIись
iнструменти. Почав високо цiнуватися ор-
ган. (.Щва переносних оргави знайдено
у Помпеi, оди}r - в AKBiHKpri - серед
смiття, що збереглося у пИвалi пiсля по-
желti. Щей орган звалився з розташоваяо-
го вище ruryбу. На нюму стояJIа дата:
226 р. rпсля Р. Х.). Орган мав чотири
регiстри тру6, у кожному регiстрi - по
трrЕадцять тру6, ва:келi, повзуни й резо-
натор. Щля повiтронагнiтання викорисm-
D)ваJIась вода, а згодом - мiхи. Iснували
вуличнi музики й рiзнi музичнi групи на
народнiй сценi. <<В iмперii колоритна на-
родrа музика (з виокрем;rенням ритму та
ударних iHcTpyMeHTiB) витворювалася, ма-
буть, вiтчизняними iта.rriйськими умовами,
а не грецькими традицiями> (Скmт). Зви-
чайно, при цьом5l icHyBaB цiлллi розмай
мiсцевих течiй.

лися ще Й еллiнiстичнi впливи. ITa-
лiйська манера вирiзнялася рiзкiстю,
митець прагнув експресивно пrдкрес-
лити найяскравiшi моменти). .Щ,мi, на
,схилку республiки, yci магiстри дiста-
лп право ставити собi cтaтyapнi
пам'ятники. Пiсля I ст. до Р. Х. по-
чався розквlт римського мистецтва
портретування: сумiш вiтчизняноi iTa-
лiйськоi концепцii та е;rлiнiстичного
веризму. Тому ми й подибуемо стiль-
ки нагробкових портретЕих зобра-
жень громадян з суворими облпччями
та ixнix ммосимпатичних дружин за
часiв республiки,- то було ще за
марнотратного Вёспассiана, а за Лд-
pIaнa вже спостерrг:чIося класичне
вlдродх(ення.

Римське трактування - це транс-
формафя zulегоричного стилю елJIiнi-
стичних митцrв, що досягалась за ра-
хунок створення вiдчуття реaulьного
iсторизму. Величнiшлй аспект нового
стиJIю притаманний спорудженому за
Авryста Вiвтарю Миру, а простiший
ремiзм - Колонi Траяна. Рiзновиди
нового стилю подибуемо на шIощинах
багатьох арок та на численних рель-
ефах: зображеним групам вJIастива
невимушена буденна правдивiсть i
водночас вага iсторичного моменту.
Якщо порiвняемо BiBTap Миру з його
найближчою е.трriнiстичною aHzUIo-
гiею - BiBTapeM Жалю в Афiнах, то
зауважимо, що <(yci рельефи Вiвтаря
Миру пов'язанi з певною подiею: ми
маемо справу з реаJIrстичним вцтво-
ренням конкретного моменту в того-
часнiй icTopii. Легенда розглядаеться
як подii минулого, що випереджають
час та - у якомусь розумiннi - бе-
руть участь у тому, що вiдбуваеться
зараз, а персонiфiкацiя пiдсумовуе
теперiшню Й маЙбутню iсторичнi си-
туацii, якi через нинiшню подiю peMi-
зуються й стверд.lкуються. На грець-
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кому BiBTapi cJлacнi, аJIе погано уз-
годкенi й:к собою подii завуальованi
рядами мiфiв, що не припасованi Hi до
часу, Hi до icTopii>> (Д:rк. Ч. М. Той-
нбi). Зрозумйrпi TaKo-;K зв'язок i з ме-
тодом <<Енеiдл>>. Римляни, використо-
вуючи, безумовно, грецьких худоr(Еи-
KiB, надава;м когерентностi й piBHoBa-
ги яскравим формам i поryзi еллi-
нiстичноi епохи. Щим вони торувми
цuIях мистецтву Середньовiччя. B-rKe

у таких творах, як'Колона Траяна та
ре;lьефи часiв Марка Аврелiя, ми ба-
чимо iндивiдуалiзованi xapaKTepHi о6-
рази й прийоми компон)вання груп,
що вrдрlзняються вц кJIасичнпх рит-
мiчних побудов. Перед IV ст.- з за-
непадом cBiry Двryста - починае пiд-
креслюватись фронтальнiсть i Йлич-
чя як емблема сvuлп та екзальтацii, очi
зобра:куються розширеЕими й пере-
творюютлся на емофйний центр *.

. З вайдавнiших часiв у мистецтвi
iталiкiв пiдкреслюються дiя, колiр, iндlшi-
дуальнi особлrвостi й виразнiсть. При
цьому грецлкr ыlливи зазнаюгь перетво-
рень HaBiTb у грецьких колонiях пiвдlя.
Заувалtеr*rя з привоry танцiвниць Руво:
<Пластим форми ве мае значення, аJIе
помiтне достатне нюансув:tння кольору,
а голови мають ol<peмr риси rндивlдуаJrь-
ностЬ (Ван Ессен). Головне - це дiя.

(Dроzмепт рельефу з Колонu Траяttо:
вuсаOка на береz та iмператорське
офруання.

Жrвопис в еrгriнiстичну епоху сяг-
нув величезних успiхiв: плоди цього
ми бачимо у Помпеях та Геркуланумi.
Худо;tники прекрасно володйи TexHi-
кою створення iмпресiонiстичних
ефектЬ та атмосферноi сугестii, зо6-
раження лавдшафтного та морсько-
го пеЙзажу Й творення багатофiryр-
них композифй. lнодi спостерiга€ться
тонке проникневня у саму cyTнioTb
зобраrкеноi сцени, що виходить дме-
ко за рамки всього, створеЕого у рiзь-
бi,- наприклад, помпейська фреска,
котра зобра]куе Тесея пiсля того, як
BiH забив MiHoTaBpa. З одного боку
героя -побожниЙ натовп, а з iншо-
го - його p5rкy стискае хлопчик. Те-
сей cToiтb у пiднесеному Hacтpoi: BiH

радiе своему подвиговi й досi переiи-
ва€ недавню небезпеку. У пiзнiшому
мшrярствi важко знайти глибIце зо6-
Ра)Кення дlховноi cyTнocTi борmьби.

Наявнi спрЙи трансфорIчryвати
стiни таким чином, абg створити
iлюзiю оточуючого садка, виходять за
рамки звичайного декоративного
розв'язання. .Щiм, MicTo - це у певно-
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му розумiннi блюзнiрськIй TBip, що
поганить матiр-землю. Садок - це
символ здобутоi земrri, поверненого
раю. Кожrмй садок - це священний
сад, запорука €днання з природою,
надiя та гарантiя.

Архirеrcтgра.', Рtпиляни за iмперii
здiйЬнили важливi змiни в apxiTeKTo-
нiф грецького будiвництва. I причина
не у зрослому мистецтвi iHлreHepiB-
будiвельникiв, бо е.шriнiстичнi будiв-
н1.1чi володйи таемницями пишноти
й помпезностi. Звичайно, у римських
будЬничих були BrracHi iH.:KeHepHi
трiрлфи при спорудженнi MocTiB, ак-
ведукЬ, дренажних систем i цент-
рzUьного оп:uIепня. Тхнiй ве.rшrчезr*rй
внесок поляга€ у використаннi бетонуrr
:ule коJIи вони обклада;рr фасад цеi-
лою, здаваJrося, нiби вона тримае
оо'€ми и оере на сеое навантаження.
Щегла дiйсно виконуваJIа oTi функцii
до утверркення бетону.

Однак здебiльшого цегла так вико-
ристовувапася у перехiдrшй перiод,
коли римJIяни вчилисБ обходлтrrсь без
к:l}lеню, вiдмовrrяючись вiд KaMiHHoi
арки й ruIacкoi дерев'яноi покрiмi на
користь бетонного цилiндричного

Бахус та ApiaOHa. Помпе'i та Геркуланум.

склепiння. rM подобмися скороченi
термiни будЬництва i дешевизна но-
вого MaTeprмy, ме архlтектори надто
повiльно приходили до розумiння то-
го, якi перед ними вiдкрилися перс-
пективи. Безсумнiвно, багатостадiйнi
змiни концепцii будЬництва втiлиrмсь
у втрачених дIя нас маетках Юлiя та
Клавдiя, особливо у павйьйонах та
лазнях. iПерший рiшучий стрибок
зроблено за Нерона (60-70 рр. пiс-
ля Р. Х.), а остаточно новий напря-
мок оформився близько 130 р.

У Золотому ,Щомi Нерона пiд тера-
сою довгаста прямокутна будiвля ви-
ходить на озеро, а посеред фасаду
врiзалося подвiр'я, що у ruraHi стано-
виJIо половину шестикутника. .I|,оти
подiбнi форми подибувалися окремо,
обгородл<енi осiбними портиками,,Щ,а-
лi, посеред захiдного криlи з'яв.rrяеть-
ся восьмикутна KiMHaTa пiд централь-
ною банею та радiмьно розташованi
склепiнчастi примiпцення (сполученi в
едине цiле за допомогою переходiв та
невеличких слу:rtбових з'еднувальних
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o6'eмiB). Якщо ми поглянемо на Па-
латинський пмац рокЬ через двад-
цять п'ять, то особливих змiн у по-
чатковому гrланi не знайдемо, одначе
примiщення вlке круглi або овальнi,
BiKHa розмiщенi похило, а дверi вiдчи-
няються у протилежний до oci гurану
бiк. Квадрарнi пристirп<и чергуються
з заокругленими.

Остаточнi кроки зроблено за Ад-
piaнa. У термах на Bi.luli Тiволi погляд
одразу ж прикипае до iHTep'epy. <<Бу-

дiвля, схо:ка на вестибюль на П'яrlllа
д'Оро з оконтуренням апсидоподiбшI-
ми опуклостями, що вiдбивають внут-
рiшнi о6'еми, здалася б настiльки я<

неймовiрною Вiтрувiю, наскйьки вона
виглядма б звичаЙною для apxiTeKTo-
ра одного з наших середньовrчних
соборiв. Та це й зрозумiло. За цим
ступае величезна низка споруд: I(zml-

дарii чималих терм, храм Мiнерви
Щiлите.тrьки, ротонда Санто Стефано,
костеJI Сан Лоренцо в Мйанi, каIIJIи-

ця Сан Вiтале у PaBeHHi (це лише
декЬька найвiдомiших прикладiв з ic-
Topii iтмiйського будiвництва),- yci
вони безпосередньо перелують найпо-
сутнiшим iде-шчr в apxiTeKTypi Се-
редньовiччя>> (Уорд Перкiнс). Пан-
теон Адрiана став першою видатною
спорудою у греко-ршчrському будiв-
ництвi, сIIJIанованою, по cyTi, як iH-
тер'ер. Портик у традицiйному стилi
трохи применшуе шок, :rле всереди_
Hi глядач вiдразу потраIuIяе у полон
Hoвoi концепфi архiтектурного про-
стору.

Облицьована цеглою ротонда вiд-
ступае на другий IuIaH; головне 

- це
веJIичезна баня посеред стелi з одним
центробанним отвором, що пропускае
широкий снiп свiтла на мармурову
й порфiрову пiдлоry. Аби зняти тиск
з тинькованих стlн, на якr посадr(ено
баню дiаметром l40 футiв, у них по-

роблено квадратнi апсиднi заглиблен-
ня. Тиск банi розванта;куеться *.

Греки намагалися пiдкорити собi
простiр, i тому глядач сприймав його
як геометричний канон, як c)rBopy
i водночас просту гармонiйну послi-
довнiсть форм. Тепер простiр володiе
вJIасними правами та вiдiграе дина-
мiчну роль, вивйьнюючи форми, що
<<IuIавають> у найрозмаiтiших ритмiч-
них сполученнях. Будiвничi на влас-
ниЙ розсул проектувми в ocHoBi гrла-
ну квадрат, продовгасту фiгуру, хрест,
коло, елiпс, багатокутник, сигмоiд,
пiвколо, листянi форми. Вони могли
змiнювати ix за допомогою прибудо-
вок, заглиблень, пристiнкiв, апсид.
Вiдтак yci цi елементи сполучмись за
осьовим, двобiчним або радizurьним -стосовно центру - принципом.

<<I в поодиноких спорудах. i при
плануваннi MicT будЬничi вдавалися
до найрозмаiтiших прийомiв, аби по-
глибити перспективу, пiдкреслити си-
метрiю чи приховати неправильностi.
Чудовим прикладом TaKoi тенденцii
моrке правити план)rвання широкоl ву-
лицi з колонадами у MicTi Герашi.
Умови завданrrя вимагми змiнити кут

* Ван Ессен звертае увагу на те, що
iтмiйський ц)ам чи будинок - це компо-
зифя з глибинною проробкою, де погляд
ковзае по oci та насолоджуеться ефектом
о6'емЬ, у той час як у грецькiй конструкцii
глядач запрошувався до центру будови, де
Bi н насолод.lкувався цiлiснiстю: rц)отистав-
лення засад пiдпорядкованоi та спiввiдrе-
ceHoi композицiй. Ван Ессен ках<е про
ду]ке ранн€ використання центрzшьного
подвiр'я, про eTpycbKi аркади й кол5rмни,
про основу новоримськоr архrтектJри у
XpaMi ,Щолi у Пренестi, що спускаеться
з пагорба терасzrми, про TepacoBaHi бу-
динки й caнKTyapii в Габii. про Табуларiй
на крутому Капiтолiйсжому пагорбi з
адаптованим фасадом i внутрiшнiми схо-
дами, про цеrrтрмьний ринок, про баню на
Tepaci Храму Венери у Римi, про (Dоррл
Щезаря,
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у напрямку руху. На вигинi було спо-
рудr(ено великий круглий майдан,
оточений безперервною колонадою,-
це прикрасило IUIанування l ,cxoBмo
вiдхrtтlенняr> (Летабi). Таким чином,
внесок римJIян до образmворчого ми-
стецтва та архiтектури був досить
визЕачним. За рrпrлян подоJIано глу-
хиri кут, у який зайшло грецьке мис-
тецтво, i вiдкрито числешri мо)uIи-
BocTi розвитку. У Римi римJIяни даJIе-
ко не все споруджувzчlи caMi: будiвни-
ки прибували з Грецii, Сирii, €гипту
та ще бозна-звiдки. Але саме Римська
iмперiя створиJIа передуп{ови дIя но-
вого змагання, поступу. I ми дозволи-
ли собi зауважити, що безпосередне
впровадження K(rIa до прямокутноl
грецькоi конструкфi спри(мнило по-
млrнi змirи. Як казали давнi китайф:
<<Небо кругле, земJIя квадратна)>.

Присутнiй у цьому й образ cBiTo-
вого пагорба. Ми бачuли його на
прикладi заокругленого й вивищеного
храму Вести. Форма етруського горба
зустрiчаеться i в грЙiвф Арунта на
Аппiевому lrияху. Плiнiй, слiдом за
Вароном, опису€ грЙiвку Порсена,

Бахус i ApiaOHa. Помпейськi фрескu.

котра склацалася з п'ятьох пiрамiд,
посаджених на пiдмурiвок 3О0Х300
футiв. А в пiрамiдi I_{еспiя у Римi на
кутках поставrrенi коJryмни. Римськi
погребнi стоси мtulи ступiнчасту фор-
му,- це, безперечно, маJIо нагадумти
про небесну гору в мiсцi апофеозу.
Проте вирiшальнкй вплив на космiчну
Йразнiсть римських форм мав,схiд,
а не знову вrдкрите значення етрусь-
ких побудов. Однак мавзолей Августа
безумовно нмежав до типу cBiToBoi
гори, можливо з е.шriнiстичним тлом,
ме не без натхнення пiсцевого Ko;ro-

риту,- наприклад, гробiвка Луцилiя
Поета мала масивrмй барабан з ка-
мiнних брил дiаметром ll4 футiв i
згори - бетонний cTi-lKoK, Й.rпrцьова-
ний цеглою. У провiнцiях за типом
cBiToBoi гори спорудrкувzlлись веJrи-
чезнi трофеi,- примiром, у Ля Тюрбi
у Монако та Адамклiсi у PytvtyHii.
Мавзолей Авryста у свою чергу вши-
нув та кельтiв i був покладений в ос-
нову пагорбiв бельгiйськоi зони та
пiвденного заходу Британii.
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Есrеruка. Платон закJIilв пiдвали-
ни iстинноi оцirп<и творчого акту i од-
ночасно вiдмовився вiд них. У цьому
виявився внутрiшнiй конфлiкт ГIлато-
нового мислення; його розвинули
неоплатонiки, передусiм Плсrгiн, зау-
ва)(ивши таке: <<Ми ма€мо вiдповiдь,
що склада€ться з трьох пунктlв, тим,
хто з феi при(мни складае собi про
Мистецтво непрю(ильну д)aмку, вва-
жаючи, нiбито митцi у процесi твор-
чостi тiльки наслiлують природу. Зау-
важмо, по-перше, що уся природа
у свою чергу е iмiтацiею певноi irmroi
cyTHocTi. По-друге, нам не слiд гада-
ти, буцiм Мистецтво iMiTye лише ви-
дrлr,rу cyTHicTb,- воно звергаеться до
засади форми, з якоi витворена При-
родд. По-трете, у багатьох творах
митцi виходять за Me;Ki iмiтацii, а що
вони володiють прекрасним, то й ви-
добувають з себе самих те, чого бра-
куе o6'eKToBi, кmрий вони вiдчу-
вають>. Попри метафiзичну TepMiHo-
логiю, визначення це глибоко прони-
кае у природу мистецького процесу
i позначае собою найвшцу точку ста-
рожитЕього мистецтвознавства. .Щ,iй-
сно, до самого кiшrя ХVIII ст. з цiею
д/мкою нам нiчого порiвнювати. Пло-
TiH вiдкидае кардинrrльну платонiвсь-
ку опозифю Небесноi Форми i Земно-
го Вiдображення, у ксrгрiй мистецтво
виступае чи то просто у ролi звичай-
ного копiiста останнього, чи to блюз-
нiрським суперником першоi. Плотiн
наближаеться до розумiння динамiч-
Hoi та формотворчоi природи акry
творення. Подiбна позицiя зумовJIена
gгоiцизмом з його пiднесенням при-
роди та i1 процесiв. З цього погля,ry,
якцо мистецький процес настроеrшй
в одному кJIюIп з природним проце-
сом, то BiH мае бути за своею сутнiстю
органiчним, а не <<iмiтафею>, <(3вислi
виногронЕ вигляд лева, пlна з пащr

дикого кабана тощо далекi вiд пре-
красного, коли ix розглядати осiбно,
ме, з'ямяючись нам у плинi природи,
вони стакуть миJIовидими й чарiвни-
ми> (Марк Аврелiй). Заувал<те, що
yci його прикJIади мають спiральний
або криволiнiйний характер, нiби
йдеться про кеJIьтське мистецтво.

На цитованiй думцi Плотiн не зу-
пиняеться. BiH убачае в прекрасному
перевагу симетрii над асиметрiею,
тобто еднiсть, що постае з едностi
протt{.пежностей. <<Нам треба визнати,
що прекрасне - то не тi4ьки симет-
рiя, а ще дещо, здатне випромiнювати
симетрiю; саме ж бо ця обставина
породжуе любов. Звiдки б ще стiльки
прекрасноi пишноти було у живому,
тодi як у мертвому за.lпlшаються Ti;b-
ки кволi натяки на прекрасне, хоч
обличчя усе ще зберiгають свою пов-
ноту й симетрiю? Чому най;квавiшi
портрети € водночас i найпрекраснi-
шими, HaBiTb якщо iншi портрети си-
метричнiшi?>> Прекрасне не в абстрак-
тнiй симетрii, а у живiй едностi, що
долае розбi;кностi та асиметричностi,
не вiдкидаючи ix. Таким чином Пло-
TiH уперше в icTopii спiввiдносить ес-
тетику з життям.

Плотiн скористався також арry-
ментами пiфагорейфв, аби пiдсплитu
глибоко пантеiстичне вiдчуття взае-
мозв'язку усього :r(ивого *. Молитва

'Педаrюгiчна теорiя також певною
мiрою пов'язув.uIася з вченням пiфагорей-
цiц- наприклал квадрЬiй початковоi ос-
вiти або чотириrIастинна система. (Пор-
фирiй посилаеться з питання класифiкацii
acTpoHoMii, музики, геометрii та арифме-
тики па працю ApxiTa <Про матемамку>).
Никомах з Гераси (II ст. пiсля Р. Х.)
пов'язуе музику з математикою та астро-
номiю з веJIичинами: перша пара мае до
диа з множинами, а друга - з велl,FIиЕа-
ми яскравостi. Завдяки Нпкомаховi ця
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<(знаход{ть вiдгук уrке в тому фактi,
що рlзнr частини BcecBlтy настрою-
ються на один тон, як музична струна:
якщо зачепити ff в одному кirпдi, то
i в iншому кiнцi вона вiбруватимеr>.
Тому магiчний мотив i <<значучцлй

крик... оволодiвають душею, захоп-
люючи ii си;rою... трагiчних звукiв>.
<<Плотiн i олександрiйськi вченi, вiд-
вертаючись вiд формалiзму ApicToTe-
ля, прагнули осягнути ILпин життя,
його пристр,сть i джерело його прис-
TpacTl за допомогою не дискурсивно_
го, а iнтуiтивного мислення. Резуль-
тати дослiджень вони вираr(zrли за
допомогою мегорii або метафори, бо
вiдчумли немо:rtливiсть вираження
найсуттевiшоi pea;rbHocTi у логiчнiй
формi> (Баултiнг). Водночас неопла-
тонiки усвiдом.llювали й гостроту ло-
гiчних завдань. В <<Iсагогii> Порфирiя
(саме цю працю монофiсити та несто-

рiанцi передали арабам) е уступ, де
кйькома словами пiдсумовуеться
проблематш<ц що повнiстю поглину-
ла Iбн CiHy та Фарабi, а згодом i за-
хiдних схоластЬ. <.При розглядi родЬ
i видiв постае закономiрне питання:
реально вони lснують чи лише у чис-
тих умоглядних поняттях; якщо
реально, то мак}ть вони тйесний чи
безтйесrмй характер, чи мо;кна Bi-
докремити ix вiд властивостей речей,
якi пiдjцаються чуттевому сприйняттю
(або частковостей чутт€вого сприй-
няття), чи вони втiлюються у тих
вJIастивостях i без них не iснують?
Я тим часом утримаюсь вiд остаточ-
ного визначец-lд,1. На прикладi цього
уступу ми бачимо, наскiльки HeoIuIa-
тонlки пlшли уперед, порlвняно з дог-

класифiкафя лягла в основу середньовiч-
Hoi музичноi естетики. (BiH аналiзуе бо-
жеську природ/ чисел 1-10, кожне з кот-
рих символiзуе якесь божество).

матизмом Платона щодо iдей. Вони
вва)ltають за необхiдне пояснити те,
про що логiчно йдеться, а решту осяг-
TIt за допомогою iHTyiTrBHoi логiки,
яка проникае у динамiчний перетво-

рювальrшй IUIиH ;i(иття.
Тхнiй cBiT - це cBiT порушених

класичних рiвноваг: вiдчуваеться тиск
'з боку розмаiтих народних та про-
вiнцiйних елементiв, а поганськi зна-
ки, набуваючи нового символiчного
змiсту, перетворюютrcя на хрис-
тиянську образнiсть. Так, (Diлософ
з Учнями випередr(ае вiзантiйського
Христа з Апостолами, а вiзантiйський
портрет священносJryжителя - конк-
ретного бiскупа, котрого зображують
як Вiчне Священство. Глибина прос-
тору помаJIу поступаеться якiйсь гру-
пi людей в однiй площинi, причому
головна фiгура зображуеться так, що
вона фронтально дивиться на глядача
i пiдкорюе його. Одночасно знов ожи-
вае оповlдне мистецтво, визначаючи

рух icTopii згiдно з профетичними
системами мети. Вiд.lкивJIюються гли-
боко BKopiHeHi образи. У равеннськiй
церквi Сан Апо.шriваре глядач актив-
но втяryеться у рух мученикiв - жiн-
ки лiворуч, чоловiки правору1- у
напрямку апсиди, до Mapii й Христа,
котрий сидить на TpoHi серед янголiв.
Погляд рухаеться здов.lк рiзноакцен-
тованих рядlв до точки спокою 

- 
до

Христа на завершенiй кривизнi прос-
тору. I тут одразу пригадуюткя нахи-
ленi уперед переплетенi танцюристи
на стародавнiй гробiвцi у Руво в Кам-
пань1.

Мuслепня. За винятком HeoIuIaTo-
HiBcbKoi естетики, у римському cBiTi
не помtч:lлося такого поступу дIмки,
як у грецькому. Заснованi греками
течii розвивалися й далi, але вони
бiльше не спускаJIись на землю й не
починzulи все наново у зв'язку з по-

61



требами людей. Увесь розвиток скеро-
вувався до rдеалrзму,- fiаголос ро-
бився або на внутрiшньому cBiTi окре-
мого iндlвiда, або на нагромадлtеннi
iдемьних уявлень на кштzчIт Плато-
нового cBiry духiв. Стоiчна думка
бiльше не переймалася, як це вона
спробуваJIа робити спочатку, суспirь-
ною несправедливiстю та нерiвнiстю.
Ворогом вiдтепер стма тиранiчна
думка у самiй .rподинi, яка ладна BTi-
кати в апатiю, аби нiчого ззовнi i'i не
бенте;кило. У найгiршому разi таке
мислення могло призвести до претен-
зiй мi.ьйонера-лихваря Сенеки жити
безтурботним життям фiлософа... на-
BiTb якщо йому випало з гiднiстю
померти з волi Нерона. А у кращому
випадку це призводило до виправда-
ного аристократизму Марка Аврелiя,
котрий розшарпувався Mi;K своiми iM-
перськими Йов'язками та розумiн-
ням потреби еднання людей:

<,Ким би не були - ви вiд.пптi з ед-
HocTi природи. Ви породлrенi ii части-

Коня ввозять у Трою. Помпейсьlса фреска
з ефектом BuOHocTi уночi.

ною, а тепер вiдiтнули себе вiд Hei.
Сьогоднi е чим тiшитися: ви знову
моrкете возз'еднати -rкиву цiлiсть. Гос-
подь постановив, що нrяка rнша час-
тиЕа - колись вiдокрем;lена й вiдi-
тнута - не спроможна возз'еднатися
з цiлим. Та звернiть увагу на добрiсть,
появJIену через людину. Вона так од-
BiKy створена, що лише з власноi волi
могла вiдокремитися вiд цiлостi, а
проте пrсля вlдокремJIення людина
може повернутпся й возз'еднатися з
життям cBrTy,

Аби.lк то поглянJди з височини на
людськi стовпища, на мiрiади офiру-
вань, на усiлякi судна у Mopi в шторм
i в штиль, на мiрiади народr(уваних
речеЙ, що взаемно перемiшуються або
вiддаляються!

Пам'ятайте також про повершене
життя колишнiх людей та про життя
ваших наступникrв, про дихання ни-
нiшнього життя безлiчi варварського
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люду, про юрми людей, що досi й iмe-
Hi вашого не чули, про юрми людеЙ,
що вiдразу ж Його забудуть, про лю-
деЙ, що зараз слушно вас оцiнюють i,
одначе, зараз же й ганьблять. Тому
i слава, i ruaHa, i усе irrше вiд cBiTy
цього нiчого не BapTi.

Залишаетъся лагiднiсть розуму до
всього, що приходить вiд зовнiшньоi
причини, та справедJIивiсть в ycix
звершеннях, до яких спричиняетесь
ви caMi. Ото;к пробуд;куйтесь i дiйте
разом, докладаючи зусиль для загаль-
ного добра. I-te означас дiяги згiдно
з вашою природою як людини)>.

Та сама нота, виповнена тривrUIим
стражданням, звучить, a.rre м'якiше,
у словах раба Епiктета.

<<.Ц,iти застромJIюють руку до вузь-
Koi глиняноi судини, щоб дiстати фiги
та горiхи. I що xt тодi вiд65ваеться?
Узшши пригорщ, вони не зможуть ви-
тягти руку. .Ц,iти починають IIJIакати.

Вiлtло та плрк. MoMiKa на ocTpoBi Таба-
рея. (TyHic).

Якщо ви волiете бути добрим, то
повiрге спочатку у вJIасну грiховнiсгь

Нехай згrrянуться Ti, хто ма€ ,(аJIь
до мене. Я не вiдчуваю Hi голоду, Hi
спраги, Hi холоду. Д що caMi вони
голоднi й спраглi, то й про мене так
думають.

Як мае людина мститися ворого-
Bi? - Вирiшивши прожити вJIасне
жит,тя якомога краще.

Вам однаково? MeHi однаково.
Я доведу вам, що я господар, А ви не
здатнi цього зробити. Господь Бог дав
MeHi волю. Ви гадаете, буцiм BiH xmiB
дозволити тримати Сина свого у ра6-
cTBi?>>

Але з Mepe;Ki стоiчних iдей зрина-
ли й прислу.lкницькi думки, що тяжiли
до звеличення абсолютного монарха
як сонця людського BcecBiTy та вишу-
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ковування apryMeHTrB на користь дес-
потизму на пiдставi едностi лlодини
й природи. Культ божеського вJIада-

ря, запозичений у послаблекiй формi
у емптян, використовувчlвся дIIя по-
золочування владодерrкця у поолек-
сандрову добу; до цiеi ;с справц залу-
чмися грецькi культи героiв та на-
роднi релiгii, Kmpi спиралися на Bipy
в порятунок. Птолемей Епiфан був
Живим Образом Боlr<им, Сином Сон-
ця, Селевк - Богом-3авойовником, а
син його AHTiox - Апоrurоном-Рятiв-
ником. Пiсля вбивствir Юлiя Щезаря
у Римi серед людей розпочався спон-
таrтний рух за його деiфiкафю. Афiни
невдовзi назв:чIи його Рятiвником i

,Щоброчинцем, а Ефес ушанував його
як Богош;rеного i Вселенського Ря-
тiвника Життiв Людськлтх. Поети лес-
тили Августу. <<Бог, що нам подарував
cBiT>,- писав Вергiлiй, а Проперцiй
назвав його Рятiвником CBiry. Грець-
Ki MicTa змагалисi Mi:K собою в пов-
торюваннi цих загмьних почуттiв.
Так, MicTa азiйськID( провirпдiй

MopcbKi пеilзажi. (Помпеi).

9 р. до Р. Х. декретувzrли з прtшолу
дня народження lмператора, що люди
могли <<цiлком пiдставно вва;кати цей
день першопочатком ycix речей.., BiH
у новому свiтлi подамв увесь cBiT,
котрий у rц)отилежному випадку пе-
ретворився б на pyiHy... .Щень наро-
дження Бога був початком cBiTy до6-
poBicTy (евангелiя), який BiH прr,тнiс
людям>. Авryст докладав помiрком-
них зусиJIь до обережного творення
iмперського культу, аби в одну систе-
му зцементувати заповзятливих вйь-
новiдпущеrшrкiв. Культ поступово ши-
рився, доки не перетворився на цент-
ральний припис,Щер;кави. Ото;к-6о
християнство з ним i зiпrтовхнулось *.

+ Звернiть уваry на вiдцентровrй та
асиметричний елемент у пiзньому e.mliHic-
тичному мистецтвL Асиметрiя знову вiд-
роджуеться за CeBepiB та Гордiанiв, а
стиJь численних саркофагiв позначався
TepMiHoM <квiтучий>.
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За раннiми iнскрипцiями, присвя-
ченими I-{езарю та Авryсту, ще стояв
елемент загальноi надii, a.rre оскйьки
iмперii не вдмося втйити у життя
обiцянки справедJIивого прапrriння й
загмьного достатку, емоцii погамува-
ли(:ь. Вiднинi потулсний приплив
людськоi надii та зневiри скер)rвався
на мiстичнi культи з ixHilvп,r цiлителя-
ми та рятiвrиками. Петронiй за Неро-
на мlг вlдверто критикумти римське
суспйьство та його культуру. За Агry-
лея единим засобом дiйти до cyTi
речеЙ були мегорiя та символiзм, що
обертмися довкола мiстерiйних куль-
TiB вiдрод;кення. Народ дедалi частi-
ше звертався до релiгiй Великоi Мате-
pi та ATTica, Мiтри, Iсiди та Серапiса,
Асклепiя-Щйителя та iнших дрiбнi-
ших постав. <<Золотий осел> - остан-
ня книrкка Апулея - показуе, на-
скйьки сильним був запал i наскiльки
великi були його наслiдки. Мiсця
культlв перетвориJIись на мету HecKlH-
ченного прочанства. Дедалi бйьше
мислителlв,схиJIяJIося до неоIUIатонrз-
му та гностичних BrpyBaнb з розгzйу-
женими системами очищення й по-
кути.

Однiею з причин занепад/ драми
був той факт, що мiстерiйнi культи
задовольняJIи найпотаемнiшi потреби
у символiчних виставах i обрядових
п'есах. Терту.rиiан мiг висмiювати по-
ганськi спектаклi. порЬнюючи ix з ве-
личним видовицдем ходу екзzuьтова-
них BiprпrKiB назустрiч .Щ,руrому При-
шестю чи Страшному Судовi. <Яке
чудове видовищеt> Смертельнi боТ

Як могла у такому cBiTi iсrryвати
трагедiя? €диним iмовiрншrr суперни-
ком цирку стма мiстерiйна релiгiя,
5 l_Bo

гладiаторiв, запозиченi як вистаiва з
ETpypii у напруженi роки Першоi Пу-
нiчноi вiйни, йдуть корiнням до пог-
ребного ритуму. I те, що за iмперii
вони,опиниJIися у центрi загальноi
уваги, свiдчить як про деморалiзацiю
народу, що позбавлений найменшоi
можлrшостi вIIJIивати на теdю вJIасно-
го ]киття, так i про нагальну потребу
покутних чи заступних;rtертв, бо iM-
перськrшi культ людей бйьше не задо-
вольняв. tмперiя, позбавляючи люд-
HicTb усiлякоi полiтичноi та культур-
Hoi iнiцiативи, прирема l'i'водночас на
споглядання кривавого Щирку,- так
само магiя родючостi ошалi.тмх вiд
вiйни ацтекiв знаходила собi вихiд
лише у манiакальних офiруваннях
Сонцю сердець, якi ще бились. Будь-
яка потреба драматичного вираження
того найсуттевiшого, що дiялося з
людьми, була задушена у зародку.
Тертуллiан ка;ке: <<Нещодавно ви caMi
бачили понiвеченого ATTica, славетно-
го песинJrнтсы<ого бога, i те, як люди-
на грма спалення Геркулеса живцем.
Ми з вами реготаrIи також, коли пiд
час жорстокоi полудневоi iнтермедii
Меркурiй випробовував мертвого роз-
печеним залiзом. Ми бачили, як оз-
броенlй молотом брат Юпiтера вино-
сив трупи гладiаторiв>. Марцiал роз-
повiдае про якогось Орфея у цирку,
кmрий причаровував диких звiрiв i
котрого розiрвав ведчriдь, про п'есу
про Лавреола, вiдомого розбiйник4
котрого розIшнtчIи не удавано, а на-
справдi, про людину на xpecTi, кmру
шматував ведиiдь,

а не тЕ що тrшилася кривавою ку-
пiл.lшо д;rя бика чи барана. Лише
мiстерiйяа ре;riгiя могла покJIасти

Щей злочин бЬший за yci д'недавнi передання,
бо нинi Мiф наш - найреальнiше страlкдання,
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край офiруванням. Лише християн-
ство здатне було зупинити криваву
бiйню в Цирку.

Хрttстuянство. Полiтичний рево-
люцiйrмй рух знову зазнав поразки:
i у позначеному мрiйництвом <<повер-

HeHHi>> до свiту-<<алчерингиr>, i у
скромнiших сподiваннях на cBiT дрi6-
них землевласrrикiв, о6'еднаних пле-
мiнним братством. Через те рух i
знайшов собi вихiд у релiгiйному про-
TecTi. Завдяки цьому I-(езар по вiйнi
з великими землевJlасниками 

- 
IUIe-

нами Сенату в очах людностi постав
убитим богом-рятiвником; над його
жертовною смертю зiйшла зоря. Сол-
дати вваж:uIи Антонiя Марсом-Мес-
ником.

Потiм Антонiй поеднав свою
долю з Клеопатрою i справдi спробу-
вав зiграти роль бога. BiH грав Щiонi-
сову роль для cBoei Iciд,I. СивЙловi
вiршi показують нам, як його lIiддIаш-
товування пiд бога сприймалося схiд-
ними народами. У них проголошуеть-
ся наблилtення кiнця cBiTy.

Люттю незгасною у латинцiв займеться гнiв,
Трое мужЬ Рим провадять до його приостаннiх днiв.
В тiснявi житла поляже старе й молоде:
Полум'я спiнене з неба на них упаде.

Клеопатра - Удова, удова Щезаря, Iсiда або .Щеметра з забуття.

Як удовi впокориться i cBiT, i Bci народи,
I кине срiбло й золото вона в свяченi води,

Ще й бронзовi мечi MylKiB - мов TBip денницi,-
Стихii BcecBiTy постануть, як забутi удовицi,
I бог, що в eTepi лине ген серед печалi,
Bci небеса позгорту€, немов скриlкмi.

Ще натяк на слова lcai: <<Небо

згорнеться, як сувiй>. Yci речi пере-
творяться на €дине, i не буде бirьше
Hi ночi, Hi зорi, Hi пiр року, Hi турбот.

<<Потiм посеред усього прийде Суд
Усемоryтнього Бога>. Невичерпна
зненависть до Риму переймае наступ-
Hi слова:

I той побiр, що Азiю ним Рим скалiчив,
Поверне з Риму Азiя колись утричi.
Безецний Рим! Тебе чекае суд i гвiв
За стiльки упокорених в lталii рабЬ!

Ми бачимо погрозу зробити з Ри-
мом те, що Рим зробив з Азiею, а.пе у
зммьованiй остаточнiй картияi май-

бутнього вiдрод-rкення

увесь cBiT:

бб

бере участь



Розкiшнrd Риме золотий, латинське пещене дитя,
Сп'янйе з любострастi у шалi забуття,
Рабине, .I|,iBo, лярво,- до шлюбу пiдеш, буйнолиця,
Як пишну витончену голову зiрве тобi Щариця
I з осудом на земJIю кине з пiднебесся,
А потiм 1з землi I{а верховини вiзьме десь:
Мир, лагiдь, спокй перейдуть азiйським cBiToM,
€вропа з вдячнiстю розквiтне любrд.,r KBiToM.
Скрiзь повнява - Hi холоду не буде, aHi граду,
Худоба бролить всюди, звiр гуляе радо,
Зазнають щастя врештi чоловiки й жiнки...
.Що людства прийде Лад довiчrrий з зорезводу,
Суд буде праведний i вiдданий народу,
I злука щира - з розумом все буде до пуття:
Кохання, Bipa, дружба з yciMa - сяйне життя!
Гнiв, наклеп, заздрiсть - щезнуть Bci ф бриднi,
Не буде злидарiв, бо зникнуть злиднi.
Борня запекJIа, зненависть, лrадоба вбивств без лiку,
I злодii нiчнi,- край всьому злу, що мучиJIо нас звiку *

Така велика була надiя на вiднову,
що й Вергiлiй у шостiй еклозi ко-
ристуеться Йразнiстю величезноi
кйькостi народних поетiв ддя освя-
чення iмперськопо правлiння. Якщо
ми порЬняемо Сивi;rловi вiршi з
<<Апокалiпсисом>}, що набагато стар-
ший за синоптичнi еванге.пiя, то поба-
чимо, наскiльки глибоко зненавиGть
до Риму i надiя на вселенське судови-
ще проникли у середовище трударв
Сходу.

Звичним мiстерiйним культам не
могло бути притаманне утримання у
собi пристрасного прагнення поверну-

* З;цlка - це hоmопоiа. Щим словом
корист]rвався Олександр Великий для про-
голошення (на iмперському pbHi) яового
о6'-шу едностi. Ось вона переходкть до
народу. Клеопатра-Iсiда, що годуе груддю
Гора (свою дитину вiд I-|езаря),- це та-
ко)rr внесок до творення образу Mapii з не-
момям IcycoM. (Homonoia мма й полi-
тичниri змiст: <<згодЕ щось менше за сим-
махlю>; це слово вrкиваJIося на озвачецня
Коiпоп, сi,ъськоi спi.lьяоти,- за Тарном).

-5+

ти назад теперiшню ситуацiю. I тiльки
у гебраТв виробилася традифя запек-
лого опору iмперiям зiпсутого cBiTy,
тйьки серед гебраiЪ могла народим-
ся масова релiгiя, що являJIа собою
споJIучення гнiву й надii, вира;кених
у Сивiллових вiршах, i мiстерiйноi
форми посвяти - шанування вбитого
та воскреслого Бога. Одначе сама по
собi релiгiя юдаiзму не могла вiдмови-
,гися вiд cBoei нацiонмьноi винятко-
BocTi, i тому нова масова релiгiя могла
виокремитися з юдаlзму лишень через
еднання i,схизму.

Гебраi затяJIися у своему бунтар-
cTBi. Близько 88 р. до Р. Х. при,ryшено
повстання перушим: 800 бунтiвникiв
розiпнуто на xpecTi, а дружин i дiтей
повбивали на ixHix очах. Тисячi лю-
дей втекло до €типту. За тих часiв
написано <<Книгу мудростi>>, де йrшло-
ся про неправедних правителiв, якi
катувми праведникiв. Але попри те,

що ocTaHHi, здаваJIося 6, вмираютц
воюr кiнець кiнцем трiрrфуватrллуты
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Вони судитимуть народи i впадарюватимуть над людьми,
I Господь пануватиме над ними довiку.

В одному Сивiлловому оракулi, що дату€ться приблизно 80 р. пiсля Р. Х.,
проголошувa1,1ося:

Тодi хтось прийде знову з неба, досконмий герой,
Той, хто руки простяг на деревi з чарrвними IIJIодами,
Найкращий з гебраiв, що сонце колись на його шulяху зупинив.

У цьому оракулi вибавите,ъ ото-
тожнювався з €шуа-легендарним
геро€м, кmрий зупинив сонце.
(Меш'я ешуа перекладаеться грець-
кою - Христос lcyc). Секти дисиден-
TiB тяжiли до життя громадою. Група
мiноритiв з-помiж маккавейських
повстанцrв змогла вдовольнитися,пи-
ше повним розривом з мирським жит_
тям. З Hei постали ecei, KoTpi намага-
лися засЕувати утопlчну систему, де
встановлювалося спlльне користуван-
ня товаром i засуд:кувалося рабов;rас-
ництво. Вони лкили невеликими са-
моврядними громадами робiтникiв i
селян i харчувzrлися разом; дехто зрi-
кався статевих cTocyHKiB. Вони вiд-
мовJIялися вiд будь-яких клятв, KpiM
iнiцiацiйноi обiцянки покори пiсля
послушництва i висвячення. €сеi вiд-
кидали офiрування тмрин,

У персiв ecei запозичили вqення
про суд, що прирlкае на вlчItl муки
qи даруе вiчне бла-женство, а також,

В ocHoBi лежала причащальна або
месlанlстична учта на чоJIr з двома
сJryжитеJrями - месiяtлп, що ними
були архiерей i Давидiв чи мирський
месiя. Секта трактувaца життя як

Я дякую тобi, Господи,
що дJшу мою зав'язав ти у торбину життя
i обгородив мене вiд спокус шеолу.
Безлrальнi люди зазiхали на мое л(иття,
бо непохитно тримавсь я Заповiту.

мабуть, удосвiтню молитву, яка
ПОЛЯГае У <.нiбито припрошуваннi
сонця зiйти>>.

Ifiлком можлиl]о, що громала,
пов'язана з рукописами Мертвого мо-
ря, належала до руху cceiB. Ми довi-
дуемося про Грiшного Священика або
Вчителя Праведностi, котрого страти-
ли: е повiдомлення про видirtня ос-
таннього суду, на котрому Iзраi:rь
виправдають, Секта ця назив:lлася
Новий Заповiт, Обrцина, Громада то-
що. <.Усе треба чинити спiльно, в iсти-
Hi, у справlкньому смиреннi, щирiй
любовi та справед/,Iивому спiвчуттi до
братiв у святiй радi>>.

Певне мiсце у громалi вiдволилося
я<iнкам i дiтям, на зiбраннях лiяла
сувора система пlдпорядкування з
iерархiею священикЬ, пресвiтерiв i
народу.

Передбачалося три щаблi посвя-
ченЕя; зберiгався Йраз ToTeMHoi
торбини душ.

битву Синiв Свiтла i Синiв Пiтьми, що
ix ecei повиннi завжди зустрlчати у
cTaHi повноi rютовностi: юнаки - як
пiхота" чоловiки 30-45 poKiB - як
вершники, наступна BrKoBa група -
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як офiцери, а за 50 рокЪ - як ко-
мандувачi. У кожного чоловlка е два
духи: lстина й Грiшнiсть. IJi духи
надавмись при народженнi й с5rпрово-
дrкувzUIи чоловlка до самого покаран-
ня Божого. до кiнця cBiTy.

TaKi пустинницькi громади не бу-
ли виIIятковим явицlем серед гебраiв:
вони з'явля,тIся скрiзь, де гrлемiнну
групу роздирми форми класовоi ор-
ганiзацii. Так, у дакiв були полiсти,
котрих йосип ототоrкнював з есеями,
а у дунайських месiйцiв - ктисти, Bi-
домi як секта <.6огобоязливих)>: вони
не iли м'яса, харчувались молоком,
сиром i медом, забороня-ли пrлюб i до-
дерrкувмися засади спlльного вико-
ристання майна.

V Що ж усе-таки виклик.lло прото-
християнський рух? Остаточноi вiдпо-
вiдi на це питання досi нема. Вiдомо,
що за Тiберй було повстання ватаж-
кё, котрого розlпнули на хрес-
Ti *. Низка неперевiрених посилань на
повстання е в еванге.тrii. Так, Марко
розповiдае: <<В кайданах-6о тодi пере-
бував такий собi Варавва зi спiльника-
ми, що пiд час закоJIоту вчинили убив-
ствоr> **. однак у попередньому TeKcTi
посиJIання на заколtyг нема. Матвiй
нiяк не пояснюе ув'язнення Варав-
ви; Лука ка;(е: <<Варавва ж бо ув'язне-
ншi був за те, що закликав у йстi до
повстання i сподiяв убивство>, а IBaH

+ Спартанський цар Клеомен, котрrлl
спробував вiдродити повернення до о6-
щинвого :киття, 61ъ вигнаний македонця-
ми i знайшов прптулок в Олександрii. BiH
пробував учинити повстання, аJIе зазнав
поразки й наклав на себе руки. За П.lry-
тархом, напередоднr вlн востанне вечеряв
з дванадцятьма своiми товаришами. Пiс-
ля cMepTi Клеомен був розiпнутий. Вiдбу-
лося чудотвореrпrя. Олександрiйф назва.llи
його Героем i Сиrюм Богiв.

** Тут i далi версiя перекладу з Но_
вого Заповiту Л. Герасимчука. (Ре0.).

трактуе його просто як бандита.
У <<€вангелii за Лукою> е цiкаве мiсце:
напередодri трагедii Icyc загадуе уч-
ням продати свiй гiматiй та придбати
меч. .Д,одамо ще й те, що - за yciMa
евангелiями - BiH в'iздить до €руса-
лима як месiанiстичний цар за кйька
днiв до cMepTi. За трьома евангелiста-
ми, його BiTaroTb бунтарськlпr закли-
ком <(осаняаr> (вибав нас). В ycix чо-
тирьох евангелi-шс стверджуеться, що
на xpecTi був напис: ..Це Цар Юдейсь-
кий>. I, нарештi, звернiмо уваry ще
й на ту обставину, що в <<€вангелii за
MaTBieM>> i в <<€вангелii за Лукою>
е практично тотожне мiсце:

<<Бiда тобi, Хоразiне! Бiда тобi,
Ветсаiдо! Якби чулеса, повершен1 у
вас, повершапися у Tipi й Сiдонi, вони
давно б уrке у смутку й скорботi спо-
кутув:lли. Але кажу вам: Tipy й Сiдо-
ну легше буде судного дня, анiж BzrM.

А ти, Капернауме, чи ,к не до неба
пiднiсся? То до пекла впадеш!>>

Пророкування загтrбелi трьом по-
селенням може трактуватися як пока-
рання за вiдкидання Mecii. Ще не
випадковq бо yci три мiсцини розта-
шованi здов:rt берегiв Генiсаретського
озера, де б7 р. пiсля Р. Х. сталася
жорстока битва мiж юдеями та рим-
лянами *. У старожитньому Tвopi
<,Апокмiпсис> висловJIюеться прист-
расний гнiв проти Риму, що приймае
культ iмператора знак дикого звiра:
<,А ще один янгол iшов за ним i про-

* У Матвiя (XXIII) у дуже сильному
вiршi з привоry вбивства пророкiв зга-
дуеться лише про Азеля й Захар4 сина
Bapaxii. ЙlФrryя, мабуть.. про Захара, сина
Dаруха. оагатlя, котрии пlдозрювався у
зрадi й був убиткй (?) 68 р. <посеред
храму> (Йосип). Пор.: у Лу*, - XI, XIII,
у Матвiя - XXIV i в Марка - XIII (Лу-
ки - XXI) е пристраснi пророцтва, cxo.rKi
на свiдчення того, як римJIяни часiв Тита
i Адрiана зруйнlrвми Храм.
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мовлЯв: <<Впав, впав Вавилон, MicTo
велике, бо вином шменоi розпусти
BiH напоiв yci народ,t>>. I третiй янгол
проминув за ними, промовляючи ryч-
ним голосом: <(Хто вклоняеться звiру
та подобi його i бере тавро на чоло
або на руку собi, той питиме вино
гнiву Болtого, вино чисте, приготовле-
не у потирi гнiву його, i зазнае мук
у вогнl та сrрщ перед святими янI,ола-
ми та перед ягням; i дим ixHboi муки
буле линути вгору довiку, i не мати-
муть спокою aHi вдень, Hi вночi Ti, хто
вклоняеться звiру та подобi його та
приймае знак iMeHi його>> (XIV).
У роздiлах ХVII i ХVIII мiститься
вiзiя Риму як Ве.пикоi Блудницi,
сп'янiлоi вiд KpoBi святих,- могутнiй
вибух виплеканоi зненавистi, що не
мае парzulелi у письменствi:

На лrалц подii, що точились у
деi, були надто незначнi в очах

авторlв римських xpoнlK, l вони не
звернули на них увагу. Тацiт, описую-
чи переслiдува}lня за Нерона, згадуе
про страждання Христа за Понтiя
Пилата; Светонiй невиразно переповi-
дае про якогось Христа, призвiдника
хвилювань у Римi за Нерона; Корне-

<<I yci стерничi, i yci перевiзники на
плiонах, i моряки, i MopcbKi купшi
ст€Uш вrддtulrк l, дивJIячись на дим вrд
пожежi i1, заволали:

<,Яке MicTo схо;(е на MicTo вели-
ке?>>

I посипали голову попелом, i ле-
ментували, плачучи та ридаючи:

<,Бiда, бИа тобi, MicTo велике,
коIlIтовностями котрого збагатились
yci в.ltасники суден морських!
За едину годrну воно сrryстошилось!
Звеселяйтеся з цього приводу,
небо та святi, алостоли та пророки,
бо повершив Бог Суд ваш
над мiстом-6лудЕицею>.

I один духtий янгол узяв KaMiHb,
схолtий на велике жорно, i

по;rtбурив у море, приказуючи:

лiй I_1ельс у II ст. назива€ lcyca <<ва-

таrкком заколотникiв>. йосип згадуе
про нього як про органrзатора анти-
римського повстання. Вставка в
<<Юдейськiй вiйнi>> йде за описом де-
монстрафй та боротьби з Понтiем Пи-
латом,- можливо, тут i вписувмась
едина автентична оповiдь про Icyca,
автор якоi iсторик-нехристиянин.

<<Так само ураз i Вавилон впаде,
велике MicTo, i бiльш не буде його;
i не пролунають бйьше у тобi голоси китаредiв, спiвцiв,
авлетистlв, виконавцrв на са.llпiксах; бйьше не буде в тобi
Hi ремiсника, Hi ремества,
i шуму жорна
бi;ьш не буде чутно;
i не засвiтяться бйьше
в тобi лiхтарi,
I голоси Еареченого та нареченоr
не пролунають,
бо генд.лярi TBoi величалися на земJIr

чаклування твое ввело в оману ycr етноси.
знайдено в цьому MicTi кров пророкiв i святих
ycix забитих на зем_rri>>.
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,Щокладалося чимilло зусиль, аби
довести мiфiчнiсть Icyca; i справдi,
багато подробиць у сванлелiях цiлком
правдоподiбно пояснюеться як запо-
зичення з мiфiв i обрядiв. Iнколи,
одначе, один логiчrпrй доказ супере-
чить iншому. (Diлоц наприклад, опи-
суе побачену ним в Олександрii ри-
ту:цьну виставу. Божевiльного вбира-
ли у шати царя, увrвчувilли короною,
вручали йому скипетр i йшли з ним
процесiею по MicTy. Як стверд;куе (Di-
лон, людину цю називчuIи Кара66а.
Мо;кливо, е якийсь зв'язок Mi,lK Ка-
ра66ою i розiпнутим Вараввою. Про-
те у нас тут виходить очевидна недо-
ладriсть: Варавва не може бути одно-
часно царем-6лазнем у ритумi офiру-
вання козла вiдпущення i реальуrим
заколотником, когрий когось вбиd Не
викликае cyMHiBiв те, що lcyc дiЙЬсl
icHyBaB i що BiH став осердям релiгii,
котра вважма його рятiвником cBi-
ту - розiпнутим, вiдцураним i повс-
т;UIим з MepTBIlD( на третiй день *. Са-
ме це iснування рятiвника як icTo-
ричноi особистостi вiлразу рiзко вiд-
межувмо християнство вц поr.ансь-
ких мiстерiйних культiв ATTica, MiT-
ри, Iсiди, Щiонiса. Щя ж iсторичнiсть
надала новiй релiгii сили, протистави-
ла i1' римськiй державi.JГим, хто спо-

* В <<Апока;riпсисi>, одЕак, рятiв-
ник - це лише ритумьне Ягня. Про попу-
лярнiсть книжки свiдчить той факт, що
сам автор виIryстив два ii виданвя i rцо
незабаром вона була канонiзомна. Папiас
вже у першiй половинi II ст. посилаеться
на Hei, як на авторитетне джерело. Екле-
сlя, проте, шукzrла примирення з держа-
вою, i TaKrd TBip був iй не до вподоби:
€всевiй у IV ст. не мiг втямити, як його
класифiкувати. Але надто сильно вiдбили-
ся у фй книлrцi сподiвання народу, аби
еклесiя могла вiдмовитись вiд Hei. Май;ке
до XYI ст. <<Апокмiпспс> був яадiйвою
збросю у руках радикiurьних дисидентiв,
що ба_жаrи покJIасти край iсцrючому лад/.

вiлував культ ATTica чи Мiтри, не було
потреби кидати виклик санкцiям дер-
жави, а послiдовникам Христа нiчого
не з:rлишчось робити, як саме кину-
ти вик.rп.rф Згадана iсторичнiсть була
ду)rc Ticнo пов'язана з усiею поста-
вою юдаiзму з його чiлкою вiрою
в божеське наперед визначене, що
виявлялося в ycix подiях - |,еликих
i ммих - i кожноi митi узгод,lкувмо
життя з космiчним ладом. Очiкlrванпя
християнами останнього суду за
своею невiдворотнiстю та всеосяжною
яснiстю перевершило Еадiю зороаст-
рiйцiв.

fi_,Y Матвiя (ХVI), [\4арка (IX) та
Л}ки (IX) е просте пророцтво: <.За_

певняю вас: дехто з присутнiх тут ще
за життя свого побачить сина людсь-
кого, KoTpId прийшов у царствi свое-
му)>. Цi слова, очевидячки, мiUIи вели-
ке емоцiйне значення, бо збереглися
вони й пiсля того, як yci факти свiдчи-'
ли проти них. Вiд самого початку
християнського руху вельми сиJIьною
була Bipa у те, що кiнець cBiTy настане
щонайпiзнiше через кйька днiв. Але
ми моrкемо простеrкити за четверое-
вангелiем, як поступово вiдсувався
час другого пришестя.,t<<Описуючи
римське вторгнення до Юдеi, Марко
використовуе давнiшi описи, Hi;K Мат-
вiй. <<Гидота спустошення там... де це
не до мlсцЯ)>; римськ1 орли 

- довкола
€русалима. У Матвiя: <(...гидота спус-
тошення... пануе на святому Mlc-
цi...>> - MicTo в;ке впало. Т'очнirпий
опис мiг бути TaKo-1K вставленлй у
II ст.- пiсля вiдбудови Адрiаном
€русмима як Елii Капiтолiни та спо-
рудження храму Юпiтера на мiсцi
зруйнованого Храму Ягве.

У першоджерелi пiсля падiння
€русалима <<негайно> повиннi йти оз-
наки, що вказують на прихiд Сина
людського. Знадобилося зовсiм неба-
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гато рокЬ, аби показати помилковiоть
цього пророцтва; такий факт допома-
гае датувати пророкування. Матвiй це
мiсце заrишае, а Марко викреслю€
<<негайно>> i записуе туманнiшу фразу
<,у Ti днi>. Лука весь уступ переписуе
i KalKe, що <<в €руса;rимi потоптом
ходитиl\д/ть поганцi, доки не мине
доба поганцiв>, а це збйьцтуе розрив
у часi>> (Робертсон). З ко_lкним новr.пr
суспiльним струсом в iмперii прокида-
лося вiдчуття невiдкладностi, i еклесii
доводилося мати справу з юрмами
невдовоrIених. Спершу християнство
вмiuý/вмося у рамках юдаiзму, ме
pyiHa Храму призвела до остаточного
зiрвання, i Bipa могла вiдтепер розви-
ватися поза обмеженнями гебрайсь-
Koi винятковостi. Проте протягом
низки сторiч Bipa мма, вJIасне, схiд-
ний характер, бо ще тривалий час i в
IV ст. церква користув.чIась грецькою

troro,o.
ll

|1 ОСКИьки <.кiнець cBiTy> 11g настав,ý
церква зiштовхнулася з потребою са-
моорганiзацii у ме;ках неприйнятноi
д7rя Hei iмперii. ГIристосування трива-
ло поволi й боляче. У листах Пав;rа
мiсцевi церковнослулtителi не зга-
дуються, а наголос робиться па пред-
стzlвниках шаманiстського типу: апос-
толах, пророках, вчителях, що воло-
дiють силою вtulиву, цi.лпrтелях; на-
прикiнцi списку стоять пресвiтери й
диякони, KoTpi займаються органiза-
цiйними справarми. На пiдставi <.пов-
чань> можпа виснувати, що напри-
кiнцi l ст. багато груп населення звi-
ряJIося на мандрrвних апостолlв, яким

дозволяJIося зупинятись лише на три

днr, та пророкrв, якl могли оселятися;
длlякони та бiскупи не були у пошанi,
а про священикiв HaBiTb не зга,ryвilпо-
ся. Але до II ст. значно змiцнилася
позицiя наглядача або бiскупа, а до
lV ст. створено ступiнчасту iераркiю,

причому вибори бiскупа ставаJIи деда-
лi менш демократиqниwrи. Парафiмь
на система розвивалася веJIьми по-
вiльно, бо вшr{е духiвництво трохи
побоювалося простих священикiв,
KoTpi могли вираrкати позначенi iHaK-
шедуманням погляди cBoix общин.
I справдi, перша велика схизма пirrrла
вiд олександрiйського парафiального
священика Арiя. (Парафiальна систе-
ма поширювzUIася на демократичн1-
шому сходi, а у Римi ще i в V ст. i'i
розвиток стримувався).

Поматrу еклесiя пристосуваJIася
до iмпepii за територiальною ознакою.
На першому щаблi органiзацiйна
структура спирfиась на окреме мlське
поселення та його мунiципальнi фор-
ми: <курiя> (радники) та <<погryлюс)>

подавались у церкв1, як <(ордо> r

<<плебс>. Щерковнослул<ителi Й нагля-
дачi органiзов)rвzчIися на засадах му-
нiципii, надаючи допомогу в юридич-
них суперечках i розв'язаннi розбра-
TiB. (Таку анмогiчнiсть у побудовi
християни вiдчували аж до часiв Ори-
гена). Далi почilлося ЕzчIагоджування
мi>ltгрупових зв'язкiв, причому на
кожному Tepeнr у кращому становищl
опиняJIася громада провiнцiйноi сто-
лицi. .Що III ст. провiнцiйнi ради скли-
кftлися вже регулярно, заступивши
пiдпйьне революцiйне товариство
згоди,- за словами Мунiцiя (Dелiкса,
<(...замордований та ладний до втечi
народ>. Так, бiскуп провiнцiйноi сто-
лицi поширив свою влаry й почав
справJIяти чима;ий вIIJIив на вибори
бiскупЬ на своему TepeHi. Константин
Великий скликав перший Вселенський
собор.

Змiна форм iмперського урядуван-
ня вИразу позначI4пася на будовi цер-
кви. Бiскупи великих iмперських
MicT - наприк;Iад, Олександрii, Ан-
Tioxii, Ефеса - шанJrвалися бйьше за
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решту бiскупiв метрополii, i ix почали
називати патрiархами. Патрiархи за-
ходиJIися допевнятися права керувати

усiею церквою. З заснуванням новоi
iмперськоi сто.lш,lцi у Константинополi
(Вiзантiя) в особi столичного пат-
piapxa з'явився новий претендент на
наЙвищиЙ церковниЙ чин. ТрrвалиЙ
.Iac мiж Вiзантiею, олександрiею, Ая-
тiохiею та Римом точиJIася складна
боротьба. Часто-густо суперництво
церков на рlзних теренах просто при-
ховувмо зростання сепаратистських
протодерrкавницьких прямувань,-
наприклад, ЯкЬ Сарузький оспЬував
Едесу як едино правовiрну й називав
Христа товаришем сирiйських бiдня-
KiB.

I-{epKBa вдавzutася до новiших за-
ходiв на luляху компромiсу з довко-
лишнiм cBiToM, i з ко;t<ним кроком
поставаrIи HoBl epecl, що раз у раз
тял<iли до аскетичноi вiдмови вiд cBi-
ту. Частково компромiс полягав у
необхiдностi запозичити з грецькоi
фйософii термiнологiю та способи
виклалу: без цього годi було сподiва-
тися, що освiченi прошарки захочуть
вислухати християн. Одначе загаль-
ноприйнята культура була частиною
остогид7rоi .Щер;кави. Точи.ltася безпе-
рервна боротьба Mi)K пmребами без-
посереднього натхнення та пс:lлмами
про л(иття спUIьнотою, мlж pIBHeM

риторики та фiлософii. Визначнi кро-
ки на rrulяху заJIучення грецькоi фiло-
софii зробили Климент Олександ-
рiйський, котрий допусмв до церкви
брнкiвцiв, та Ориген.
[Ве.пиклй перелам, кmрий цiлком

мiг занапастити церкву, якби i1 не
пiдтримма .Щер;кава, стався у IV ст.:
виразники руху вияви.лися як серед
безпосереднiх бунтiвшrкЬ (наприк-
лад, пiвнiчноафриканських донатис-
TiB, KoTpi не вiдокремлюв:ulи теоло-

гiчну мету вiд суспiльноi), так i серед
непрямих бунтiвникiв - розкольни-
KiB або чеrщiв *. За допомогою держа-
ви церква вчиниJIа розправу донатис-
там; терIuичою працею вона прибор-
кма монархiзм i перетворила його
на свого помiчника. Найбiльшу iHTe-
лекту:rльну загрозу Tai.rм твори брита
Пелагiя на початку У ст.: пелагiанцi
сполучали чернецтво з яскраво вира-
)t(еним гуманiзмом. Проте дrмки су-
часникiв полонив пiдхiд Августина,
котрий вчив про початковий грiх i
благодать I в тих, i в тих суперечни-
KiB були ще й внутрiшнi суперечностi.
Пелагiя спонукувzчIа Bipa у людей та
ixHi можливостi, yкopiнeHi в почуттi
едностi людських та природних про-
цесiв, iurе BiH не розумiв, як люди
л{ол(уть зберегти власну подобу в зiп-
сутому й подiленому суспiльствi. I то-
му вiя пiдтримував чернецький iдем
вiдходу в системи, що ix пrляхи нiяк
не перехрещувмися з державою;|Ка-
менем спотикання в ycix подiбних
системах були вiдносини статей i

+ Одним з найвидатнiших еретикiв
був MaHi, котрий почав казнодiяти близь-
ко 242 р. i зустрiв магiв. BiH чимало подо-
рожував i, моlкливо, пЙував навiтъ в [ндii
та Китаi. Його }лtнi у Пiвденному Вавилонi
були пов'язанi з мандеями та з ранньо-
християнськими елементами, котрих вва-
;кали послiдовнfiками Iваяа Хрестителя.
Вчевня його - виразно дуалiстичне й роз-
пливчасте. Щерква манiхейцiв складаJIася
з двох рЬнЬ: вибраних i слухачiв. Bipa
MaHi розвива.rrася двома веJIикими хвиля-
ми: III-YII та IX-XIY ст. Рiзновиди
манiхейства виявлялися у поширених се-
лянських ересях, Еаприклад у пав.lIiкiан
тощо. Сам MaHi був умiлий малювальник,
i йому подобалось вкJIючати малювання до
свого обряду. Працi манiхейцiв знищенi,
i остато.лlоi упевненостi нема, а проте
цi.lп<ом мо_lкливо, що на i'x ocHoBi з'явилися
у Багдадi iлюмiнованi рукописи - у мис-
тецтвi IX ст. i в пiзнiшому перському
мистецтвl.
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шлюб, бо тiльки-но людина починае
тяlttiти до ciM'i, вона починае йти на
компромiс зi cBiToM. Але без статевих
cTocyHKrB людське rкиття зупиниться.
Тому чернецтво перегукувмося з Bi-
рою в кiнець cBiTy та останнй суд, бо
як узавтра - кiнець cBiTy, то яке зна-
чення мае той факт, що люди бiльше
не народ]куватимуться? З iншого бо-
ку, послiдовники Августина наполяга-
ли на тому, що неминучrсть першо-
родного грiха необхiдна, аби зосере-
ди"lи всю сиJIу благодатi у руках
церкви,- адrке Jмше у цьому випадку
людина могла почуватися у безпецi.
Таким парадоксмьним чином церква
привчала людей приймати cBiT з усiею
його зiпсутiстю як щось у своiй ocHoBi
незмiнне. IcHyBMo два свiти: cBiT зем-.
лi й cBiT неба, cBiT людей i cBiT bog|
.Щля Пелагiя icHyBaB тйьки один свТт

у тому розумiннi, що людинi треба
вiдмовитись вiд роздiленого буття й
повернутися на цiлiсrплй rrulях поря-
тунку. Прийняття церкви <<у миру>> оз-
начало прийняття самого cBiry i ка-
зуiстичне витраqання на дрiбницi у
процесi мертвотних компромiсiв yciei
реальностI християнського послання
братерства.

Хрещення i tпученuцтво. Як ми
в-ке бачили, внутрiшня криза церкви
увесь час оберталась навкруг немож-
ливостi другого пришестя вiдразу пiс-
ля розiп'яття. Як тiльки люди ycBi-
домиJIи, що схема <<смерть - вrдрод-
ження>>, <<заfибель - останнiй суд)> не
здiйсниться в icTopii негайно,- вiрни-
кам довелося шукати якlсь шляхи
пристосування до суспiльства. Чи то
йти на компромiс i подбати про завт-
рашнiй день, чи то усамiтнитись до
келii або злитися з громадою, о6'ед-
наною спiльною працею та вiдмовою
вiд свого поколiння. У зв'язку з цим
знову постала проблема вiдношення

Сина до Батька, проте на пiдставi
даних чотириевангелiя ii BlKe годi бу-
ло розв'язати. Немол<ливо уявити собi
сина спiвчуття повнiстю й безпосе-
редньо пов'язаним з батьком спра-
веддrивостi у процесi безперервного
мирського суду. Дгонiя тривала, ро-
зiп'яття нiколи не завершувa}лось, ри-
туzIльна схема накладалася на життя
лише у тiй половинi, де йшлося про
бiль i смерть. От;ке, найскладнiша
низка напруrкень виItикла довкола
взаемозв'язку <<Батько 

- 
Син>, що

виллuIось у догму про Св. Трiйцю й
поролrкенi цим питанням нескiн.ченнi
теологlчн1 суперечки.

Проблема й поготiв утаемничи-
лась, вiдколи церква прийняла держа-
ву та освятила iJ. PaHHiM христия-
нам така ситуафя не бралася б думки,
бо вони не вiдрiзняли державу як
полiтичну категорiю вiд KoHKpeTHoi
дер)taви - Римськоi - з i1 iмперсь-
ким культом, що подrлиJIа та уярми-
ла людей. Так, iерархiчна церквal, яка
iтшла на компромiси, знайшла можли-
BicTb непомiтно перейти до такого
стану, котрий дозволяв прийняти дер-
жаву за уN{ови скасування погансько-
го культу. Проте тим самим церква
завдzrла удару в саме серце первlсного
iмпульсу, що передбачав засудrкення
дерrкави, котра за самою своею при-
родою € злом.

(*.У староlкитнiй церквi обряд хре-
щення становив момент принципово-
го вибору, коли, як це притаманЕо
ритуалу iнiфацii, посвячуваний свiдо-
мо зiUIишав позаду один рlвень,киття
i перехо,Щив до iншого. I_{ей перехiд
готувався за допомогою посту й мо-
лiння. Занурювмось усе тiло: <<,dби

ко-rкrмй святий, приймаючи Христа,
мiг народитися Христом>>,- казав
Методiй. <<Ми складаемо подяку за те,

що ми стаемо не лише християнами,

14



. +rT:.,t--8l_b..' г)).r-в '1Y- 1

i lijYl,_;ё ,,* i
;-,Lr: ) '. I

.!i"e,ci,7''t

l
7г\

але й Христом>,- додае Августин.
I тому день Рiздва Христового - це
не день народження його вiд Mapii,
а день прийняття лосвяти в йорданi.
I лишень у IV ст., пiсля остаточного
ствердження церкви, святкування з
приводу Рiздва вiд Дiви заступиJIи
Рiздво через Хрещення. У €гиптi,
BipMeHii та Месопотамii нове святку-
вання просто приеднми до старого,
i обидва вiдзначалися шостого сiчня,
на йордань. Коли дер;кава-церква ще
дужче пiдкорила собi довколишнiй
cBiT, Свято Рiздва вiд .Щiви (з непо-
рочним зачаттям) перенесли на
25 грудвя - на дату поганського свя-
та народження сонця.

Так стався остаточrмй розлам з
традицiями апостолiв. Потроху уста-
лшась практика хрещення немовJIят.
Терту,r.пiан знав, що е такий звичай,
хоч i ставився до нього негативно. На
початку, KplM того, хрещення вlдноси-
лося до Великодня або П'ятдесятницi,
аби пiдкреслити досвiд посвяти й ко-.\
лективну надlюf
LКульт Христа-великомученика

о6'еднував церкву. Але мiсцевй екле-... /cll неоохlднии о]aв вJlаснии святии,

Сцена у саOу: PuM, оiлlла А0 Галttiнас
(назва iмператорсько?о пЬмiстя поблuзу
PuMa.- Пер.).

в.rlacнe свiдчення потреби нового жит-
тя. I-\ей святий був ixHiM геросм, день
його cMepTi був днем народrкення
його самого i тих, хто йшов за ним
у л(иття, що вцрrзнялося вrд ,(иття
зiпсутого cBiTy. Громада щороку зби-
рмась у його гробiвцi дпя прилучення
до святих TaiHcTB, цо символiзувало
поновлення обiтницi сдностi та поз-
держливостi. У своiй ocHoBi це ритум
поганського героя, ме з новою орlен-
тацiею. Антихристиянський софiст
€внапiй у IV ст. писав: <<На нових
богiв римлян перетвор!|лись марино-
BaHi голови та вилитi у форму кiстки>>.
За загальним визнанням, мученики
м,urи право бути першими почутими
Богом, щоб спромогтися <<звернутись

до нього, аби повершився через нього
кiнець ycix речей>. Щя засада викла-
дена в <,Алокмiпсисi,> i у таких тво-
рах, як <<енох>, де мученики вима-
гають негайноТ помсти i збираються
здiйснити i1, тiльки-но ix число збiль-
шиться. Так, на змiну другому при-

}'l",
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шестю, що вiдкладалося, прийпIJIа
iдея поповненrrя спискiв мученикiв.

Без м5rченика та його мощiв гро-
мада не була справ;кньою: iй бракува-
ло необхИного свiдка, завдяки якому
можна було б привернути с.тryх Бо;кий
та прискорити кiнець cBiTy. I немиIiу-
че магiчнi iдеi зосеред;кувzulися дов-
кола мощiв, що ix використовувчuIи
дrrя дивiнацii. Розпочалася нелег:rль-
на торгiвля мощами, що пiдлягала
заборонi 380 i 38б рр. З перемогою
церкви великl мlста узяJIися суперни-
чати у збираннi мощiв, а особлива
святiсть Рима полягала у тому, що
MicTo володiло найбiльшою кiлькiстю
KpoBi Святих Мученикiв. Проте хрис-
тиянство було витвором схiдноi час-
тини iмпepii, i саме там - KpiM Ри-
ма - зосереджув:rлись мучениф

Дсrcетuзлп. Дскесис бi.rьшу чаётину
cBoei сили черпав з ,(аху перед спiл-
куванням статей як перед спонукою
до компромiсу зi cBiToM. Сiм'я тракту-
ваJIась як чiльrл.rй ворог святостi й
християнських достойностей. Але до
цього прилучмися й iншi елементи,
Аскет вiдчував себе Ьiчним репрезен-
татором i наслiдником Христових
терпiнь, KoTpi у свою чергу виражzulи
безвпriдь страждання трудящого лю-
ду. Карфагенський бiскуп Кiпрiан
проголошуе: <,У копмьнях тiло голу-
биться не на лi_lкницi або диванних
подушках, а втiхою та покрiгurенням
у Христi. Висна-rкене тяжкою працею
тiло простерте на землi, але х( це не
кара - ницьма узлежати з Христом,
Смердючi .uIени TBoi не обмитi й за-
брудненi, проте усерединi ти духовно
чистий, хоч i тiло твое закаJIяне. Бра-
куе хлiба, одначе не хлiбом единим
живе людина, але il Словом Божrлчr.
Ти тремтиш, у тебе нема омгь аJIе
вбраний Христом - достатньо вдяг-
нений i приоздоблений>>. Ми бачимо,

як доведення поступово тяrкlе до то-
го, що бiдарям ведеться непогано,
якщо у них е Христос; саме дове-
денЕя BKopiHeHe в oToToжHeHHi Хрис-
та з пригнЙленими, Koтpi е парiями
у дер]кав1.

Аскесuс звичайне грецьке сло-
во, що означае вправу, тренування,
наприкJIад атлета або майстра. Ко;к-
ний навчеrмй ремеслу або якiйсь
справi 61д аскетом, хоча TepMiH дедалi
частiше пов'язувався з атлетом. Аске-
сис - то 65rB життевий шлях, на кот-
рому людина готувалась до перемоги
на одному з великих святкових зма-
гань. Аскет був популярним героем,
переможцем на iграх. Але пiсля зане-
паду вiльного MicTa слово аске7 поча-
ло застосовуватись до духовноi сфе-
ри. На прикладi культу Мiтри шr ба-
чимо, як здiйснювався перехiд вiд
тренувzrльних майданчикiв атлетiв до
арени духовноi боротьби, що змiцню-
вма душу для здобуття пмьми пер-
шостi у cBiTi. Щей символiзм увiйшов
до христиrIнства i широко використо-
вувався завдяки Пав;rовi. Тертуллiан
тJц/мачив, як аскесис вlрникlв пере-
творювався на пlдготовку до жорсто-
костей, що заподiювzrлись державою;
<.Завдяки цьому людина стае невраз-
ливою до в'язниць, голоду, спраги,
злиднiв та агонiй. Висохла шкiра му-
ченика перетвориться на панцир, i за-
лiзнi iкла ковзнуть по нiй, як по рого-
винi. Таким стане той, хто частим
постом доводив себе майже до cMepTi
й пускав собi кров - ва;ккий та до-
кучлlтвий тягар д.ля душi, котра пори-
ваеться звйьнитись). Проте пiсля
прийняття аскесис перетворювався на
самоцйь, на единий шлях, аби BiprMK
мiг довести свою вiдданiать. Атлет
Христа - це одна з основних фраз
у <<Житiях святих)>, що вираrкаJIа са-
му приро.(у боротьби за досконалiстц
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неЁиJIьне вiдкидання мирськпх шля-
xiB *.

4. Вiзантiя

Вiзантiя. Константин надав iмпе-
pii мол<ливiсть розпочати спочатку,
прикрiпивши селянина до зем;ri й пiд-
тримуючи вельможних земJIевJIасни-
кiц стабйiзуючи грошовий обiг за
допомогою переведення його на золо-
тий стандарт, створюючи мЙiльнi ар-
Mii на додачу до глибоко ешелоtIова-
Hoi оборони i намагаючись регламен-
тувати )(иття м]ста через устадення
системи гiльдiй за фаховою спадко-
вою ознакою. Константин стратегiчно
сильно розташував нову столицю t

визнав за необхiдне пiдпорядкувати
державi християнську церкву, аби зо-
середити у власних руках нову це-
ментуючу потуry. Не могло бути й мо-
ви Irpo занепад iнституry iмператор-
ства: вiдтепер BiH був Нашим Паном.
Так до бо;кеськоi ролi Ыператора до-
лучилися HoBi функцii. Тиск через
постiйну загрозу вторгнен}lя варварЬ
призвiв до руiни держави на заходi,
i безчасся почалося з1 злиття мiсце-
вих рl,tмських рабовласникiв з гulе-
мiнною знатгю. У Британii, де лише
тубiльнi .lкптелi вiдбивались вiд загар-
бникiв, англосакси, перебуваючи на
набагато нижчому щаблi розвитку,
Hi;K франки, не амальгамувaчIися з ро-
мано-кельтськими земJIевJIасника-
ми,- i кельтiв вiдтiснили на захiднi
терени.

На ,сходi, попри перiоди великих

* Iдея засryпництва нiцежilла пога-
нам. У нагробкових написах люди бла-
гають мертвих про допомоry. .Щавнi хрис-
тllянп тrжоrк звертмися до покiйникЬ зi
cBoei ciM'i. Таке стамення прикладrмося
до мученикrЕ зl зростаючою, дOти незна-
ною послiдовнiстю.

напруженц Римська дерr€ва вижила
аж до зрадницького нападу хресто-
носцiв 1204 року. Збереглися там i

<<колегiя)> майстрiв, i рабомасницьке
господарство (тимчасово), i MicbKe
,киття. Ми MolteMo виокремити чоти-
ри ocHoBHi щаблi: династii Констаяти-
на, Теодосiя, Юстiнiана та Iраклiя
(306-7|'l рр.); Iсаврiйська династiя
та Аморйцi (71б-8б7 рр.), iконобор-
цi, Македонська династiя (8б7-
l057 рр.),.Щуки, Комнiни (1057-
1185 рр.) та останкя ланка у динас-
тичному ланцюгу - Ангели (1185-
1204 рр.). За досягнуток) Константи-
ном стабiлlзацiею Йrrurа низка невдач.
Iмперiя звову розширюсться за Юстi-
HiaHa; вiдтак починаються тяжкi втра-
ти й зростання загрози на ,схiдних
кордонах з боку персiв i арабiв, а на
пiвнiчних кордонах - з боку слов'ян.
На наступному щаблi державу дово-
диться реорганiзовувати, аби вiдповiс-
ти Еа викJIик iсламу,- i Вiзантiя пiд-
даеться термiновим д:UIекосяжним
реформам. На третьому щаблi при
пiдтримlti земельних магнатiв знову
починасться стабiлiзацiя та змiцнен-
ня iмператорського абсолютизму. На
четвертому ща6.1li iмпсрiя втрачае ве-
лич та влалу i понижуетrcя до рiвня
олнiеi з багатьох европейських фео-
дмьних держав. От;ке, Римська iмпе-
рiя у полiтичному й культурному вiд-
ношеннi перебувала у постiйному ру-
ci, i схiдна iI частина зазнавма
постiйних змiн. Вона неодноразово
й б.тпrскуче раз у раз пристосовувала
cBoi форми, i, взагмi була в авангардi
та зацдавaurl тон рпrтi Kpaiн европI4

Ми зупинимося лише на кiлькох
моментах вiзантiйськоi icTopii. По-
перше, у початкових фазах з'явиrмся
полiтичнi партii, орrанiзованi на
кштмт Iрrркових гонщикЬ чи клу-
бiв, пов'язанi з територiаJIыtими де-
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мами, провiднi громадяни яких фi-
нансувми рiзнi лiтургii або дер.lкавнi
роботи. (Наприкiнцi IV - на початку
VII ст. деми офiцiйно органlзовува-
лись Fllя захисту MicTa). Клуби конт-
ролювали iгри й мми власнi кольори.
Воrlи iсцrвали в ycix чiльних MicTax,
Разом нараховувzrлося чотири
кольори: блакитнi та зеленi, червонi
та бiлi. Основними суперниками були
блакитнi та зеленi; червонi не лриед-
нувались до зелених, а бiлi - до бла-
китних. Вата-lкки блакитних належа-
ли до земельного панства старо-
давньоi Вiзантii, ватажки зелених -до заможних купцiв i працедавцЬ
нового MicTa, що пiдтримувми най-
тiснiшi зв'язки з купцями й праце-
давцями у,схrдних Mlcтax.

Вата;кки однiеi партii прагнули Bi-
дiбрати владу й майно BaTa;KKiB iншоi
партii. Однiею з царин постiйноi во-
рожнечi був розподiл оподаткування.
€внухи, що часто займали Еайважли-
вiшi дер;кавнi посади, були переваlкно
схlдного походження; вихованr у тор-
гових MicTax, вови пов'язува.rrися з

фiнансовою бюрократiею. Таким чи-
ном, вони могли вIIJIивати на користь
зелених. Бiльшiсть державних екс-
пертiв у царинi економiки тако;к були
вtоriддями з лав зелених. HaBiTb Юс-
TiHiaHoBi - блакитному 

- дJIя керу-
вання своiми фiнансами довелося ви-
користати вихованця зелених IBaHa
Каппадокiйця.

За полiтичних криз, особливо у ви-
падку cMepTi iмператора, партii могли
зiштовхуватись Mi;K собою. Полiтико-
економiчнi вiдмiнностi поглиблювми-
ся вiдмiнностями релiгiйними: так,
блакитнi були православними, а зеле-
Hi - перева-lкно монофiситами, осо6-
ливо в AHTioxii. Апогею партiйна бо-
ротьба сягла у повстаннi <<HiKar>

(<<Перемагай!>) за Юстiнiана.

Щiкаво, що чотири.rастинrппi подй
за вiдповiдними кольорами мав кос-
мiчне значення. В AHTioxii партii реп-
резентJrвми чотири райони MicTa, а
Сирiя цiлком може вваrкатися пiдму-
piBKoM вiзантiйськоi партiйноi органi-
зацii. IBaH Малма, iсторик, котрлй
стояв близько до ycнoi традицii',
пов'язуе партii з походженням Рима
та BBaiKae, буrцм згаданi чотири
кольори символiзують чотири стюrii.
Коли ранiше Домiцiан намагався за-
провадити rмперськl кольори - золо-
то 1 гrурпур, то народ вчинив настшьки
активний опiр, що iмператоровi дове-
лося облишити цю думку. Гебрайсь-
кий <<мiдраш> свiдчить про полiтичну
ознаку кольору. (Константин IV по-
мlтив, що колlр волосся у назвах пле-
мен печенiгiв вiдповiдав зонi неба,
на котру орiентувалося це гrлем'я; у
волоських MicTax ще i у XIX ст.

райони позначалися тим чи iншим
кольором).

По-лруге, ми можемо вiдзмчити
вiдносно велику ваry сiльськоi грома-
ди на сходi; внаслiдок слов'янських
вторгнень у VII ст. з новою сиJIою
оживzUIо вiльне селянство. Так, iмпе-
рiя дiстала мо-lкливiсть рекрутувати
солдатiв iз селян, KoTpi зумовили ве-
лич другого щабля вiзантiйськоi icTo-
pii. Коли араби уперше напiulи на
Вiзантiю, азiатськi селяни взяли
участь у боротьбi: iM перепми надйи
утеклих помiщикiв, i з'.шилось те, за
вiщо мо;кна було боротися. Селяни
продовrкувiчIи вести партизанську
вiйну у горах, i вiд Таврських гiр до
Лiвану вони не переставzUIи нападати
на мусульман. Ix називали <<крицевою
стlною>>.

Греки називми ix <(апелате> 
-{uIенами клубу, а мусульмани 

-<мрр-
даiтами>, заколотниками. Нiчого по-
дiбного на заходi не було.
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По-трете, мав мiсце величний пе-
рiод iмператорiв-iконоборцiв, зокрема
Константина V, коли здiйснюва;rися
невiдкладнi реформи. Напалу зазн.uIо
чернецтво, а також культи святих i
.Щiви; культове мистецтво пiдлягало
заборонi. З'явився чима.пий стимул
у свiтського i ryманiстичного мистец-
тва, однак неспроможнiсть iмперато-
piB зiпертися в остаточному пiдсумку
на селян, а не на помiщикiв, послаби-
ла i згодом зруйнувала iконоборську
державу. Зрештою перемогло право-
слав'я, i магнати знову за македонцiв
вiдновили cBoi права.

По-четверте, витривмiсть сiльсь-
Koi громади та вiльних селян не лише
зумовила появу iконоборськоi дер]ка-
ви та iJ реформ, ме Й викликzUIа нову,
поту;rнiшу хвилю ересей, коли полi-
тичнi умови знов пожорсткiшали.
Павликiанська ересь виражала бун-
тiвництво азiатських селян, а бого-'
мiльський рух - ба.ш<анських селян.
В iрування мали здебiльшого дуальний
характер. Павликiани мшrи двi абсо-
лютr'их засади; богомйи намаг:iлись
уникнути TaKoi виразноi дихотомii,
aUIe вони вважми BcecBiT повнiстю
витвором диявола. Вiдносини харак-
теризувмись аскетизмом. Павликiани
мми низку MlcT на BlpMeHcbKoMy кор-
донi й сподiва;riлся пiдкорити всю Ма-
лу Азiю. Вони хотйи збереrти апос-
тольську основу, запровадивши систе-
му посвяти, котра вела до plBнocтr
й братерства. У ixHix MicTax панув.Iла
iсополiтiя, рiвноправнiсть громадян.
Македонська реакцiя передусiм взя-
лася до лiквiдацii павликiанства та
побиття павликiан. Богомi.lпл не м:ulи
TaKoi пiдбадьор.lп,tвоi здатностi самоо-
новлюватися, що позначала сiльськi
громади павJIикlан, проте вони запе-

речували церкви як пристановище
диявола i шанували пам'ять iмперато-

рiв-iконоборцiв; вони не погоджувzulи-
ся з розрiзненням мирського й клери-
кzUIьного, а,кlнки мalли Tl ж права, що
й чоловiки.

Нарештi з вiдрод;r<енням вiзан-
тiйськоi держави у ХIV ст. вJIаду по
MicTax спробували захопити зиJIоти.
lЗ42 р, бiдняки повстми, скинули
знать i захопиJIи органи управлiння,
та пiсля запеклоi борогьби вони за-
зн.ци поразки через зралу. (Звичай-
но, на ремrсникlв вплинули новини
про повстання l339 р. в Генуi, де було
повалено олlгархrю, zrле загмом рух
зилотiв почався не пiзнiше ХII ст,).

, Йовui центр в образоrворчомg
мuстецtвi- З появою мiсцевих i про-
вiнцiйних типiв на румовищi класич-
Hoi,схеми за обставин, що склмись
в iмперii пiсля III ст., разом з хрис-
тиянством з'явилась i нова о6'едну-
вмьна сила. Вона мzrла два аспекти.
Перший ми можемо нzввати символi-
зуючим або йюстративним аспектом:
BiH - як довели розкопи у .Щура-€в-
ропос, прикордонному мrстечку в се-
реднiй течii €вфрату,- був здебiль
шого запозичений з юдаiзму. У знай-
деtliй синагозi простежуються члпrмi
зусI4IUIя, докладенI до вираr(ення ме-
сiанiстичноi iдеi у низцi картин, в ос-
нову яких покJIадено взаемопов'язанi
мотиви або теми: цйiснiсть вражеЕця
пiдкреслюе iсторичнi та значущi мо-
менти юдаiзму. Ту саму мистецьку
систему згодом застосували христия-
ни у вiзантiйськiй та середньовiчнiй
церквi, де мозаiка, рiзьба й живоIIис
о6'еднанi для вира;кення фiлософii
життя, бачення icTopii, прийняття
космiчноi природи церковноi форrлr.

.Щругий аспект зосередлtений у са-
мiй формi, Iмпульс тут походить вiд
культу мученика. I-tepKBa - це мiсце
посвяти, щоденного поклонiння або
ритуаJIьного повторення смертi-вiд-
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родження Христа та прилучення до
Господа. Але, ,як ми бачлlли, у кожнiй
мiсцевiй громадi загальнохристиянсь-
ка iдея здЙувае вJIасне прив'язання
i точку зiткнення через мiсцевого му-
ченика та Його культ. Гробiвка муче-
ника, мlсце щорlчного святкування
народхення через мученицьку смерть
i причаrцання святих TaiHcTB, ототож-
нюеться з BiBTapeM Христовим, п4о
символiзуе останню вечерю, розiп'ят-
тя й воскресiння. Культ мученика мае
BJIacHy apxiTeKTypHy форл.rу, що роз-
винулася з <<Героона>. поганського
храму на честь героя. Спершу <<мен-

са)>, чи гробiвка, ставиJIася просто
лtеба, хоч i tlбгорожувалась мурами зi
своерlдним гротом чи апсидоIо дJIя
поховального <,кубiкулуму>>. Якщо до-
дати покрiвлю (що заступае небо),
то ви природним пUIяхом одержуете
заокруглену або багатокутну форму *.

Великi <<мартирii> безпосередньо
пов'язувмися з Христом, але на цю
форму скрiзь на сходi був великий
попит, бо саме вона виражаJIа нову
силу пfобудженого л(иття. Вплив цей
очевидний i потуlrrний в-lке за Кон-
стантина] в Октогонi Антiохiйському,
що прийшов на змiну Героона в Свя-
щенному Палацi вiзантiйськоi I]еркви
Св. Апостолiв, яка утворюваJIа колек-
тпвlлий Героон HoBoi релiгii, в осномх
веJ,Iиких пiurестинських соборЬ Гробу
Господнього, Гшrгофи, Рiздва, де цен-
тральний план зJIивався з базилiкою,
i в римських пам'ятниках, де бази;liка
перетворюеться на мартирrон з розта-

* Витоки провадять до старожитнiх
rфрм гробiвок; наприклад, спроба крую-
вого перекриття прямокутного плану, пе-
регворення квадрата на багатокутrик за
допомогою нашаIюванItх камlнних консо-
лей: Ветулонiя (Ван Ессен, мал. IV, при-
клад II). Греки йкенськоi кульryри успiш-
но впор:Lпися з банею, а поriм уникaulи
ll.

пцrванням священних решток пrд апси-
дою або в ocHoBi вiвтаря. У IY ст. мо-
щi з'явились у церквi, а невдовзi без
MorlTB пlд BlBTapeM вrке анlяк не моrк-
на було обiйтися. Iнакше вважzulося,
ффм споруда не мае святого свiдка
перед лицем беззаконня.

Як наслiдок до царини архiтектури
увiйшла потужна нова динамiчна си-
ла, що розвивала HoBl моr(ливостl,
KoTpi, як ми вiдзначали, з'явились
у римлян у зв'язку з використанням
бетону. Спершу мартирiон був неза-
лежний вiд церкви, хоч i розташову-
вався поряд з нею або HaBiTb бйя ii
стiни. .I[,инамiчнi змiни вiдбулись тодi,
коли мартирlон проник усередину
церкви. Банна базилiка вiдбивала
спробу <(яадати спорудам культового
призначення схоrкlстъ з мартирlями,
що увiйшли у моду завдяки ре.пiгiйно-
му запмовi цз6,>. (Хрещальня як Mic-
це ,входження у нове життя tlадзви-
чаЙно Ticнo пов'язана з мартирiоном,
i тому iй надав;urи круговоi або бага-
ToKyTHoi форми).

На заходi, попри вторгнення Bi-
зантiйських форм в Iталiю, ситуа-
цiя - за браком мученlакiв - була iH-
шою. основною зzчIишЕuIась базилi-
кальна форма, що спиралась Ёа

римську cBiTcbKy заJlу - на прямо-
кутник. Проте це не докладна копiя,
бо типова зма ратушi м:rла довгасту
форму з колонадою здовж ycix чо-
тирьох cTlH, вкриту аркаду - часом
з однiею або HaBiTb двома апсидами,
вiдокремленими вiд головного о6'ему
колонадами. {DopMa костеJц/ скорiше
спирzшась на тип зали, передбаченоi
лпя мiстерiйних культiв, наприкJиrд
Мiтрц де BHyTpimHi стовпи рiвнобiяrнi
довIIшм сторонам, Jrмо'кJIивJIюючи
вйьний рух вiд,вхо.ry до протиJIежноi
(найчастiше апсидноi) gторони. Вна-
слИок цього утворIоеться центрмьна

80



нава й два бокових придйи. У про-
довгастому костелi iнодi як мартирiон
споруджувarлась пiдземна каIuIиця,
На загальну побудову храму це не
вIulивrtло,- хiба що поховання пере-
суваJIись блилtче до вiвтаря. На,сходi
у церквi не дозволялось робити похо-
llання, i святi мощi - безвiдносно до
вiвтаря - справили динамiчний вrиив
lla структуру. (На заходi iнryмафя ad
sanctos привела до модифiкафi схiд-
lroi апсиди за допомогою радiмьних
BiBTapiB, галерейних переходiв з роо-
бi;кними коJцrмнами тощо, що у свою
,lергу збйьшувало вiдмiннiсть захiд-
ного костеJц/ вiд схiдноi церкви).

Найбйьшого розмаху вiзантiйськi
експерименти набуваrогь за Юстинiа-
lla. Розгляньмо коротко три тодiшнi
llеркви. За cBoiM типом церква
Св. Апостоrriв у Константинополi -це грецький хрестобанний п'ятrшер-
хий храм, Банi посад:кено на утворе-
нлй стiнами квадрат, причому паруси
(сферичнi трикутники) сполучають
криву лiнiю з прямою. Храм Сан-
Вiтале у PaBeHHi явJIяв собою восьми-

б а-вь

Поховальнi зображення з (Dаюма.

кутник з внутрiшньою вкритою арка-
дою та гаJIереею, а банне перекриття
спирzUIось на виступи центрzrльного
о6'ему (кiлькаповерховi маленькi ду-
м по кутках). У храй передбачався
нартекс або притвор з апсидним за-
кiнченнflrл або BiBTapHrM виступом,
пiдкресленим обабiч круглшuи форма-
ми. Щентральна баня пiднята й Bi-
докремлена вiд вкритоi аркади не про-
сто арками, а ciMoMa апсидlими
о6'б\,rами (восьмий - вiвтарний), у
кожному з них було по три MалeHbKi
арки. Малося на увазi втрутитися у
формоподiл погоком свiтлотiнi, що
пiдносить внутрiшнiй о6'ем i перево-
дить його у вимiр змiнного IulивкоIк)
простору. I, нарештi, собор Св. Софii
у Констанмнополi, споруд-жений на
майданi, звiльненому пiсля повстання
HiKa. План собору нzulежить Антемiю
Траrriйському та його помiчниковi
Iспдоровi Мiлетському. Задрл поля-
гав у винятково драматичному i в;rад-
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ному поеднаннi базилiки з центрмь-
ним планом. Щя iдея блискуче втiлена
менш нiж за п]ять poKiB.

Всерединi поздовжнi конструкфi
перетiкали у величну центральну ба-
ню, когра рацiально вбирала у себе
все й мрйа угорi, наче крилатий Bi-
нець. Стовп перетворився зi структур-
ного на декоративний i динамiчний
елемент. Розташованi по кривiй унизу
стовпи поривають погляд до cBorx
золочених капiтелей, а BepxHi стовпи,
що несуть гапrереi, перехомть у яск-
paBi горiшнi cTirи з порфiрових плит.
На чотирьох парусах створено мозаi-
ки з криJIатпми херувимами, паруси
переходять до гзимсу банi, де збли-
л(усться Христос Пантократор, аби
судити cBiT. Понад yciM - на високiй
увiгнутiй мозаiцi - посiла мати з ди-
тиною (у блакитrп.rх, бi;пах i золgгих
тонах) на червоному TpoHi з зелеflим
пiднiхtком, а у центрi банi зорезводом
п.тмне Христос. Покрiвля, вистелена
щирим золотом, перемiшуе барви з
численними вiдтiнками мармуру, зе-
леного, бiлот,о, серпентину, шафран-
ного золота, червоного й бйого, мато-
во-роr(евого, порфiру: плавлення па-
лаючого камiння, висвiтленого нiчним
сяйвом золота.

Величне враження простору й
r/

свlтла: oo'eмHl заглиолення, пlдкрес-
ленi пiвбанями та сорока вiкнами.
Щентральний потулtний снiп свiтла не
cTBopIo€ враження оголеностi завдяки
придIлам з г;шереями, екраЕованими
вiд баrri п'ятьма арками на першому
поверсi й ciMoMa - на верхньому.
Плин свiтла врiвноважуеться таемни-
чою вiддменiстю o6'eMiB та ритмiчни-
ми заглибленнями.

На пiдставi прозового опису Про-
копiя та великого вiршового панегiри-
ка Пав.rrа Силентiарiя ми знаемо, який
ефект передбача;rося створити i що

почувми люди VI ст. при такому
видовищi. Прокопiй зупиняеться на
<<Maci й гармонiйних пропорцiяхr>, на
одночасному ефектi широчини й дов-
lt(ини, на уявному вибуховi снопа
свiтла зсередини. <<Усе, здаеться, IUIи-
не у повiтрi, Hi на що не спираючись;
нiбито усе пiдня.пося i ось-ось упаде
на тих, хто cToiTb унизу, iule насправ-
дi усе сповнене винятковоi сили й ста-
бйьностi>. Баня <<не спираеться на
мурування, а радше пiдвiшена на зо-
лотому ланцюговi до найвищого не-
ба>,- ця неоплатонiчна метафора
слушно вJIовлю€ загаJIьну символlку.
Нагромадження коJIьору зосеред)(уе
на cTiHax всю cyTHicTb квiryчого зрос.-
тання: <<..,KBiTyra лука у розповнi кра-
си... пурпур, зелений тон, багрець ка-
меня, камiння з бiлим полум'ям, ка-
мiння, котре Природа, як митець,
перемiшуе у найбагатших кольорових
контрастах)>. Павло написав свою
поему з приводу завершення будiв-
ництвat - пеан зосередженим у xpaMi
свiтлу й барвi: i вдень, i пiд час вечiрнi,
осяяноi мiрiадами свiтникiв. BiH ба-
чить мерехтiння, як хоровод Вогнiв.
(Дiоген, бiскуп Амiський, описуе в
одному рядку церкву як <<хоростасiюr>:

<,Спочияь бiля хороводу бла:кен-
них))). Щерква - це водночас i все-
cBiT, i небесний пагорб з вогнями
зiрок, що обертаються, i райський
садок - оселя бла:rrенних.

€днiать концепцii та форми (що
надають образам динамiчного буття
за допомогою втiлення iдеi мартирiо-
на) у свою чергу преднуеться з дра-
матичною функцiею церкви. HecKiH-
qенна драма виражева у лiтургii з fi
натяками i розробками драматичних
MoMeHTiB, сцен i символiв. Щеркви
<<виконують роль театр:цьних з,UIlв,
подiлених на двi частини: одна при-
значена ддя нематерiaulьного, духовно-
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го, символlчного спектаклю, а друга,
що оточуе першу у виглядi двоповер-
хових галерей,- мя глядачiв. Звiдси
й симетрiя ппану, i найтiснiший
зв'язок з рiзними об'емами iHTep'epy,
кmрi то тут, то там пронизуються
великою кiлькiстю великих отворЬ>
(Брунов). Ми молtемо до цього лише
додати, що пiд час лiтургiйноi спiву-
частi Йидвi частини зливаються до-
купи.

Поети цього перiоду, аби виразити
у мистецькому TBopi сприйняте ними

Хрuстuянськuй розпuс на цвuнтарi
Св. Марцела й Петра у PuMi: Вiбiя вступае
0о райськоzо саdка-

життя, не вдаються до висловrв, якr
зммьовують iлюзорну подобу,- то6-
то до зображених KBiTiв, що ваблять
до себе бд*iъ- як це робили греки,'iхнiй образ мовить про динамiчне
злиття. Так, Агатiй Схоластик, опи-
суючи наммьовану Хомою повiю в
Константинополi, завершуе такими
словами:

BiH те в мистецтво вклав, що дJIя душr жадане,-
так тане BlcK, як серце його тане.

А ось двi епiграми Павла Силентlарrя:

Природа - не мистецтво - д:uIи вакханцi пал,
бо з каменем стопивсь несамовимй шы.

BiH очi упiймав, zule ж яке волосся!
А шкiри де чарЬний лиск?
Ти спершу сонця намaLпюй злотавий блпск,
а вж,е тодi i тйа Теодори мJIость.
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Митець почуваеться частиною
зобра;куваного cBiry. €в;lа.лiй, творець
мозаiк у церквi Св. Апостолiв, зобра-
зив себе у сценi зi святою бйя домо-
вини <<у буденному одязi,- точнiсiнь-
ко таким, яким BiH буr.rй час роботиr>
над мозаlками.

У цьому cBiTi мозаiка була цiлком
природним рiзновr,rдом мистецтва. Во-
на зображувала форми на cTiHi й од-
ночасно розмЦувала i'x у просторi,
що був Hi rm cTiHi, Hi позаду Hei, Hi
спереду; багатi розкладенi ко.пьори

у розмаiтому свiтлотiньовому подiлi
надавали cTiHaM ледь вiдчутноi ваги,
примушувми тремтrти поверхню,
створювaulи абсолютно незбагненну
глибину. О6'еми форм докладно про-
роблювались, i водночас ix переймав
cBiT духовностi, що обiймав усю зем-
лю, надаючи iй щйьностi, таемни-
.IocTi та повсюдrоi сили надii й стра-
ху.

Ircоноборф. Слiдом за згаданим
великим перiодом вiзантiйська apxi-
тектура зосередиJIа JrBary на mlaнl:
вписаний у квадрат рiвнобiчний хрест.
Одна баня розташовувмась у центрi,
а чотири меншi - по кутах. Високi
склепlнчастl трансепти, що завершу-
вмись вигнутим (м трикутним фаса-
дом, прояснювали лiнii конструкцii
il давалп apxiTeKTopaM мохtливiсть
розглядати як зовнlшню, так l внут-

рiшню побудову храму. ,Щедалi зрос-
таюча увага до висоти зумовиJIа оста-
точне пiднесення банi. (Dорми скеро-
Bzlнl угору, поверхи зменшуваних
склепiнь зiходять до центрzrльноi банi,
зайсть масивних стовпiв з'явrrяються
витонченi колумни. Витвiр, подiбний
до собору'Св. Софii, пmребував пев-
Hoi монолiтноi кубiчноi Ivrас", що *ori-
тролювала б розмай та пишноту cBiT-
ла. Однак тепер TaKi форми могли вже
здатися нудними: будiвничi тя.lкiють

до ппинност1 розвантажуючих вигиItlв
у потрiйнiй схiднiй апсидi або у пiвко-
лах, що завершук}ть нартекс.

IIIоправда, новий iмпульс прийшов
у мистецтво вiд розламу, викликаного
iконоборчими реформами, а не вна-
слiдок постJлIового розвитку форм
VI-ИI ст. Уся iератика опинилася
за бортом. Вiдроди.лись е;иiнiстичнi й
класичнi мотиви, пiдтримувались yci-
лякi cBiTcbKi й ;caHpoBi теми, а такоr(
скульптурний портрет. Константин V
заохоч/вав rсторичнr сюжети у ма-
лярствi, у церквах заряхтiли мотиви
природи, з'яви;шrсь HaBiTb сатира i ry-
мор. Уiд.пивi карикаryри на право-
слав'я, cTBopeHi Георгiем Асбестом,
згодом пiддали Спаленню на Восьмо-
му соборi. Сумiш витонченоi фантазii
та ryмористичного реалiзму з'-ш-
ляеться в Хлидорському Псмтирi, де
гордуни, <(що вуста cBor отверзають
проти неба i язиком прокладають собi
шлях на землir>, зобралtенi у виглядi
двох бороданiв з довгими язиками на
зем.пi та з верхньою губою, яка стир-
чить просто у небо (останне схоже на
миску на xpecTi). Щйковита свободд,
надав:UIась грr уяви у таких творах, як
<<(Diзiолоп> з його сиренами, нiмфами
й кентаврами. У той ,ке tlac декора-
тивнr елементи ринули з мистецтва
Багдадського халiфату, що у свою
черry було синтезом грецького, месо-
потамського i перського чинникiв.

Yci найвидатнiшi мистецькi твори
iконоборфв знищенi. Одначе ми мо-
хrемо зiбрати свiдченrш про те, що
кiнець VII i початок VIII ст. були
<<перiодом iнтенсивноi творчоi дiяль-
HocTi в lмперii, де то в однiй, то
в iншiй технiцi з'являлись дедмi HoBi-
шi гrластичнi концепцii та розробля-
лись форми, що Lx деталiзацiя припа-
ла вже на часи пiсля завершенЕя
iконоборчих розбратiв> (Пiрс i Тай-
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Хрuстос з ,Щеiсуса. Пiвdенна zалерея храму Св. Софt1 у Константuнополi.



лер). Коли у таких творах, як голова
Христа з нартексу собору Св. Софii,
що датуеться 88б-912 рр., ми зi-
штовху€мося з зовсiм новою гпибп-
ною втйення людини та конкретики
форми, то починасмо розумiти, як
лише митцl, cKyTr православними Еа_
становами, могли запроваджувати у

Митф по-новому трактувzlли кJIасич-
ну рiвновагу i прагнули розробити
ритми, заснованl на пропорцlях
людського тiла, а також поглибити
людський змiст у Христi, Mapii та
святих.,Що того,( вони ставили собi
за мету якомога поглибити простiр.
У IX-X ст. ми подибуемо чимчuIо
окремих фiгур, потрактованих з пози-
цiй нового реалiзму та скомпонованих
згiдно з низкою правил: вони розмi-
IIryвмись у пристrнках чи склепlнчас-
тих частинах, контрастуючи зi спокiй-
нiшшчrи тонами йлицьованих марму-
ром cTiH. Консистентна шкала розмi-
piB, оптичних прийомiв коЕтроJIю вик-
ривJIень, моделювання, диферен-
цiйоване зале]кно вiд вимог освiтлен-
ня,- усе це споJIучалось для забезпе-
чення ефекту цйостi. Еллiнiстичнi
елементи справI4пи повалrний вплив
Ее лише на iлюстрування книг, iUIe
й на оздобленуя cTiH, що офоfмлюва-
лись у живописному стилi. Цi
прийоми присутнi у милiй задрлливiй
трацiйностi дафнiйських мозаiк з ix
легкопJIинними ритмами i спокiйни-
МИ, Ме НаПРУЖеНИrtШr ВrДНОШеННЯМИ.

Iсторики вважають Македонський
перiод найвеличнiшим для Вiзантii
через новий поштовх, що його дiстала
феодальна система внаслiдок дiяль-

Я теж Петро, котрому не судиJIось
побачити Господнiй ;<иводайний грi6.
Я вирiзьбив його на диску: похиJIившись
низько, ясно бачу Христове тiло.

cBol визначенЕя ту людяЕlсть, з кот-
рою вони познайомились у добу iKo-
ноборства, що тривала з рiзним сту-
пенем жорстокостi стосовно ортодок-
cii понад I50 poKiB. Один вiршик дас
нам уявJIення про нову еднiсть з мате-
plaJIoM, до котрого звернувся митець
пiсля тривалоi боротьби:

HocTi iконоборфв,- тогочасна екс-
пансiя спиралась на використання
нагромадженого соцiально-еконойч-
ного капiталу. Одначе розростання
пропорцiй церкви у IX-XII ст. вiд-
верто стримувччIося, i функцiйнi е.пе-
менти структури послабли. У
X-XI ст. догматичнi та лiтургiйнi
схеми прагнули опанувати канони де-
кору, в кOгрому колись переважала
концепцiя iсторизму, а згодом поволi
вiдродrшся оповiдrий стлrль. Бiднiсть
вiзантiйського cBiTy, що поглиблюва-
лась пiсля XI ст., спричинила iHTeH-
сивнlше викOристання стrнопису, що
повнiстю або частково витiснив мозаi-
ку та зруйнував систему рiвноваг, л<а

грунтув:rлась на мозаiцi й MapMypi.
Водночас перемiна MaTepiMy посили-
ла, а моrке, й зумовила прагнення
бйьшоi рухливостi та взаемозв'язку
форм з середовипlем, розширення
гармонiй.

У ХII ст. почався моryтнiй вплив
вiзантiйськоi культури на краiни Схо-
ду, Пiвночi та Заходу. Але про це
мова йтиме згодом.

Лiтераrgра. За величчю i розма-
хом вiзантiйське письменство не мо]к-
на порiвнювати з образотворчим мис-
тецтвом. Проте найва;к-rrивiшою за-
сJryгою лiтератури було те, що вона не
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давма загаснути розмаlтим чинникам
греко-римського спадку в тяrккi дтIя
культури столiття. На першому щаблi
створено чимitло вартiсних iсторич-
них праriь: вiд Прокопiя з його гост-
pшr уiддивим розумом, з його вивчан-
ням класикiв, як-от Фукiдiд,- до та-
ких попул4рних xpoHicTiB, як IBaH
Малма, котрий вбачав у всьому лише
давне сум'яття. HaBiTb одне речення
може дати уявJIення про терпкiсть
стилю Прокопiя: <.$горяючи з нетерп-
лячки о6'еднати людськiсть у одно-
стайному розумiннi Христа, BiH за од-
ним духом викорrнював rнакшедуман-
ня,- i усе те пiд приводом благо-
честя; бо якщо люди не дOтримувми-
ся його ре.lliгiйних поглядiв, BiH не
вважав ix знищення вбивством>. На-
роднi чинники у Ммали виявJIяJIись

у переказах про Троянську вiйну або
Олександра, у компiляцiях та при-
слiв'ях, у байках про тварин. Теоло-
гiю розвивали чотири великих вiтцi
церкви IV ст.: сильнiша соцiальна но-
та звучала у доробку IBaHa Золото-
вустого. Вiзантiйському мiстицизмовi
вJIастиве пiдкреслення <,6огостанов-
лення)> у ритуал посвячення, орга-
нiчноi едностi людини й природи й
водночас болtеськостi природи, що
складаеться з багатошарових iepap-
хiй. Чимало .lкитiй святих були автен-
тичними i жваво написаними бiогра-
фiя"rи. В особi Клавдiана, що писав
латиною, i Ноноса, що писав грець-
кою, поезiя у €гиптi, починаючи з
IV ст., д'остоту ожиJIа. Грандiозна
поема Ноноса <<Про .Щiонiсiя> - це
романтичний метаморфний епос,
пов'язаний з алхiмi,Iними iдеямш.
(З'явrrяються акцентованi ритми; до
головних заслуг вiршуваняя Ноно-
са зараховуеться вишукана леrкiстц
а також плинвiсть i гнучкiсть руху).
Георгiй Пiсида у <.Шестидневi> нама-

гався надати Перським вiйнам симво-
лiчноi глибини, тракт)rючи Геракла як
демiурга, що створюе cBiT заново. По-
ту;лtний вILпив аристократизму вiдчу-
ваеться у еретикlв, зокрема у несто-

рiакцiв i монофiситiв, що впритул ф-
кавиJIися медициноЮ. IBaH Нiкиусь
кий дохiд.llиво, народним стиJIем опи-
сував бродiння й MacoBi еретичнi ви-
ступи супроти iMlrepii на своiй бать-
кЬщинi - у €гиптi.

З боротьби доби iконоборства пос-
TaTra потреба повнiстю викJIасти вчен-
ня ортодоксiв. IBaH ,I[aMacKiH, який
зростав ув 1сламському оточеннr, ук-
лав <<,Щл<ерело знання)> - першtd ви-
черпний викJIад християнськоi догма-
тики, що включався у Bci TaKi пiзнiшi
праф на сходi й на заходi, а AKBiHaT

уваrкав цей TBip взiрцевrпr. IBaH розг-
лядае розвиток Jrюдства як низку фаз,
що були визначальними дIя своt0
часу й д;rя свого мiсця. Вiдвертя Хри-
ста розко/Iоло lсторlю, ме не завер-
шило iI. За IBaHoM .Щамаскiном,
людська нескiнченна праця на нових
пшяхах набагато важливiша за, свя-
щенн1 тексти.

Iконоборство призвело що }illlpo-
дження класики, i людп почzл.,jя Io-
вертатися до Гомера i fIлатона через
поширення енциклопедичних компi-
ляцiй та кодифiкацiй. Ва;кллвi вIlпиви
надходиJIи зi сходу - з f{epcii, куди
вr(е встигли потрапити iндiйськi каз-
ки. О;кила сатира у прозi та у вiршах.
З легенд прикордоння, де селиllися
павликiани, .uIени таемних товариств
i прикордонники, народ,!вся хвилюю-
чий народrшй епос <.Щигенис Акри-
тас>>, у котрому червоною ниткою про-
ходить iдея про те, що треба утверди-
ти мир через еднання християн i ара-
бiв. В епосi перемiшуються лицарськi
й народнi риси та описуеться мрiя про
небесний сад. У народнiй творчостi
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шириJIися лiричнi жанри. Коли вiзан-
тiйцi повстали проти Михайла V, то,
за словами Псела, <<мiщани й люди м
риЕку створюваJIи групи таIщюристlв
та укладали з;rободеннi <траryди>l тут
же iмпровiзуючи й caMi пiснi>.

Пiсля XI ст. цi тенденфТ поглиби-
лися. У цьому сторiччi ,cxolracT Ми-
хаЙло ПсФI з Його енциклопедичними
зафкавленн.шrrи блискуче випередив
дiячiв iTa.rriйcbKorrc Вiдрод;кення.
У <<Хронографii> BiH з дивовиr(ною
психологrчною грунтовнlстю описав
iсторiю двору,- це щось зовсiм нове,
враховуючи ще й .кивописну яснiстц
драматизм i шryчнi характеристики.
Ще лrиттепис, когрому вл,tстива нова
глибина i водночас образний роман-
тичнrлi розвиток. <Але коли я н.аблu-
зився до вiвтаря, за котрий учепився
Михайло, i ко.лtи я побачив двох yTiKa-
чiв - iмператор4 що прилинув до
свячених скри.lкалей самого Логоса,
та Найве;rьмо:t<нiшого, що стояв пра-
воруч вiд вЬтаря, якi перебували в iH-
шому одязi й cTaHoBi духу, обое посо-
ромленi,- я вiдчув, як вiд серця мого
вiдршrув останнiй cIuIecK Йурення...

Юрма уломилася до церкви, нiби
зграя диких звiрiв, i оточи.ла обох,
бучiм збиралася ix пожерги, а я зi-
перся на огоро]ку праворуч вiд вЬта-
ря й поринув у печаль...> Безсторон-
нiй спостерiгач Псел щиро по-людсь-
кому вiдчувае причетнiсть до того, що
коiться. Щим BiH зробив новаторський
внесок у письменство.

Р iзновud ч 0 рапат iчпа е о Jпuс т е цт -
d4. У рамках вiзантiЙськоi культури
ми подибуемо чимало розмаiтих на-
родних лrанрiв, iше справ]кнього Ео-
ваторства у них не було. Одним iз
джерел дrами були сирiйськi гомйii
як риторичrмй прийом оживJIення
бiблiйноi icTopii. У деяких наrryчуван-
нях е розJIогr дмом, що являють

собою короткrлi обмiн переказаними
священними текстами. Iншi дiмо-
rи - це самостiйнi твори, хоча il
пов'язанi з текстами, у котрих епiзоди
моr(уть подiлятися на кйька яв. Тре-
тя група обiймае драматизованi епiзо-
ди з життя Icyca та Mapii, за якими
йдуть послiдовно ритмiзованi ора-
TopcbKi паса.lкi на взiр гiмнiчноi лiте-
ратури. Власноi структури набула
повч:urьна драма, що дйре видrо на
прикладi приписуваЕого Прокловi
Константинопольському <<EHKoMio-

на>, хоча вона й тя;сiе до казання.
Мо:кна припустити, що гомiлii вико-
нув:uIися рiзними голосами у церквi
у супроводi хору; при цюму, iMoBipHo,
використовув:мись рiзнi lкести й пе-
реходи. Щ,рама-енкомiон увiходи.lв до
панегiреiв, з:шучених до великих лi-
тургiйних споминань. Схо;ке, що icHy-
вмо два цикли, ко;кrмй з когрих
скJIадався з трилогii: Благовiст, Рiзд-
во, Втеча до €гипту та Хрещення
Icyca, Терпiння, Пекельнi мукп. lKo-
ноборцi покJI:uIи край розвитковi ен-
KoMloнa.

Тлом гомiлiйноi драми була си-
рiйська <<согита> або гомiлiйний пiс-
неспiв. IIIирше теми <согити> вико-
ристовуються у дваIrадцятьох рrздвя-
них гiмнах Софронiя - €русалимсь
кого патрiарха у 534-538 рр. У гiм-
нах з'ямяються TaKi персонаlкi, як
Йосип, Марiя та Спас. На гомiлiйнiй
драмi позначиJIась i пантомiма, внас-
лiдок чого виникJIо гумористично-реа-
лiстичне тракт)вання тем зачаття та
народrкення lcyca. Так, Марiя шryтае
янгола Гаври.па з юнаком, що нама-
гаеться rr згваJIтувати, та попереджа€
його про ревнощi йосипа. Коли зас-
мучений йосип почина€ вичитувати
Mapii за дитину, вона передрыкнюе
чоJIовlка.

Пiсля iконоборства почtulи розви-
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ватися мiстерiйнi п'еси. ,Щалi, у Bi-
зантii за ycix часiв icHyBMa cBiTcbKa
драма. ,Щля рецитафй написана низка
вiршованих п'ес. У довгй п'есi <Тер-
пiння Христовi> (це частково центон
з Еврiпiда) ми безсумнiвно подибуе-
мо невiдоме застос)вання кiнематич-
Hoi технiки дii, що виIIJIивае безпосе-
редньо з оповiдi. Поширенi були yci-
лякi перевбирання, HaBiTb у церквах,
iнодi 

- у cTpoi, що зобра-lкув:ulи тtsа-

рин. Маскаради влаштовували i в гiль-
дiях. Проте <(кам доводиться визЕати,
що про вiзантiйську сцену ми напевне
знаемо лише одне: вона iснувала у
виглядi ревю й вар'ете, комiчною
фарсу й полiтичноi сатири> (Фогт).
Вiзантiйський театр, безперечно,
справив разючий вIшив на радпе вар-
варський захiд. Так, Бомбiнарiя або
Бомарiя -це було свято кастаньст
або брязкавок, улюбленrлк iHcTpyMeH-
TiB комедiантiв. З часiв Юстiнiана по-
хйнi цього слова озЕачали усйякi
дiйства, що брми на глузи церкву або
державу. Таку саму назву мали п'еси

CxiOHi мiмu. cDpecKa з KuiBcbKoeo кафе0-
pcu,btozo собору.

народного театру у Венецii, що давав
вистави на весЬних бенкетах. У Bi-
зантiйських джерелах цього вене-
цiйського явицда майже HixTo не сум-
нiметься. Найiмовiрнiше, саме вiзан-
тiйськi мiми поклали пiдмурiвок коме-
дii дель арте, а також рiзних iндiйсь_
ких i особливо китайських вистав.
Про лiтургiйну драi"ry можна стверд-
жувати, що yci захiднi варiанти цього
жанру були пород-lкенням сирiйсько-
вiзантiйських творiв,-частково че-
рез переклад i адаптацiю, частково
завдяки тому, що на захцнr терени,
осЙлrво до ITMii, де досi панув:uIа
iмперiя, знесено гомiлiйну драму. <<Bi-

зантiйськrй рiздвяlмй цик;i був дра-
матичним у тому 'l( розумrннr, що
й iталiйська ораторiя на початку
ХYII ст. ...Та сама сирiйська ,схема,
як можна припустити, вплинула й на
гiмнiстiв ЗахЦноi €вропи, де вiд
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VI ст. iснувми сирiйськi колонii: в
Iталii, (Dранцii та Iспанii. Вважаеться
встановленим фактом, що сирiйська
iконографiя вIuIинула на французьке
мистецтво V-ХII ст. Зобра;кення
Рiздва й поклонiнrrя магiв у захiднiй
скульптурi, на слоновiй кiстцi та Mi-
нiатюрi можна вивести з сирiйсько-
е;uriнiстичних формул. Мiстерiйна
п'еса про магiв, що вперше з'являеть-
ся у рукописi з собору Св. Марцiала
в Лiмолсi, може походити з того само-
го джерела, котре надихнуло Софро-
нiя. Видатна заслуга заходу поляг:чIа
у тому, що BiH ,схiдний жанр <(на-

пiвдрами> перенiс на KiH, де грzlли
мiстерiйну п'еср> (Уелеш).

Музuка. У царинi мlrзики Сирiя
також дчIла основний метод, що при-
йшов на змiну вiдумерлому класично-
му. Найдавнiшi варiанти вiзантiйсь-
ких та григорiанських розспiвiв ви-
IUIивzlють зr спшьного джерела - з ан-
тiохiйських та €русмимськI'п( цер-
ков, за якими стояJIа синагога. I за_
хiдний кантус tulaнyc, i вiзантiйська
лiтургiйна музика явJ,Iяють собою но-
ве вlяння серед греко- та латино-
мовних народЬ iмперii. Нова музика
характеризуваJIас я повторами певних

формул, а не якоюсь конкретною ла-
довою основою; водночас численнi
формули вiзантiйського чи aMBpocic-
вого (догрлп,орiанського) розспiву то-
To.lKHi або TicHo взаемопов'язанi, й
витоки ixHi - у формулах сирiйсько-
палестинського терену.

I]epKoBHa музика була виключно
BoKzuIbHa. Спершу запрошувми на-
вернених читфв та заспiвувачiв з си-
нагоги, KoTpi приносили з собою
KyJbтypy гебрайського антифонного
спiву та сольних псммiв. З найпер-
ших KpoKiB церква рiзко заперечувzrла
iHcTpyMeHTa.rrbнy музику як слiпе на-
слiдування тiлесному бiснуванню, але

годi було заборонювати спiв. Одначе
церква, що вже визначи.па вJIасЕе Mlc-
це, докJIала ycix зусиль, аби й спiв
пiдпорядкувати своему трактJrванню
i скасувати народну iмпровiзацiю,
котра становиJIа ключовий елемент

релiгiйних вiдчуттiв за першоапосто-
лlв.

,Що найпоширенiших рiзновидЬ
нале)кав розспiв, або екфронесис
(натхненне вимовrrяння). .Що найсут-
тевiших чинникiв вiзантiйськоi музи-
ки зараховувались енехемата, ключовi
слова Й заверша,чьнi формули псм-
мових мелодiй, i пса.пмодiя ломiнува-
ла до самого кiнця. Сирiйська пс:uIмо-
дlя зазнма потужяого вIUIиву грець-
ких та семiтських форм. Сирiйська
модифiкацiя полягала у з.rrиттi роздi-
лених е.тuriнiстичних елементiв та еле-
MeHTiB, що компенсують гебрайськi
акцентнi форми. Таким чином, сирiй-
цi створили метри й строфи, причому
на ко-lкний склад у словах припадarло
по однiй HoTi,- перехiдна форма Mi;K
строгими кйькiсними метрами давнiх
грекiв та суворим акцентним розмi-
ром у пiзнiй €вропi. (У псалмо-
дii за одиницю приймаеться усе ре-
qення; пармелiзм фраз Святого
Письма зумовив структурну дихото-
мiю музики).

Псалмодiя була покликана зiчтучи-
ти громаду до богошанування, зryрту-
вати натовп у едине TUIo вславJIення
Господа. Самий псмом протисl,ав-
лявся вишуканiшrпr лiтературrrим
формам, що вiдбивми позицiю верх-
шх верств насеJIення,- псмом вира-
жав yмoнacтpoi робiтникiв. Так, IBaH
Золотовустrлi каже, що тодi як Вищi
Сили (янголи) надають переваry гiм-
нам, простолюди повиннi цiлодеяно
спiвати псаJIми-у дорозi, в робiтнi
вдома,- <,не треба Hi штучного супро-
воду, Hi музичноi освiти>. Прп<ильни-
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КИ ЧеРЕеЦТВа ВIТаJIИ ПСаJ'IОМ ЯК еДИНУ
незiпсуту форму вираження.

Одначе гiмн i його музичну форму
найвiдчутнiше усе-таки змiнили ере-
тики, як-от гностик Вардасан, котрий
знав класичну грецьку поезiю та мо-
дифiкував у своlй творчостi давнiшi
взiрцi. Бiограф переповiдде про сина
Вардасана Гармонiя, що <,6ув добре
обiзнаний з грецьким письменством
i перший пiдкорив рiдну мову ритмам
i законам музики; BiH пристосував
свою мову ло потреб церковного хо-
ру,- зараз так звичайно спiвають си-
рiйцi, хоча використовують вони не
слова Гармонiя, а його ме.подii,>. TaKi
ортодокси, як сирiець Ефраiм, мми
чимось вiдповiсти i вдатися до тих
самих методiв, TicHo пов'язаяих з тан-
ком. <Ефраiм заповзявся на грища
й танки молодi; BiH зryртував довкола
себе .Ц,очок Громади та нав.rив ix
пiсень - як приспiвних, так i поче-
режних... i щоразу .Щочки Громади
збираллсь по церквах на свята i в не-
дiлю... i BiH по-6атькiвському tIавчав
ix рiзноманiтних пiсень i перемiн (мо-
дуляцiй?) пiсень, колrI усе MicTo зби-
рмось навколо нього)> (Якiв з Серу-
гу). Вiдомими стlulи завдяки cBoiM
пмнам l численнl еретицькr громади,
що стояли близько до народу: MapKio-
нiти, група Павла Самосатського,
арiани. IBaH Золотовустий так засу-
длtуе перiод apiaHcbKoгo владарюван-
н я: <<Псалмодiю примуси.пи замовкну-
ти, блюзнiрськi язики мелють Hice-
нiтницю зi священних TBopiB. А до-
дайте-но до цього ще й танки та
зойки. Нашi святi TaiHcTBa зневаже-
Hi>. Себто у цю добу спостерiгався
великий приruIив народноi творчостi,
пов'язаноi з танком, I знову орто-
доксам довелося вiдповiдати i вико-
ристовувати вiдкинуту форму. У
<<Житii Св. Авксентiя)>, родом сирiйця,

переповца€ться, як BrH прочан навчав
гiмнiв у своiй ке.пii. Користуючись
псаJIмод,tчним кантусом планусом
або парафразою, що дЙре запам'ято-
вувzulись i поширювались, BiH заспiву-
вав перший пiввiрш у рядку, а проча-
ни вrдповrдми другим пrввrршем.

.Що чйьних форм вiзантiйськоi лi-
тургii належали: тропарi, що розвину-
лися до V ст. зi строфiчноi будови
з BUIbHo lятерпольованими приспrва-
ми i що з них з бiгом часу виокре-
мився гiмн на пошану якоiсь подii або
святого 

- 
дJIя виконання пlд час зви_

чаиноt оогосJryжои; кондак - вlршо-
вана гомiлiя з вiсiмнадцятьох i бЬьше
великих строф; каноfl 

- 
запровадrке-

ний до yTpeHi наприкiнцi VII ст., скла-
дався з дев'ятьох од (на взiрець
дев'ятьох KaHTiB з писань). Тропар
становив чималий крок уперед, але
сама форма змишмась нестабiльною
i спиралась на поворотнi пункти (по-
чаток, середина, завершення) псммо-
дii з типовими мелiзмами, короткими
мелодичними формулами. .Ц,еякi ме-
лiзми гршпr чЬьну роль,- наприклал
при екз:uьтованому проголошенн1
<<Алiлуi>>, що ве.цьми було поширене
серед християнсько-юдаiстських кiл.
HaBiTb у розпzrл антисемiтизму HixTo
не збирався викидати цей мелiзм, кот-
рий гебрайська традицiя та хрис-
тиянська егзегеза одностайно вважа-
ли пiснею людиЕи i янгола та котрий
насправдi постав з магiчних iHKaHTa-
цiй,- на зразок давньоарабськоi доiс-
ламськоi трелi <,i.lb iлйь>. Близько
середини IV ст. <<Длi.rryя> перетвори-
лась на загмьний взiрець прославно-
го спiву, як улорядкована музична
версiя нестямного белькоту, котрий
поцiновувався за першоапостолiв.

Кондак виник з сирiйських цер-
ковноспiвiв. У Вiзавтii BiH використо-
врався дJIя опису о6'екта святкуван-
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ня. Найвидатнiшим представником
цього жанру був Роман - реlriгiйrшrй
поет часiв Юстiнiана, який створював
кондаки, позначенr чимzUIою сиJrою та
вишуканiстю. Але попри те, що кон-
дак позначив поступ порrвняно з тро-
парем, йому не вдztлося у ллинi роз-
витку влпiти на якiсь докорiнно HoBi
побудовлr-',Кондак пов'язаний з ге6-

райською керобою; BiH спирався на
систему обмежених iмпровiзiв, на пе-

реваr(ання постiйних або блукаючих
мелiзмiв. Отолr Вiзантii, попри значне
удосконаленЕя згаданих пiдва.rrин, не
вдrrлося досягти того щабля доверше-
HocTi, на який з часом вийшов бйьш
грубий Захiд; вiзантiйська музика
зберегла переважно, мелiзматичrий
характер. .Ц,о IX ст. з'явrulося стiльки
гlмнlц що церкм наказаJIа припинити
ix створювати. Прmе музичне ix
опрацюванIlя тривало за допомогою
безлушЯих оздоб i широко використа-
Hoi колоратури.

За теорiею, гiмн був Луною Не-
бесноi Гармонii, котру вдавaшося вло-
вити музйф. Саме виконання було
мiстерiйним дiйством, що перетворю-
вало спiвакЬ на янголiв i церкву -
риryмьний простiр - на небо *.

* Псел намагався за допомогою пая-
теiстичноi термiнологii визначити вiдно-
Iпення музики до рtmмiв життя. <Ми зреш-
тою бачимо, що рухи твiрних icTm наслi-
дуrоть ритмiчнld, а ixHi голоси - гармо-
нiйнrd лал i що танки, урядлtенi з двох
ладiв, побудованi добре... i тому ми спосте-
рrгаемо, що випромlнювана музикою снага
поширюеться на yci речi>. Псеп вказуе на
пiфагорейсжий зв'язок з астрономiею i
виснову€, що е <зв'язок Mi;K ладом у на-
ших розспЬах, ритмах або таяцях i бо-
,кеською музикою>. <Щ,авнi греки мали
музику на yci випадки суспЬного життя>,
одrаче <рiзновид музики, якlй полоtмть
наш розум сьогодпi,- це лrrшень недолJге
вiлтryняя> того, що було.

Ореап. Орган у Вiзантii напежав
до наЙбуденнiших iHcTpyr,reHTiB: BiH
використовувався пiд час циркових
ходЬ, весйь та обходин. Час вiд часу
iмператор на учтi використовував
обидва своi золmi органи, а кожна
партiя й собi мма по срiбному органу.
Орган грав пiсля завершення вiталь-
ного хороспiву, проте iнодi BiH супро-
воджував i сам спiв. Гармонiй жодних
не було, ме могли використовуватися
oKpeMi суголоси. Виконавцi гра.шr обо-
ма руками, користуючись грецькими
або церковними ладами, тодi як iншi
iiiструменти забезпечували гетерофо-
нlю.

Вiзантiйськi iмператори посилали
органи як дарунок королям франкiв
у Га;ulii, а також вчителЬ гри на

цьому iHcTpyrreHTi. (Dранки-майстри
навчиJIись будувати орган, когрий ви-
користовувався вчителями-ченцями
дJIя навчання кантусу планусу. Отак
орган i потрапив до церкви, побйьшав
у розмiрах, i свiтський вiзантiйський
iHcTppleHT став культовим. Консерва-
тивний Рим, одначе, вiдмовився вiд
органу, i навiть,сьогоднi у Сiкстинсь-
кiй капелi орган заборонеrмй. (Do-

ма AKBiHaT не полюбляв орган i нази-
вав його <(юдаiзуючим> iHcTppreHToM.
(,Що гiпшriв у Римi також ставruIися
пiдозрйиво. Гiмни вiцдавна заживzulи
популярностi у Галлii та Iрландii, але

у римських Mica.ltax першi згадки про
них з'яв.пяються пiсля 1000 р.).

5. Азiя та Афрurcа

МgхалuмеO. Близько 600 р. Ара-
вiею мандрувмо дуже багато бого-
мольцiв-аскетiв, котрих називaчIи <(ха-

кiфи>>. Мухаммед, родом з Kypal'TcbKo-
го rrлеменi, що опiк5валося священни-
ми мегалiтами в етнiчнiй святинi
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у МещIi, був вихований дядьком, з
яким подороrкував до Сирii. .Що соро-
ка рокЬ BiH торryвав у Mel\r(i, оже-
нився з багатою удовою. Потiм Му-
хаммед став ханiфом i блукав по пус-
телi. BiH почав чути рiзнi голоси,
i з ним трапився напад у печерi, де
на одежi йому з'явилися вогнеr*ri
письмена. Пiсля цього Мухаммед за-
ходився збирати громаду послiдовни-
кЬ, затаврував iдолiв Мекки i пiсля
рiзних хвиJIювань оселився у Мединi,
звiдки здiйснював cBoi набiги та ого-
лосил Священну вiйну. Приборкаыrrи
Мекку, Мухаммед скинув iдолiв, але
саме мlсце залишив як цеЕтр про-
чанства. BiH проголосив piвHicTb i бра-
терство д.lIя ycix мусульман: нарештi
<<Один Пророк, одна Bipa дJIя усього
cBiTyr>.

його послання записанi у KopaHi.
Головна думка полягае у тому, що
бо;кество €дине: zuulax - це пIюсто
<<альiлах>, всемогутнiй. Iдемьний Bip-
ник - абд, або ра6, повнiстю пiдrrо-
рядковаrпtй абсолютнiй волi. Релiгiя
за своею суттю полягае у Вiдвертi.
Коли даеться Вiдвертя, йому треба
суворо пiдкорятись. Найбiльшlлми
пророками Коран визнавав Мусу та
Icy, але кульмiнацiю вiри BiH пов'язу-
вав з Мухаммедом. П'ять обов'язко-
вих правиJI обiймали: виголошення
кредо, виголошенЕя п'ятьох щоден-
них молитов з омовеннями, пiст
(особливо протягом рамадану -
дев'ятого мiсяця за мiсячним K;UIeH-

дарем), роздавання ми.постинi й про-
ща до Мекки. Лихварство, азартнi
iгри, свинина, трунки засуд.женi, поlri-
гамiя дозволена. Iнститут духЬництва
зведений до MiHiMply: колtrп,rй добро-
чесний мусульманин може провадити
слу;tбу в мечетi, хоча здебйьшого
дJIя цього е iMaM (проводир), вiдомий
своею пйожнiстю та вченiстю.

Мухаммед надав аравiйським пле-
менам динамiчноi едностi. Вiдтодi
аравiйськi IuIeMeHa почали нападати
на сусiднi народи. б34 р. вони вдерли-
ся до Сирii та розгромили вiзантiйськi
вiйська. Розпочалася багатосторiчна
боротьба мусульман i християн, внас-
лiдок Kmpoi у руках перших опиниJIи-
ся Близькlшi Схй, Пiвнiчна Африка
та Iспанiя. Вiзантiйська iмперiя - зi
змiнним успiхом - стримув€чIа r"ry-

сульман вiд вторгнення до iнших
KpaiH €вропи, доки хрестоносцi пiд
прlfiодом походу на невiрних не зруй-
нув:ци Константинополь i не знищи-
ли безлiч творЬ мистецтва i рукопи-
сЬ. I хоча грецькому вiйську вд€rлося
з часом вигнати латинIцв та вlдновити
дер;rrавнiсть Вiзантii, ixHi сили посла-
бuлися, i в серединi ХV ст. турки
прормлися на Балкани.

Араби витворили розЁинуту куль-
туру, у котрiй багато вJIасЕиr( пози-
тивних досягнеrrь i кmра великою
мiрою сприяла тому, аби передатлr на
захiл передусiм за допомогою ic-
панських eEperB, елементи греко-
pшlrcbKoi цивйiзацii. Найголовнiшим
стосовЕо цього було продовrкення ро-
бmи несторiанцiв та irппих еретикiц
чие свiтосприймання спиралось на до-
робок Арiстотеляl цi еретики дуже
багато уваги придйяли медицинi та
алхiмii.

Длхilпiя. Алхiмiя була к:почовою
наукою середнювrчного cвrTy l стано-
виJIа першу спробу запровадити дина-
мiчнi концепти до геометричного за
своею сутнiстю грецького cBiTy. Алхi-
мiя з'явилася як сумiш египетськоt
метапrургii та iнших ремесел з фйосо-
фiею гностикiв та неогrлатонiкiв: вона
пронесла крiзь роки первiсну iдею про
Золото як лситтедайну речовину i про-
бувала перетворити чари мет:цоро6-
них ремесел на вауковий метод. €шrп-
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тяниl що займалися сIUIавами, схожи-
ми на золOто, експериментували зi
способами одержання золотавого або
жовтого KoJIbopiB,- цьому сприяJIа i
безпосередньо промислова зацiкавле-
HicTb в одерlканнi нових барвникiв
для тканин. Справаi, чиммо алхiмiч-
них процесiв - наприклад, занурення
у протравнi ванни - пов'язано з фар-
буванням. Поступово iдея барвностi
метму перейrrrла в iдею перетворення
вихiдного метму на коштовнiший.
Вигадувалися системи такого пере-
творення (за мiстичною термiноло-
гiею), що потребувми змучення ic-
нуючих знань про елементи. У цеятрi
уваги перебували чотири вихiднi еле-
менти: свинець, оливо, мiдь, залiзо.
I-{я вихiдна сумiш (що давма чорну
барву) вiдбiлювалася спершу за допо-
могою нат,рiвання зi срiблом, а по-
TiM 

- з ртутною сiллю олива. Вiдтак
сплаву надавався ;rовтий колiр за
допомогою таких реактивlв, як золото
i сiрчиста вода, i, нарештi,- фiалко-
вий колiр (для леryвання, ймовiрно,
додавалися сплави з невеликим BMlc-
том золота).

Керотакис (закрита судина, у кот-
рiй конденсуюча ]]окриIrrка забезпечу-
Ba.lta постiйний зворотr+лй гrлин) та
iншi види циркуляцii створюffuIи
Йертовий просторовий рух: те, що
угорi, i те, що унизу, взасмозамiщува-
лося. .Ц,о нас дiйшов лише один аркуш
твору Клеопатри <<Одерлtання золо-
та>. У ньому зобрал<.ено перепускний
куб з двома розгмуженими конденса-
торами, керогакис ддrя фiксування ме-
талiв i змiй Уроборос зi словами <<Усе

€дине>>. У колi наilисано: <<едпне е
Усе i через нього воно YciM з'являеть-
ся i Усе до нього входить, а якщо
такопо нема, то YciM е Нiщоr> i <<еди-

не - це Змiй, що мае Отруту пiсля
двох Сполученц сuнтематс>. Змiй ед-

нання з хвостом у poTr народжуеться
вiд зJIиття протиле;кностей, тобто
радше €днrсть одержуе сиJlу життя
i cMepTi, отруту - зi злиття. Живе
срiбло й cipKa були, поза cyMHiBoM,
тими речовинами, KoTpi найчастirtrе ви-
користовувilJIись у керотакис1; згодом
на них спирмась .lкивосрiбно-сiрчана
теорiя MeTMiB,- вогонь i вода, проти-
лелtностi дають золото невiдномюва-
Hoi речовини або сдrlостi.

Алхiмiки були просто зачарованi
ясно-червоними сульфiдами живого
срiбла, ксrгрi одер;кували зi сплаву
живого срiбла та сублiмованоi сiрки
у керотакисi: колiр змiнювався вiд
чорного до бйого, ]ковтого i фiмко-
вого. Iхня теорiя використовувzIла
космiчний символiзм, котрий ми по-
дибуемо у системi племiнних opieHTa-

цiй, у зiкуратi, у планетах, у циркових
партiях. Гармонiйнi звучання о6'едну-
валися з кольоровими прогресlями, crм
голоснпх - з clмoмa планетами; на-
багато ускладненiша з бiгом poKiB
пiфагорейська система. Зосима ана-
лiзуе Зародок Чотирьох Стихiй, Чо-
тирьох Музичних Елементiв тощо.
Розглядаеться проблема хiмiчного за-
барвлевня Зародка: процес перетво-
рення, що прирrвнюеться до посвя_
чення у таемницю Зародка, Щiлого,
котре зi своiми чотирма стихiями с
зародковим каменем удосконалення.
А.rпriмiчний процес спорiднений з MiT-

раrстським таlнством посвяти та з ри-
ту:lлом смертi-вiдрорrrення. <<Усе зу-
мовJIене природою,- додае Зоси-
ма,- едине не за формою, а за своею
системою> (<<техне> 

- ремесло або
промисловий процес). Зауважмо, що
у Дура лiтерам (<<cтexia>, що також
означае стихii) у xpaMi Зевса нада-
вався символiчний зв'язок з небесни-
ми тiлами та спiввiднесенiсть з живо-
писними зображеннями; <,cTexioH> -
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це i о6'ект-душа, який у Вiзантii
вкладався у статую або TBip мистецт-
ва. Таким чином, мозаiка або iKoHa
яЕлми собою живий о6'ект, пов'яза-
ний з алхiмiчним поняттям про пе-
реiстотнення i космiчний символiзм
кольору.

У Вiзантii, як i в Сирii, мхiмiки
працюв:tли вельми активно. Одним з
практичних наслiдкiв буч винахiд
грецького вогню Калинiком - apxi-
тектором з сирiйського MicTa Гелiопо-
ля, що BTiK до Константинополя вiд
арабiв. Рiдкий грецький вогонь вичав-
люв:lвся з метaulевих рурок,- був,
наприкладl спосiб подачi сумiшi по
мiднiй рурцi. При цюму передба-
чаеться, що сила вибуху перетворюе
речовину на газ i далi використовуеть-
ся тиск газу. <<Безперервне вдоскона-
лення системи застосування грецько-
го вогню поступово зумовило вlд-
криття вогнепмьноi зброi: вiд рур-
ки - до цiвки, рушницi, гармати. По-
TiM грецький вогонь почали викорис-
товувати у твердому виглядi - у фор-
Mi пороху - Nlя метання набоiв, що
виготовJIювалися спершу з каменя,
а потiм з метму> (Ленгелiс). Раз по
раз у критичнi хвилини облоги грець-
кий вогонь ряryвав Константивопо.rь.

Використовуючи сирiйський дос-
вiд, араби сягли значного поступу в
a.lп<iMii. .Ц,ва основних елементи, виз-
наченi Щжабiр iбн Хайяном на пiдста-
Bi <<двох випаровувань> за ApicтoTe-
лем - cipкa й живе срiбло,- залиши-
лись такими майrке до XVIII ст. Про-
те ми повиннi тямити, що алхiмiчнi
iдеi вважалися фундаменталыrими
д.lIя yciei середньовiчноi думки,- во-
ни постiйно вiдродлtувались у peMic-
ничих процесах. У вiзантiйському
околi високий щабель ремiсничоi май-
cTepHocTi в ycix видах робiт, якi пот-
ребували обiзнаностi у царинi xiMii,-

фарбування, гутництво, KepaMi-
ка, ювелiрна справа тощо,- передба-
чав дaшьшиЙ розвиток мхiмiчних
iдей,

Риси так званоi алхiмii ремiсникiв
пш,r подибуемо у таких цехових ре-
цептурниках, як <<Compositione de Tin-
gendar> i <,Mapptls Clavicula> (перший
вiдомий з рукопису VIII ст., а другий
Х ст.), <<De Aгtibus Rоmапоrчm>>
Ераклiя, <<ScheduIa Diversarium Ar-
tium,> (XI- ХII ст.).

Музuка i алхiлулiя. Витоки iдеi
восьмиступiнчастоi модtчIьностi Moltt-
на простежити до Месопотамii. У хет-
тських текстах мовиться, що найкра-
цi гiмни богам - восьмиступiнчастi
(iншi прочитання: BiciM способiв
складання, BiciM гiмвiв). Iснують ка-
лендарнi зв'язки; наприклад, П'ятде-
сятниця (ciM ти-lкнiв по ciм днiв у
кожному ппюс один день) асоцiюеть-
ся з еднiстю ciMox перiодiв часу й ci-
мох BiTpiB, кожним з котрих опiкуеть
ся власний бог. Щей календар вплинув
на гебрайську та християнську систе-
му лiку й зберiгся у виглядi сорокови-
цi Mi.lK Великоднем i Зеленими свя-
тами. Монофiсити мми лiтургiйний
oKToix - книжку гiмнiв на BiciM
недiль ciMox ти;кнiв пiсля Зелених
свят.

З цiеi календарноi системи cBoiM
робом народилася iдея музичних вiд-
повiдностей змjнам часу, i до кiнця
VII ст. oKToix уже становив систему,
за котрою кол<ний недiльний гiмн Зе-
лених свят спlвався з використанням
lншого ладу.

Пiфагорейська Иея про те, що ок-
тава скJIадаеться з двох тетрахордrв
(прояв космiчного тетрактису чо-
тирьох стихiй), вказуе на подмьшi
зв'язки восьмисryпiнчастоi системI1
у магiчних i гностичних текстах Усе-
моryтне Iм'я запису€ться - Ог-
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доас *. У <<Звершеннях IBaHa> мовить-
ся, буфм lcyc звелiв yciM cBoiM Jrчням
взятися за руки та розпочати хоро-

Вментинiан та iншi еретики даrri
розробили спiввiдношення голосних,
яtостей, небес та стихiй,- i все у то-
му .lrt дусi; тут ми знову зустрiчаемося
з Огдоасом як наднебесним топосом
або свiтовою горою.

Вiдношення до ремесла пiдкрес-
люеться у словах Гауденцiя про те,
що Пiфаuо в розумiв кореляцiю числа
i тону, космосу i музики, коли ч)rв

рiзновисотне звучання ударiв ко-'\вмьського молота по ковалтry. Пор-
фирiй ка;ке про те, що секрет йому
'звiри.тпr .Щактилi (Паьцi), гноми-
гiрники, карлики-майстровi Iдейськоi
MaTepi. В iншому мiсцi мовиться, бу-
цiм саме цi карлики вiдкрили у ритй
молота r вrд.7цrнн1 ковадJIа ключ до
природи й форми музики. Тобто ко-
вilльська переrстотнююча дяльнrсть
вiдкрила систему динамiчних гармо-
нiй, що творять людський та природ-
нш1 процеси. Таким чином, oKToix
зzrпровадив до обiгу iдеi взаемо-
пов'язаних змiнних форм у музицi та
алхiмii. Бар Гебрай викладае арабо-
сирiйську позицiю: <Винахiдrпrки Ок-
Toixa заснували його на чотирьох пер-
шоелементах - за кйькiстю фiзич-
них властивостей. Ми не зустрiчаемо

* Пiфагорейство поqднrulо iдеологiю
т. зв. великого )t(иттевого пiвмiсяця. Зок-
рема, цiкаво порiвняти розробку египетсь_
Koi огдоади (водна стихiя; нескiнченнiсть
у просторi; морок; приховане або запере-
чеюlя, нiщо), хемену, з модлфiкафями
четверицi в <<Апокрифi lBaHa>>. (Пер.).

вод, а сама хоровод{а пiсня за-
вершуеться у цьому уступl такItlIи
словами:

модус у чистому виглядl, а лише у
сполученнi з iIшIшчIи модусами,- так
i зi стихiями. Те, що TeIIJIe, те й мокре,
як повiтря або кров, чи сухе, як во-
гонь або жовта жовч...r, Далi Бар Ге6-
раЙ вдаеться до христологiчного трак-
тування -тетрактиса. Хрест сприй-
маеться як чотири сторони свlту,
втi.lпоючи засади орiентацii та cBiTo-
вого центру,- таким чином Христос
розiпнутий на BcecBiTi,

Араби грунтовно розробили му-
зично-аJD(iмiчнi пiдвалини. Якщо вис-
новувати за трактатами аль-Киндi, то
араби до IX ст. вlке досить добре
знали вiзантiйськi октоiхи. .Що того
ж перiоду нмежать типовi MipK5BaH-
ня громади IxBaH Ас-Сафа: <<Музйки
обме;кують KйbKicTb струн на лютнi
чотирма - не бiJьше i не менше, аби
TBip iхнiй вiдповiдав речам пiдмiсяч-
ноi природи у наслiдуваннi мудростi
Божоi. Сопранова струна вiдповi,лае
стихii вогню, звучання ii сухе, л(арке
й несамовите. Друга струна вiдповiдае
стихii повiтря, if звучання вiдповiдас
сиростi й м'якостi повiтря. Третя
струна вiдповiдде cтIл(ii води, ii зву-
чання нагадуе вологrсть l прохолоду
води. Басова струна вiдповiдзе землi:
звучання сухе, ттIiлбдg i ва:кке>. Однак
остаточна систематизацiя здiйснена
на заходi. У Григорiанському розспЬi
простеrкуеться певна коIrгруентнiсть
ск:lлярного ладу та мелодiйного ма-
люнка. Сам лад, проте, визначаеться
залежно вiд фiналiсу та його вИно-

Восьмерик (Огдоас) спiвае славу з нами. Айrь.
.I[,ванадцять (Додекас) танцюе угорi. AMiHb.
€диносутнiсть угорi бере участь у нашому танцi. AMiHb.
Той, хто не танцюq не знае, що станеться. AMiHb.
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Блuзько 1450 р. Oо Р. Х.

9,1

Печатка з Кносу. Гелаатuт. (Гецюtiон, музей).



CtleHa rзорtlэкiн.ня" /!aa,,tt, t",tiHHllztl розпuс:у-, Ссреduшl I ст_ ао Р. Х Вi:Lла Мi*срiй
( В, ;"lto l,rс, лл) . { Л омпе|) ,



Серziй i Вакх. BocKoBi фарбu" VlI ст. Вiзантiя.
,UUС'ГеЩТ{За).
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Голсlва XpucTa. Моза'iка нартекса собору
Св. СофГi у Константuнополi, 886-
9l2 рр. (Вuражае пороOженi iконобор-
ством zумонiстuчнi тенOенцГi).

Св. Мuколшй. Мозаiка. XIII ст. Вiзантiя.
(KuiB. Музей захiOноzо та cxiOHozo Mu-
стецтва).
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Арабсько аOаптацiя (69l або 692 р.) со-
лiOа Г<lраклiя, Гераклiя Костянтuна або
Гераклttlна (на зворотi ма€мо аехрuстuянi-
зоваttе TpiaOrte :lображення) - Ile найltzнi-
tua чробська монета <KaLtiMa>, В ocHoBi
,зображення - 

архетuпна емблема <lcBiTo-
Bo| zорч> та еOпання землi i llеба. У ва-
piaHTax пiзнiшuх зображень поаuбу€мо,
KpiM кулi, розiтнутuй паJlею Kpyz абсl йоzо
умовне зllбраження. Бе.зпосереOнiм попе-
реOнчком емблемu було :зсlбраження хрес-
та на прuступцrlх, u1o траOuцiйно сuмволi-
зувало <1cBIToBy Zopy).

Статуя преака. !ерево. Бауле. Береz Сло-
HoBoi KicTKu. (Прuватна колекцiя. Кон-
нu).

lо2





Лука 0еллш Роббiо. МаOонно в троянOовому саOку. Глазурована теракота.
( <Dлоренцiя. trIацiональнuй rlwе й ).
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,Щ жоф хоне. lСi люькuй концерт> - ( Парuж, Лувр ),

,lff)



КсраваOжо- Розп'ятту- апос,rоtю Пellla.
160а lбOt рр. (Рuм, ttrерква Санта Марiя
0ель Пополо).

€poHiM Босх" <Корабель aypHiB>. (Парuж,
Лувр ) .

l 1.t}





шення до домlнантного тону псалмо-

дi\. Октава як TepMiH, що означае
восьмий день ти.жня, вiдома з часЬ
Авryстина, але вже в XI ст. - пiсля
реформи Гвiдо Аретинського - вона
позначчuIа просто восьмий ступiнь
звукоряду; модуси oкTolxa можна ви-
разити за допомогою дlатонrчЕого
звукоряry.

В арабськiй музицi присутнiй
сильний шаманiстський чинrпак. .Щеякi
композитори спершу вiдбимли ритм
]кезлом, а потiм заспiвували iмпровi-
зовану пiсню. Мабад заскакував у
сiд.по i блв жезrlом по луtц доти, доки
у нього не вим:lльовувaшась мелодя.
Iбн Сураiдхt вбирався у шати з дзвi-
ночками r струшував ними, поки у
нього не з'ямя,чась нова мелодiя. 16-

рагiм аль-Мавсилiй доводив себе до
трансу, а потiм йому з'яв;rялося ви-
дЬня ритму, в убраннi якого народ-
)i(увапись його звуковi образи. BiH,
його син та Зиряб твердили, буцiм
мелодii iM дарував диявол та генii.
Натхнений yBi cHi дrкином, Зиряб зiс-
кочив з лiлtншl,i, прикJIик:lв спiвачок
i змусrш ix запам'ятати музику, доки
вона була ще cBi;Ka в його пам'ятi.

Дрхiтектgра. Спочатку араби ви-
користовуваJIи пiд cBoi мечетi церкви,
а потiм за apxiTeKTopiB наймми си-
рiйцiв, персiв та коптiв, внаслiдок чого
в будiвництвi по€дн)rв.ulись рiзнi
ск;Iад{ики. Сирiйська династiя Омей-
ядiв споруд.;tувzйа цеглянi стiни та
склепiння, запозиченi в iракськiй ар-
xiTeKrypi. У них використовувався цi-
лий розмай арок, включно з напiв-
круглими, заокругленими пiдковопо-
дiбними та стрйуватими, а також
арки, зв'язанi анкерною бантиною чи
плоскими архiтравами з напЬкругли-
ми розвавтажувiulьнпми арками угорi.
Вони створювми у пустелi споруди,
де можна було оглядати бЙьшi смzlль-

ToBi мозаiки, нiлr будь-коли ранiше,
i де в стiнописi з'явttlIося зобра;кен-
ня людей. Перська мечеть у планi
була квадратна, дах - плаский де-
рев'яний, без арок. Знову з'явилися
TaBpoBi капiтелi з Персеполiса.

Суто арабськшi перiод завер-
шу€ться з падiнням Омейядiв. Халi-
фат перенесено з ,Ц,амаска до Багда-
да. На змiну еллiнiстичним впливам
прий шrли сасанiдсько-перськi, внаслi-
док чого з'явl,tlося мистецтво Самари,
котре почrUIо дlяти на мистецтво
египту, Самарканду, Бахрейну. Квад-
ратний MiHapeT занесено на захiд -аж до Кордови, i там BiH став стан-
дартним в apxiTeKTypi захiдного iсла-
му. Нарештi покладено край бедуiнсь-
ким iдеям племiнноi едностi, а вира-
)(ену в перському церемонlалl на-
пiвбо;кеську роль перебрали на себе
халiфи. Вiдтепер мавзолеi стми рiд-
кiстю, бо мусульмани не ба;кали поз-
начати cBoi гробiвки. (Пiсля cMepTi
Мансура вирито близько ста могиJI,
аби затерти слiди). Геометричнld ор-
намент подибумвся не часто,- пере-
важно у HaBiKoHHlor гратах. Майолiку
завезJIи з Персii, звiдти lк з'явилась
i чотирицентров:r арка, хоч винайдено
ii не там. (Мистецтво Омейядiв
справдi окрiяло * в lспанii, куди емiг-
рувмо чим;чIо сирiйцiв).

Найбi;ьшою у cBiTi була Велика
Мечеть IX ст. у CaMapi,- if площа
становиJIа 45 500 кв. ярдiв (38 043 915
кв. м.- П"р-). MiHapeT Маьвiя (Спi-
раль) розташованпй на центра.llьнiй
oci, окремо вiд пiвнiчноi стiни. BiH
складався з високоi башти з rвинтJDа-
тим пандryсом. (Та ;t засада - в Абу
Дулафi). Уся система безпосередньо
запозичена з зiкурату. Вавилонськиri

' Окрiяти - одужати, вiдновитись
(Pe0.'l.
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зiкурат зi спiральнимп сходами бачIв
BeHiaMiH Тудельський ще у другiй
половинi XIl ст.

Мuстецтво IHOfr. Якщо буддизм
безпосередньо й не породив ilцiйську
скульптуру, то у кожному разi вона
багато чим йому зобов'язана. Ашока
спорудив чимrчIо пам'яток у мiсц-юt,
освячених Буддою, а також у мiсцях
поховання мощЬ. Свiтський палац
Ашоки у Патнi ApiaH називав qудо-
Br.пvr. Щинастiя Сунга, що прrлiпurа на
змiну династii Маур'я,(не сповiдувzurа
буддизм, zlле вона сприяла iндiйсько-
му мистецтву, як це робили пiсля Hei
грецькi та парфянськi правителi. Iндiя
асийлювала занесену зороастрiйську,
грецьку, мiтраiстtьку тощо iконогра-
фiю. У I ст. пiсля Р. Х. на пЬночi
виникло Кушанське царство, стtsорене
кушанами - вiдгалу,lкенням кочiвни-
KiB Туцзя. .I|,Bi видатнi мистецькi шко-
ли процвiтми у MaTxypi та Кандагарi.
Риси irцiйського мистецтва розвива-
лися бйьше в MaTxypi. На пiвднi
династiя Андtра протягом п'ятьох
сторiч будуваJIа на теренах узгiр'я
,Щекан TaKi чудовi споруди, як брама
у Санчi й пам'ятки в AMapaBaTi. У
III ст. вибухали заворушення,- jx
придушили тодi, коли Чандгупта пiд-
корив бiльшу частину пiвночi Irцfr.
Через це ми зустрiчаемося з цi.lпtом
зрИим мистецтвом Iндii доби Гупта.

Щоправда, буддизм не був единим
стимулом у мистецтвi. За Маур'я знов
утtsердиJIася доведична матiр-6огиня
(dpaxrvraBicTcbKa Лакшмi або Шрi,
буддистська Сирiма .Щевата). З нею
прийшли духи зем.лi якша i якшинi,
дJrхи води - змiелюди нага, нiмфи
Апсара, народженi Океаном, коли
його збурунили боrи, що шук:ии нек-
тар <.aMpiTar>, та BapToBi чотирьох сто-
piH cBiTy Локапала.

Серед iнших мистецьких форм ми

8 а-вь

подибуемо ве;rикi монолiтнi кол)rмни
Ашоки з капiтелями у виглядi лотоса
(з Персеполiса), з левами на них, якi
трпмають колесо або схожий символ,
а такоr( великi пiсковиковi cTaTyi -лtш
i якшинц що своею чуттевою спроще-
нrстю справJIяють сильне враrкення.
За династii Суrла - або ранiше -з'являеться буддистська ступа - кос-
мiчний пагор6, котрий спорудr(увався
у йсцях, освячених р)rхами Буддц чи
на похованнях його або iнших святих.
(Д;кайни також споруджувzци ступи
над мощами cвoix святих). На ба-
рельефах огоро:кi серед pyiH Бхарута
ми бачимо, що вrtхiдною формою була
сlцйьна напiвсферична баня на ци-
лiндричнiй ocнoBi. Баня завершува-
лась tUIаскою гurатформою, оточеною
камiнною огорожею з камiнним пара-
солем (емблема неба). Навкрlг ст5rпи
вела стежка д.пя процесiй, захищена
кр)rговою масивною ба;lюстрадою.
У загорол<i передбачались отвори на
чотири сторони свlту; отвори прикра-
шались брамами з прибрамними стов-
пами.

Бхарут, подiбно до пiзнiх ступ, мав
скульптурнi прикраси у виглядi рель-
ефiв, що зображували сцени з життя
Будди; KaMiHHi рельефи продовжують
трiдицiю дереворiзьби. <<Сю;кети вка-
заних скульптур переповrдають про
якатас (оповiдi про попереднi lкиття
Будди) або про пов'язанi з буддизмом
iсторичнi подii. Ще портретування у
дусi невибагливого народного мистец-
тва. На зобра;кених пеЙза.)ках ми роз-
рiзняемо дерева, лiси, озера, рiчки,
тварин, якi lкивуть у водi, слонiв, оле-
HiB, мавп та птахiв. Вiдтворено такоrк
людей у пzшацi, процесiю, сценки з
хатнього та чернецького )t(иття.
Але - жодного натяку на перспекти-
ву чи лiнiю небокраю. Yci о6'екти
подаються послiдовно - т. зв. загaLпь-
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вуоduстська рiзьба-з оолuнuyusа|zаi. велurcе зречення: князь спочuвае з 0ружuною
на лiжнuцi в оточеннi музuканток. Унuзу князь тайкома бiжuть, )oKu dружuна спuть,



tIa <<напiвперспективФ>. Hi битв, Hi
сутичок, з зображеннями котрих ми
зустрlчаемося на пrзнlших ступах, тут
ще нема. Скульптурнi форми перепо-
вiдають лише про святковi подii та
про мирну безтурботнiсть> (Кар). За-
MicTb Будди спершу подибуемо лише
його емблеми: парасоль колесо, трон,
дерево, ступа, лотос. Свiдченням вал<-

ливостi мощiв у буддизмi, як i в хрис-
тиянствi, е традицiя Вiйни Мопiв за
рештки Будди, котру ми бачимо у
Санчi, де розташованi найвеличнiшi
ступи, а також легенда про те, що
Ашока подйив тйо покiйного Будди
на 84 000 частин, аби розподiлити
помiл< ступамиj У мистецтвi школи
Гандхара, що зазнавала потужного
греко-римського впливу, Будда зобра-
жуеться з апоJ,uIоноподiбною голо-
вою, з м'якiшими рисами, в аскетич-
ному вбраннi, а бодлiсатви - у царсь-
ких шатах. З'явrrяеться також - при-
cyтtle вже у Бхарутi - цiле стовпище
брахманiстських бо.жеств. IТIд9лц
Гандхари й Матхура створили образ
Будди, що поринув у роздуми й си,
дить у позi йоги на лотосi (наролжен-
ня) з напiвзап.rrющеними очима та
блукаючою усмiшкою. У мистецтвi
Матхура ми подибуемо розквiт чутте-
вих образiв,- хтивi якшинi спи-
раються на дерево l простягають руку
до гiлки. Подальший розвиток цих
постав спостерiгаемо у Санчi.

Ступа поширилась i на пiвдень.
В AMapaBaTi lпш,r зустрiчаемося з ку-
шанськими та захiдноазiатськими
впливами. I]e, ймовiрнq вершина iH-
дiйського класичного мистецтва: тра-
дицii AMapaBaTi й доби скульптури
Гупти витривzчIи до VI ст. Вiдтак
починаеtься поступовий перехiд до
середньовiчних форr,- накрес-
люеться тенденцlя до втрати IUIастич-
HocTi у лiнiйному дизайнi та до пере-

8*

Якutuнi.,Щеталь рельефу з Бхутешар, бiля
Матхуро, Уттар ПроOеш- II ст. (Калькут-
та, Музей iнOiйсько'i культурu).

несення уваги на apxiTeKToHiKy.
А проте образотворче мистецтво lндii
ще довпrий час утримуеться на висо-
кому щаблi,- констат)rвавши це, ми
докладнlше наразr мову не вестимем.
Попри численнi впливи, в усьому про-
зир.ша перевага суто iндiйського
трактування, HaBiTb у добу цайiнтен-
сивнiшоi греко-римськоi хви.пi. Най-
iстотнiше в iндiйському пiдходi -
розглядання форми як гармонiйного
плину лiнiй та площин. Чималу роль
вiдiграе пластика, ме, на вiдмiну вiд
грецького мистецтва, вона не дося-
гаеться завдяки переваз1 названих
складникiв, що дае можливiсть схопи-
ти J.Becb органiзм у pyci. Тут радше
пластика е наслiдком iнтенсивноi чут-
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TeBocTi, що присутня у всеосяжному
rшияi модульованих гармонiЙ *.

Музuка, В ocHoBi вишуканоi

+ Щiкаво було б док.ладнiше розгля-
нути середньовiчну apxiTeKTypy lндii: i у
зв'язку з внуч,рiшнiми i'i якостями, i у
зв'язку з тим, що це може кинути свiтло на
нашi положеt+tя. Нам слiд передусiм пiдк-
реслити значний розвиток печерних свя-
тинь (iнодi з вадзвичайяо в€l)<.;Iивими мис-
тецькими ефектами, як-от в Аджаrrгсько-
му л<ивописi), звернути увагу на мрiйний
лет форми башт i бань у класичних та
середньовlчних спорудах,-наприклад,
триповерховi баrmi та стовпяi буддистськi
храми (у ,Щ-rкапайапета та AMapaBaTi),-
на храми сикхара перiоду Гупти,- нап-
риклад, великлd цеглянlй храм заввишки
понад 300 футiв (91,44 м.- Пер.'s при
монастирському унiверситетi в Наландi
або iндуський храм у Конче з криволiнiй-
ною високою шрамlдмьною крlвJIею,- на
башти у стилi Нагара, на Be;Ki Глоти
у Гупltаратi, на баннi дя<айнiстськi храми
з бiлого мармуру на вершинах пагорбiв -прочанських центрiв, на башти перiоду
Кола тощо. Ми бачимо, як образ ступи або
cBiToBoi гори перетворюеться на безлiч
величних форм, якi впливають на стиль
скульптур, що 1х прикрашакуть.

СтупаVIl ст. Налаtйа, провiнцist Бiхар.

структури ведичних вiршiв, що виго-
лошуються при даропринесеннi або
офiруваннi, лея(ить розспiвна форму-
ла. У меrках змiстовоi одиницi, якою
був рядок гiмну, використовувмося
три рiзних за висотою акценти, Koтpi
протиставляJlися рештl неакцентова-
них складiв. У класичнiЙ системi ок-
тава вважалася теоретично заверше-
ним цикJIом звукrв l подrлялась, як
у грекlв, на два окремих тетрахорди.
Математичнi пропорцii такого аналiзу
якнаЙтiснiше пов'язанi з середньовiч-
ною архiтектонiкою. Розглядмися
звичаЙнi космiчнi зв'язки, що у цьому
випадку спiввiдносилися ще й з iдеею
звiльнення вiд циклiв народження.

Розроблялися складнi й делiкатнi
системи. Октава складzшася зi зви-
чаЙного дiатонiЙного звукоряду, але
основний звукоряд подiлявся ще на
22 срутi, або мiкротонових кроки. Ic-
HyBzUlo два основних звукоряди на-
plBнl з пентахордом 1 секстою, а та-
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коrк 14 похИних, лчfуркчана,- хоча
Jшше половина з них використов)rва-
лася мя складнiших побудов - дrка-
Ti (ciM основних i одинадцять змiша-
нюс), KoTpi у подальшiй розробцi пе-
ретвориJtись на paza. Рага, справ-lкня
основа кJIасичноl системи,- це мело-
дrчний тип, що викону€ низку правиJI:
<<Вона, наприклад, повинна викорис-
товувати обидва тетрахорди... а виз-
начаеться кож.на рага, KpiM усього
iншого, cBoiM звукорядом (де спаднi
iнтервали можуть вiдрiзнятися вiд
висхiдних), акцентуафею KoHKpeTHoi
ноти (вадi) i i-i квартою та квiнтою -на вrдмrну вlд тонlки, частотою пев-
Еих нOт та iHTepBMb, характерною
мелодiйною,схемою, зв)rковисотною
характеристпкою (тесиryра) дiапазо-
ну, в котрому розташовуеться мело-
дiя, специфiчним рухом йлt нотами>
(Кросслi-Гоlurанд) .

Колtна рага мае в;rаснrй епос або
емоцiйний нексус. От;ке, музика рага
розрахована tta максимzulьну при€м-
HicTb i нюанс)rвання дпчrки й почуття
у межах певноi традифйноi побудови.
<<Кiстяк> рагп спира€ться на увiдrrий
тон, найчастiше повторювану домi-
нанту й фiна.пiс. З початком вIIливу
мусульманськоi культури диферен-
цiювалися пiвнiчний та пЬденний сти-
лi. Спецiмiзацiя пiвнiчного стилю
зайшла настйьки дzulеко, що музична
форма нiбито породжув.чrа форму фi-
зичну,- напрItклад, <<Рага Мегха> 

-це Юнак, тiло котрого наче лотос,
а одяг - як мiсяць; вбраний BiH у
жовте, до Еього звертакугься з бла-
гаЕням спраглi птахи катаджа (якi
п'ють лише дощовi краrиi); його ус-
Mix солодкий, нiби нектар; BiH сяе
серед rероiв помi-lк хмарами. KpiM
цього, на пiвночi рага класифiкувала-
ся й за статевою ознакою: у чоловiкiв
та ixHix дружин бували HaBiTb дiти-

рага. Композицiя здебiльшого була
чотиричастинною: тема, побiчна тема,
розробка, кода, котра мо;ке замiнюва-
тись повторним проведенням теми.

Вигад7rивий ритм витворюеться
внаслiдок складноii ваемодii ударного
та солюючого iHcTp5rMeHTb, ко-хtний
з яких виконуе BrracHi варiацii при
завданiй фактурi, причому лует почи-
наеться лише на першiй ударнiй долi
другого перiоду. Поперечний ритм
надзвичайно баrатuit, a;re простий рух
вй однiеi до другоi ударноi долi здiй-
сню€ться нещrосто. За тактову одини-
цю приймаеться лаzу, три лаry скла-
дають wayTa, пJryта втшкl€ lндrську
Трйцю на чолi з Брахмою. На се-
редньовiчному Заходi з MipKyBaHb
TpoicTocTi перевага також вiддавалася
тридольному такту.

Драrаа. В Iндii з часiв ведичноi
культури розвинулось багато ритумь-
них драматичних форм,- наприкJIад,

ритум купiвлi сопч мя
офiрUванflя coJllll, коJIи про-
давця закидzии грудками глини i по-
бивми, аби вiдтворити складнiсть до-
бування рослини. Махаврата - зма-
гання лiта i зими у виглядi боротьби
Бiлоi й Чорноi людини за округлу бi.тry
шкуру,- перемагaulа завжди Бйа лю-
дина. Цей бряд включав танок дЬ
навкруг вогнища, щоб викликати дощ
i допомогти стадам. (Порiвняймо з
цпл боротьбу Бйоi й Чорноi людини,
у якiй першiй допомагав Щiонiс у
шкурi чорного козла). Суперечки й
пересварки вченого брахмана з гете-
рою спершу закlнчувiUIися зJIяганням.
Таколt е вiдомостi про виконання в
храмах епосу. На початку VII ст. один
брахман передав камбоджiйському
храму примiрник <Бхараrио, абп реry-
лярнi читання могли вiдбуватись ка-
BiTb на таких вiry(алених аванпостах
iндiйськоi цивйiзафi. Багатiй мiг за-
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ппатити l запросити читIцв натака

у село, щоб вони протягом трьох мiся-
цiв декламувми поему, а дхарака ii
тл)rмачиJIи. Один з рельефiв Санчi
доводить, що у рецитацiях певну роль
вiдiтравали музика й танки.

Сама назва бхарата згодом озна-
чала комедiографа, що нiби присвiд-
чуе зв'язок рапсодЬ з драмою. Бхара-
ти - це рапсоди ггrеменi бхаратiв,
HaTxHeHHicTb котрих вiдома нам за
<<Рiгведами> i в котрих був в.пасrмй
обряд дарування. <<Махабхаратаr>-
це збережений бхаратами великий ро-
диrпrий епос. Схо;ке, що з часом мис-
тецтво драми повнiстю перейшло до
рапсодlв.

У нас доволi свiдчень про пере-
ростання ритуму у жанри драми,-
наприклад, у культi Крiшни його под-
виг убивання Канси демонструвався
в амфiтеатрi глядачам, якi ставали
свiдками його звитяги над двiрськими
борцями та вбlвства тирана. Поrry-
лярним було свято рiздва Крiшни:
у ятрах 

- 
пlснях, що пережили заЕе-

пад вJIасне санскритськоr драми,-
розповiдалось про його кохання до
Радхи у райському пасторальному
cBiTi. Сама драма, ймовiрно, виник;Iа
у II ст. до Р. Х., сполучаючи рецитацii
епосу з драматизованими моментами
культу Крiшни. Слова <<ната>,

<<натйя>, <<натака>> (драма) виводять-
ся з дiеслова <(нат>, <<HpiT> 

- танцю-
вати. Патенд.lкалi близько l50 р, до
Р. Х. писав, що актори спiваIоть: люди
хочуть <<послухати актора)>. BiH згадуе
про двi теми вiшнуi'стського цикrry:
про те, як Крiшна вбив Кансу i Вiшну
зв'язав Бмi. У п'есах використовува-
лись пантомiма та декламацiя, й вони
мали бути ,схоr(ими на захiдну се-
редrьовiчну мiстерiйну п'есу.

Перша п'еса, котру ми ма€мо пов-
нiстю,-<<Глиняr*rй вiзок>>,-нале-

,кить до YI ст. пiсля Р. Х. Попри
деяку грубуватiсть, у нiй бiльше жи-
ворадiсностi та л<иттетlюбства, Hi.lK у
пiзнiших п'есах. У нiй розповiдаеться
про кохання зубоlкiлого брахманiс-
тського крамаря та повii. Брат царя
переслiдуе дiвчину, бунтiвний пастух
знаходить прихисток у домi героя.
Брат царя гадае, нiби BiH убив дЬчи-
ну, i звинувачуе героя у вбивствi, а.rrе

дiвчина з'являеться на судi, i бунтiв-
ник торжеству€ над царем.

Санскритська драма анiтрохи не
турбуеться про еднiсть часу й мiсця
дii, але не припускае cMepTi або пору-
шення гцrистойностi: кiнець повинен
бути щасливим. Прозаiчний дiмог пе-
ресипаний вiршованими лiричними
пасал(ами. Герой та виконавцi про-
вiдних чоловiчих ро;rей розмовJIяють
по-санскритському, хtiнки й виконав-
ф другорядних чоловiчих ролей пос-
луговуIоться дiалектами пракритЬ,
KoTpi у свою черry перетворюються на
уст€rлену лiтературну норму. Вищi piB-
Hi культури були привiлеем правлячо-
го прошарку, каст брахманiв i кшат-
piiB, i у драмi перева.lкав iдемiстич-
ний свiтогляд брахманiв, послаблюю-
чи або витiсняючи народнi елементи.
Метою, як i в iндiйськiй поезii вз.llмi,
було вiдтворення почуттiв, а не праг-
нення точних визначеяь: драматург
бере вiдому тему й розробляе iJ таким
чином, абu впroмкати певнi емоцii.
Так, Калiдаса у <Шакунтмi>> видозмi-
нюе легенд/, проте не дJrя д)аматиза-
цii дii або поглиблення характеристик
персоналriв, а зовсiм д.rrя iншого,-
для iдеалiзафi подiй. <<У неопрацьова-
ному BapiaHTi епiчноi легенди Шакун-
тала подаеться як дйова дiвчина, а
.Щухсанта - як себе.пюбний i обачний
коханець. Обох вад Hалeжzulo позбу-
тися, аби глядач вiдчув iдеальну нiлк-
HicTb першого лочуття дiвчиtм та
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шляхетну вiдданiсть царя, затьмарену
лише прокляттям, над кOтрим BlH не
владний>> (Кейт). Брахманiстська
теорiя неухильно подиктовувала, якi
саме почуття HzмerKiulo пробудlкува-
ти. Будь-який вчинок, будь-який стан
обумошrенi дiями попереднього жит-
тя, а тому й тл5rмачаться вони мину-
лими подiями,- i нема початку в
lрого визначzчIьного подiевого лан-
цюга. Вiдтак реальне зiткнення ха-
рактерЬ немоr(ливе: yci завади зрrов-
ленi зовнiшнiми обставинами. Немае
трагiчноi боротьбц- yci завершення
мають вести до згоди. .Щ,озволенi Ti.Tb-

ки почуття героrчного та еротичного
i ще - поч/ття чарiвного як причини
найбiльшого збудлrення.

Усе це стосуеться натакч - г.e-

роiчноi п'еси. У пониlкеному ;KaHpi
HaTiKu йдеться про романiчний сте-
реотип кохання, ревнопцв, розставан-
ня, возз'€днання. Анмогiчним чином
пракарана асоцiюеться з еротичним
почуттям, а вйайоzа-з героjчним.
Yci жанри драми виключають реа-
лiзм. Не повинно поставати жодних
питань щодо структури суспiльства,
значення життя, cyTHocTi свiтових по-
дiй. Видатrмй поет-драматург Калiдд,-

Оскйьки безпосереднiх наслiду-
вань не знайдено, вважаеться, що на
iндiйську драму цреко-римська куль-
тура вIIливу не спрzrвиJIа. Але зага;rом
годi сумнiватися у тому, що грецькi
актори й мiми впродовJк багатьох сто-

Свiтеrп<о мiсяця - в котюги на щоф?
Ач, злизуe" як моJIоко, та розкошуе.
Потрапив слон зi свiтлом на слизь(е:
то нiби лотос зачепивсь в гiлках.
На лi;r<ницi кохань його красуня жде,
а зловить i ryкне: <<I_!e шовк, моя кошуля!>>

Там вигадка, там дотеп, там дива,-
Bcix мiсяlь обмикулlш по cBiTax.

са не вагаючись приймае iснуючий
лад iндiйського суспiльства. Брахма-
нiстський iдеал анiтрохи не цiкавlвся
iндrшiryальним i не дозвоlrв нiл<i-
сiньких вiдхилень вiд завданого типу:
мистецтво вiдбивало кастову систему.
,Що позитивних досягнень слiд зараху-
вати лiричну HiжHicTb i романiчне за-
чарування, здатнiсть мвiювати наст-
poi й почуття у межах прийнятих сис-
тем. Але до Х ст. вiдiрванiсть вiд
життя зробила драму мертвою: прос-
то драматург покладав собi мету за-
воювати прихильнiсть царя. Логiчним
наслiдком була поява десь у XIII ст.
<<Зiходлtення мiсяця розуму> Крiш-
намiсри, де характери - це абстракт-
Hi iдеi й символи, розподiленi на два
супротивнi табори у борот,йi царя
Помилки та царя Розуму.

Якби то 65в поштовх знизу, п'еса
цйком могла б означати новий поча-
ток, ,ule за таких умов вона озна.iма
кiнець.

Як приклад того, наскiльки грай-
ливими й вигад.пивлпии молrуть бути
химерii уяви, наскйьки теIапими -почуття гармонiйноi едностi з приро-
дою, наведiмо вiршi з докмИасовоi
<<Бхасй>:

рiч виставляли cBoi п'еси в iндiйсько-
му cBiTi. Щi;п<ом можливо, що саме
завдяки ixHboMy BIuIиBy риту:uьна
д)ама перетвориJIась на cBiTcbKy.
У грецькiй Новiй Комедii та римськiй
мiмодрамi е чимalло рис, що спорiд-
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нюють ix з романтичними формулами
iндiйських п'ес,- наприкJIад, розпiз-
навання за лунинкою. Заува.lкмо, що
греко-римська мiмодрама особливо
впадае в око у <<Глинянотчry вiзковi> -за рiзкою змiною доль. У царинi обра-
зотворчого мистецтва Iндiя також
щ)отягом тllсячорlч KoHTaKTyB:UIa з
Захiдною Азiею й тамтешнiми проце-
сами, а у пооJIександрову добу iH-
дiйське мистецтво зазнaчIо поту]кного
вIIливу Iреко-римськоt скульптури.
Вва.rкаеться, що план паJIацу Ашоки
тото-rrrний rrлановi пмацу ахеменiдсь-
ких царЬ у Персеполi. Слiди греко-
римських вплIвiв помiтнi в apxiTeKTy-
pi I-{ентральноi lндii (наприклад, у
Кашмiрi VIII-XIII ст.): ко.lцlмrи з
канелюрами та iонiйськими й дорiйсь-
кtтr,rи капiтел-шчrи. Годi припускати,
буцiм TaKi пригодii, як актори-мiми,
не дiйrrrли до Пiвнiчноi Iядii. В одно-
му центральноiндiйсъкому написовi
(стародавне MicTo Видиса) е згадка
про грецького посла. IIIоправда, i в
йразотворчому мистецтвi, i у драй
iндiйцi швидко всмоктувzчIи yci вгIли-
ви i використовувztли ix на власrплй
копил.

Епос. Мабуть, в епосi корiння ся-
гае прадавност1, zLпе дда великих тво-
рч з'явилпся через довший час пiсля
ведичноi доби. <<Махабхарата> у тепе-
рiшньому виглядi не може бути давнi-
ша за грецьке вторгнення близько
300 р. до Р. Х., а остаточна редакцiя
завершена, либонь, до 200 р. пiс-
ля Р. Х. Те, що пiсеннi пророцтва
здебйьшого виголошуе Крiшна, вка-
зуе на вплив секти бхагавата. Автора
називають В'яса (укладач або компi-
лятор). Крiзь масу легендарно-дидак-
тичноr0 матерrалу прозирае ядро: 1с-

торична ворожнеча двох народlв, що
живуть на землi Mi;t Гангом i Ган-
гою *,- спинI4пася вона JIише з па-

дiнням династii Кури. У поемi е епiзо-
ди з описом вiдходу до лiсу, мандрiв
по cBiTy духЬ, до гори Меру, де, абп
потрапити на небо, треба пройти роз-
MaiTi випробування. OKpeMi подii вiд-
верто суперечать брахманiстськiй мо-
ральностi,- наприкJIад, княжна, кот-
ру здМув Аджуна, виходить замiж за
ycix п'ятьох братiв (Панда-
BiB-- Пер.). Очевидячки, за тим
стояJIи настiльки давнi традицii, що
ix анiяк Ее можна було влътryчити з
тексту.

<<Рамаяна> 
- пiзнiший TBip, у ньо-

му ще бЙьше народ{их складни-
KiB. Обсяг <<Рамаяни> трохи менший
за половину <,Махабхарати> з i1
100 000 римованих двовiршiв. Поема
приписуеться легендарному поетовr
Ва;rьмикi. У нiй оповiдаеться про те,
як цейлонський мавпячий цар вкрав
дру)tи}ry Рами Ситу, про спричиненi
цим викраденням вiйни. I знову ми
подибуемо епiзоди вiдхолу до лiсу.
Пiсля rього мавпи допомагають PaMi
дiстатися до Щейлону. Першооснова
мiфа зрозумйа. Рама - це бог Iндра,
бог дощу, а Сита - борозна, богиня
обробленоi землi; викрадач вiдповiдае
Вритрi у <<Рiгведах>. У <<Рамаянi>> ми
простежуемо витоки лrтерат)4)них
стереотипiв, що з часом перейшли
до величезноi кЙькостi епiчнrлr тво-
piB.

У цих двох творах ми зустрiчасмо
елементи, що е у Гомера, а тако)(
сиJIу-сиJIенну фольклорних, дидактич-
но-морrйiзаторських та легендарних
мотивiв. <Dундаментмьнi теми, наси-
лу перекритi iншими елементами,

* Ганга - в iндуiстськiй мiфологii -небесна piKa, що спустиJIася на зеIr[пю
i стма рiкою Ганг, яку iндуси вважають
священною i яка е о6'ектом прощi, особли-
во у витоках, бйя мм. Хардвар та Верана-
си, бiля гирла ,Щ;камнц. (Пер.).
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справдi епiчнi за cBo'iм характером,
принаймнi у <<МахабхаратЬ, де <Бха-
гавадгiта>, вставка у VI частинi, ство-
рю€ враr(ення релiгiйно-фйософсь
кого зус}UUIя, скерованого на побо-
рення розгубленостi через докладrмй
розгляд ремьного внутрrшнього кон_
флiкту в TeMi вороlкнечi. Те, що Гоме-
ров1 вдаеться просто за допомогою
о6'ективного художнього втiлення,
тут осягаGться за допомогою довгоI
рапсодичноi егзегези. Ардлсуна не

Проте таке абстрактне прийrrяття
,киття, Ko.1M yci вчинки виправдо-
вJrються, якщо дiяч <позбавлеrпrй
пристрасних жадань i змагання до
мети>, ryже вiдрiзняеться вiд Гомеро-
вого прийняття, що виIuIивае з опису
повноти ,киття з yciMa його внутрiш-
нiми конфлiктами й розв'язаннями.
Товариська любов, що поривае Ахiлла
до вза€мин зi своi'ми д)узями, надто
вузька, порrвняно з узагаJIьненнями
Крiшни, однак вона справдi ширить
людинолюбство, а шлях Крiшни про-
вадить до голоi самозавершеностi, до
надii коrпrретноi особи на те, що моr(-
на вирватися з цикJý/ народжень.

Отож iндiйська кастова система
та брахманiстськi iдеали зрештою
сковують поступ iндiйськоi поезii та
запровадл(ук}ть iT у тiсний кут. Зви-
чайно, ми не подибуемо тут Hi тра-
гiчних apxiTBopb, Hi iдеально чистого
епосу, проте у глибинi творilъ вируе
плин життя. Те саме можна сказати
про довжеJIезну низку народних ка-
зок, байок та легенд, що перелиJIися

у Персiю, арабськi краiни, на захiд

зна€, ставати йому до боротьби чи
Hi. Таким чином, BiH реrцrезентуе мо-
тлш Ахiлла, але BiH рiзкiше за Ахiлла
виокремJIюеться на тлi ocHoBHoi про6-
лематики. Чи треба йому боротися
й знипцвати у борнi cBoix одноrrле-
мirщЬ? Крiшна у виглядi колiсничого
Ард.хсуни звертаGться до нього з роз-
лоIим словом i постае перед ним у
дивнiй подобi. Треба прийняти карму.
<<Струси труждання сво€ на мене, вiд-
кинь збентеrкення та борiнняr>.

(рiзнr,пли каналами),-наприклад,
коли романiчний BapiaHT переказу про
життя Будди <<Варлаам та йоасаф>
було перерйлеЕо спочатку в гру-
зинськiй iнтерпретацii, а потiм - у
грецькiй. Араби вiдiгра;п.r пойтну
роль у переданнi рiзноманiтних iH-
дiйськlо< байок до середнювiчноi €в-
ропи; вони й caMi постворюваJIи яск-
paBi збiрки фантастичнrо< та лицарсь-
ких романЬ.

Кuтайське Jlruстечтво. З розпо-
всюдженням буддизму у Китаi з'яви-
лась фiгуративна скульптура, засно-
вана на iндiЙських взiрцяхJ Суто ки-
тайськими були радше витонченi те-
paKoToBi фiгурки доби Тан (б78-
90б рр.), що використовув:uIись як
моrильнi бо-хrки. За династii Тан спо-
стерiгаеться достеменний розквiт ки-
тайськоi керамiки. Багато форм по-
ходять, очевидячки, з перського та
грецького cBiTy, arre китайцi викорис-
товувми ix з винятковою вишуканiс-
тю, розробивши при цьому гармонiйнi
поливи. Та сама система доведення до
досконалостi будь-якоi вшriдноi iдеi
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спрацювма r у випадку створення
мистецькоi калiграфii для iдеограм.
На початку II ст. пiсля Р. Х. винайде-
но пzшiр, спершу - як замiнник шов-
ку. ('Хехнiчна iдея пiдазана, мабуть,
процесом вмяння, створеним степо-
вими кочiвниками). .Щля якивопису
доби Сун характерна лiризацiя пейза-
;ку. Схо;ке, що на початкових стадiях
робилися спроби розширити дiапазон,
бо стосовно доби Сун ще Куо.Щ;rошу
заJrважив: <У rпrзцi випадкiв сучас-
Hicтb програе порЪняно з минулим,
аJIе стосовно iншого у Hei чимало
досягнень.

Сучасники не моr(уть зрiвня-
тися зi старожитнiми, якщо Йдеть-
ся про буддизм або даосизм, cBiTcb-

Кutайськi Tеракотовi статуеткu: l) з Сu-
чуанi,duн.Хань (206 р.OоР.Х.- 22l р.);
2) з HaHKiHa, OuH.TaH (6I8-906 рр.).

ких дiячiв, пань, свiйських тварин або
конеЙ. Але старо:китнi вiдверто прог-
ракуть нашим сучасникам, коли йдеть-
ся про пейзаж, лiси та скелi, квiти та
бамбук, птахiв та ри6>. Звичайно, до
часiв Сун письменство дед,цi бiльше
зосередrкув:шось Еа ocтaнIlix те-
мах,- у творчостi чудово втiлиrп{сь
окрей рпси да(rcизму. Трактуванню
вJIастива споглядальнrсть при цUIко-
витому прийняттi природного пейза-
жу або подробицi, проте центрzшьне
мiсце у мистецькому баченнi посiдае
вiдбiршй процес. Складаеться вра-
женнд буцiм даоська пасивнiсть без-
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посередньо у нас на очах здiйсfiю€
балtанi перетворення. А проте пiдсуlrл-
кове враження не повнrстю пасуе до
даосизму: присутнiй елемент конфу-
цiевого рафонмiзму, що використо-
вуе стилiзафю ддrя забезпечення пов-
нiшоr,о володiння природою - трохи
переофнена й сповнена насолоди, во-
на усе-таки завше напохватi.

<<Неоконфуцiанськiй космогонii
школи Чу-Си (1l30-1200 рр.) влас-
тиво надавати yciM прочутуванпм
,киттям, або й загалом yciM речам,
подiям i вiдношенням провiдну засаду
<<лir>, притаманну тому класовi, до
якого потрiбна реалiя нzulежaчIа. Поп-
ри те, що класiв <<rri>> могло виявитися
бйьше, Hi-lK класiв речей, ix кiлькiсть
однаково певна i незменцц/вана. Вона
становить Тай Чи, або <.Найвшrду точ-
ку довершеносш)>, що ототожнювzUIо-
ся з <<дао> даосистiв. Отож формаль-
ним приводом кожного iснування бу-
ла його MaTepia;bHa причина <<чи>, кот-
ра уявJIялась надзвичайно розрiд-:ке-
ною субстанфею або я<иттедайним га-
зом, що за допомогою зчегurення i тис-
ку в рiзних послiдовностях творить
yci подii й речi KolKHoi KoHKpeTHoi
категорii. Якщо лi надаваJIо iнгерент-
Hoi cyTHocTi, то чu надiлlяло матерiаль_
ною формою.

За неоконфуфанським вченням,
удосконIлJIювання знання (ча чu) вiд-
повiдало усвiдомленню того, що у
кожному <(я> вшасна тай чu, що кож-
ний icH5rBaB у якомусь o6'eKTi, подii
або вiдношеннi зовнiшнього cBiTy i що
зовнiшня cyTHicTb людини була части-
ною внутрiшньоi. Ще означаJIо дося-
нення ycix zl BcecBiTy - вiд пiднi.lк-lкя
.zr, вiдомого rподrrнi, а рlя пiзнавання -й
треба було <в[lвчати речi> (Yi-TureTc).

Звичайно, у таких судженнях по-
MiTHa суперечнiсть Milt iнтуiтивним
змiстом лi та пiзнанням речей. Щя

сама суперечнlсть присутня у ки-
тайському Йразотворчому мистецтвi"
де вона щокроку розв'язуеться за до-
помогою вд:uIо, cxoluleнoi послiдовно-
cTi та атмосферного ефекту, ме вод-
ночас визнача€ вузькr рамки ху-
до]кньоi традифi та способу сприй-
няття. Позитивrмй бiк вияв.,Iяеться

у так званiй <<зрiвноваженiй aclшreT-
pii>> композицiй, що дозволяе митцевi
уникнути стереотипiв, головноi небез-
пеки мистецтва ка.лiграфii, i створити
одночаснtй ефект випадкового кута
зору, випадкового бачення, i <(чи юн>>

о6'екта, його суттевого життевого
ритму й прIrроди. Ця л< обставина
дозволиJIа митцевi припустити нефiк-
coBaHicTb вJIасного кута зору. Устмю-
валися три рiзновиди кутЬ зору -погляд глибинноi вiдстанi, високий та
прямий (тобто погляд униз, угору i по
прямiй). Площини трактуваJIися
трьома прийомами, якi дозвоlIяли
гармонiзувати композицiю, повiтряну
перспективу та емоцiйнi намiри.
(У серединi XI ст. lц проблег"п.r

розв'язувмися через сполучення кон-
туру тушшю та тонування за допомо-
гою розмивки).

Китайсъка лiрична поезiя бrпазька
за своi'ми якостями до мистецького
пейза.lку: та сама суйш символiзму
й реаlriзму, що утворюеться завдяки
зосередженню на найсуттевiшому, Ti
caMi обме;кення, той самшi напруже-
ний розвиток у рамках вузького кола
можливостей. Тим часом епос i драма
так i не розвинулись. У добу Тан
розвиЕулась iмагiнативна лiтература,
засЕована на староrкитнiх летендах
i народних казках. Внаслiдок се-
лянського повстання з'явилася rшзка
переказiв, у котрих irrrлося про <Фига-

даний cBiT, де успiх мiг чекати на
гiдних цього>. Але за династii Сун
позначилося повернення до формалi-
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стичних фнностей. У пiзнiшi перiоди
спостерiгалося значне удосконаJIення
TexHiK i методiв у Bcix жанрах та
видах мистецького вирa)кеяня за ра_
хунок втрати -жвавостi та глибини.
<<Прmягом цих сторiч китайське ари-
стократичне мистецтво cTzUIo стериJIь-
ним i висушеним. Одначе, як свiдчать
народнi кольоровi ксилографii
XVIII ст., oKpeмi взiрф стiнопису та
численнi дрiбнi вироби в уr(итковому
мистецтвi й ремеслах, то не був еди-
ний рiзновид мистецтва, що побутував
у Китаi> (УеЁrлi). ЗрЙлено також чи-
ммо. вИкриттЬ в улtктковiй науф.
Китайська а.rпкiмiя особливу увагу
придUIяJIа золоту вlчного життя, про-
те завдяки тiй :ке алхiмii багато цiн-
ного зроблено у царинi метаIryргii та
xiMii. Створення астролябii та компа-
са уможливило морську експансiю ев-

ропейфв у ХV-ХVI ст.
Музuка. Музична культура усього

.Щ,алекого Схоry - вiд Kopei та Япо-
Hii до Малайi та Яви на пiвднi - одно-
манiтяа. Попри контакти через Тур-
кестан з теренами, що розташоваЕr
дшri на захiд, Китай послiдовно три-
мався малоi терфi пентатонного зву-
корялу з квартою як домiнантною
одиницею. Наявнi звичайнi косйчнi
iдеi. Музика вважzuIась похiдною не
звукiв, а трансцендентноi сиJIи: до
III ст. до Р. Х. розроблено систему
спiвйднесення ноти з ycecBiTHiM ла-
дом. Упорядковане зв5lковидобування
на камертонi-дудi прирiвнювалося до
iнших видЬ улаштування: чотири сто-
рони cBiTy, послiдовнiсть пiр року та
категорiй субстанцiй: F mото-lкнюва-
лося з осiнню, С-з весною, G-
з зимою, D - з лiтом. <<Музш<а вира-
жае згоду Неба та Зем;li>,- проголо-
шуеться у <<Музичному лiтописуr>.
В <<trcTopii свят> пояснюваJIось, що
<,оскiльки 3 - число Неба, а 2 - чuс-

ло Землi, то звучання, заснованi на
спiввiдношеннi 3:2, гармонiзують Не-
бо з 3емлею>. Оскiльки опiрний звук
повинен пересуватися згiдrо з 12 Mi-
сяцями й 12 годинами, його треба
транспон)вати разом з yciM зв)rкоря-
дом у кожний новий перiод. Для
цього необхiднi дванадцятитонов1 се-
pii, якi одержують за допомогою вис-
хiдних KBiHT i спадних кварт; точкою
вiдлiку у гамi мiг бути ко.lснйй тон
дванадцятизв}цчя.

Музика вважаJIась дуковною си-
лою, здатною пiдтримувати або руй-
нувати всесвiтню гармонiю, i тому
однiсiнька нота могла позитlшно або
негативно вIulивalти на людей. Тому
rц)авитеJIь зобов'язувався зберiгати
недоторканними традицiйнi засоби
виконання музикх та здiйснення дер-
--жавного ритуму. Цитра називаеться
<<ч'ив>, що у перекJIадi означае <забо-

роняти>, цебто <.слiдкувати за темни-
ми пристрастями, очиццrвати серце
i скеровувати рух тiло>. Фiлософи
розмiрковували у супроводi музичних
iHcTpyMeHTiB.

Тони китайськоi мови, у якй о6-
межена кйькiсть односкладових слiв,
класифiкував IIIeH Юе (44|-
513 рр.). Зпачення залежчuIо вiд зйrпл
iнтонацii та висоти тону, тому пiдви-
щенкя ToHoBID( наголосlв стимулюва-
ло розвиток мелодilhlоi пiснi.
З 485 року танки вважzrлися скJIад-
ником конфуфанських церемонiй.
В одному гiмнi оповiдаеться, що тан-
цюристи за час звучання строфи ста-
в:uIи у 32 пози, тримаючи флейту або
жезл у лЬiй руф, а перо фазана -у правiй. Танцювальнi пози зме.жали
вiд калiграфii вiршового твору: роль
iдеограм виконували невми (позначки
висоти тону), повторюючи iнгерентну
лтrя слЬ меrrодiйну форму.

Схо-lкшлr чином слова, рух i музика
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по€днув:шись у п'есах у TeaTpi Mapio-
неток.

Зустрiчався й екзорсизм-тан-
цюмльнi пiскi, що i'x виконували ак-
торп у строях тварин на чол1 з шама-
ном пiд час щорiчного ритуzrлу ви-
ганяння хвороб або пiд час похо-
вання, коли треба було вiддякумти
духЬ. У текстах доби Хань подибуемо
TepMiH кейлеi, що досi означае Mapio-
нетку. Лялькова п'еса могла бути про-
мi:кною ланкою мiж риryмом та роо-
вагою. За династii Сун на вулицях
почали з'являтися <<л<ивi лялькиr>, якi
спiва.ли й танцювми. Слова i на пiв-
ночi, i на пiвднi були запозиченi з му-
зичних вистав на бенкетах: рядки Bip-
шiв рiзноi довжини, zце склади розпо-
дiлювалися за визначеtIою схемою.
Таким чинолъ умо)urив.Iювмись HoBi
види варiйованоi мелодiйноi структу-
ри, що провадиJIа до музичноr драми.
Першi повноформнi драми з'явилися
за династii Моголiв (ХIII-ХIV ст.).
Вони складмися з чотирьох сцен: Mi-
модрама, пантомlма, дек.ламацrя, мет-
ричнi пiснi (форма коltноi пiснi зу-
мовJIюв€I,,Iась жинровим iI маркуван-
ням).

Спершу переваж:rла пЬнiч, ме
наприкiнцi доби MiH пiвденнi п'еси
зазнЕUIи перегляду, i актори почilли
виставляти опери, що нмrчувми до
тридlятьох дiй i тривали протягом
кiлькох годин. Чо;rовiкам та л<iнкам
заборонялося грати разом аrк до
l9ll р., тому чоловiки спiвми .lкiночi
партii фа.пьцетом. Ме.подii MiH не зав-
-lкди силабiчнi, як це властиво старо-
хtитнiй китайськiй пiснi. Iнодi вони
буъытм мелiзматичними,- можлпво,
внаслцок вторгнення народного чин-
IMKa. ,Щiя розпочинarлась виходом го-
ловного персонажа, котрий у прозаiч-
яому пролозi розкривав сrtтуацiю. По-
TiM iшла пiсня, прозовий монолог

тощо. В однiй дii звичайно нмiчува-
лось до десятьох ме.тlодiй: yci вони
виконувrцись в однiй тональностi та
в одIrому стилi. Жанрове маркування
пiсень покликане пiдкреслити зв'яз-
ки ладотонzчIьностi з конкретною пое-
тичною формою та емофйною ситуа-
цiею. Мелодiй було менше за кiль-
KicTb вiршiв, i тому виконувана мело-
дiя вiдразу завдавма тон усiй драма-
тичнiй сиryацii. Мо;кемо це порiвняти
з асофативним рядом iндiйських раг.
Найчастiше теми п'ес бували житте-
вими, народними, з елементами со-
цiальноi критики.

[,зен-6уOOuам i 0рама но. Японсь-
кий TepMiH дзен вiдповiдае китайсько-
му чань i дх'яна мовою палi та озна-
чае триб споглядання; Буддизм чань
TicHo пов'язаний з даосизмом. Власне,
ми можемо визначити чань i дзен як
критику даосизму (зсередини буддиз-
му), як сформоване у <<Махаянi> iHTe-
лектуалiстське ставлення у зв'язку з
Великим <<Я>>, ,Щзен визначае пuIях
iнтуiцii та дiалектичного стрибка i на-
магаеться за допомогою раптового
струсу caTopi або самозаглиблення
у парадокс коан зазирнути безпосе-
редньо у приро,ry або будову дiйснос-
Ti. Пасивнiсть даосистiв виявJIяеться
тут як бездiяльнiсть <<ву вей>>,- влас-
Е€, як еднlсть нападу l захисту,
су6'ективного та о6'ективного, незво-
рушностi та руху. Не слiд опиратися
iнтелектумьним труднощам: треба
дозвоJIити rM накопичуватись, доки во-
ни або самозруйную{ься, або самолiк-
вi,ryються. .Щ,зен пов'язаний зi спор-
тивною боротьбою дзю-до.

учень не повинен iзолюватись або
зрiкатися життяr- цей цrлях веде до
iнтелектумiстських i.тrюзiй та абст-
ракцii. Частиною життя доводиться
ставати з необхiдностi. (Тут дзен
близько пiдсryпае до йеi Teopii та
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практики. Iдемiстичний урок <<Гiти>>

cтocoBllo прийняття стае усебiчним та
iнтегра;rьним, обiймаю.пr i котrфлiкт,
i гармонiю). Ось кiлька прикладiв за-
питань i вiдповiдей дзен:

- Що таке дао?

- Звичайнiсiньке ;rиття.

- Що е Будда?

- 
Три фунти льrrяного поJIсrгна.

Розпалюючи вогонь дерев'яними
зобраlкеннями Будди, uослiдовник
вчення дзен пояснив: <<Святих Йразiв
не icHyo>. Коани - це сумiш доказiв
природного ulляху в лусi грецьких
кинiкiв та парадоксiв про рух i спокiй,
свободу i призначення.

Негативний бiк дзея виявJIяеться

у тому, в чоIчry вчення припмо до
душi KacTi вiйськових у Японii; пози-
тивний бiк у драмах но використаний
як символiзм у дусi коан д.пя руйну-
вання звичайного прийняття речей
у цусi caTopi, аби iнтенсивнiше висвiт-
лювати прtIховану дiйснiсть.

ApxiTeKTypa. Як ми в;ке бачили,
у Китаi icHyBaB ритуальний пагорб
i образ небесноi гори, що втiлювався,
наприклад, в apxiTeKTypi Храму Неба
у Пекiнi, де був центральrrий круглий
пагор6, ретельно пророблений небес-
ний символiзм, огоролtа, усередину
якоr потраIUIяJIи через чотири цере_
MoHiMbHi брами, просторш1 парк або
рай. (Релiкварii часом споруджув:uIи-
ся з кам'яних бри;r у форй свастики,
причому передбачалися й свастикопо-
дiбнi входи). А що головним будiвель-
ним MaTepiMoM залишzUIося дерево,-
у китайськiй apxiTeKTypi не розвину-
лись великi споруди за типом <(гори>.

В ocHoBi пагоди леrкить китайська
традифя веж, aule, загмом беручи,-
це китайський MpiaHT iндiйськоi сту-
пи. На пiвнiчному заходi Iндii баню
ступи саловиltи на ци.лiндричний по-
дiум з пристiнками д;rя образiв, кот-

рий стояв на високiй квадратнiй гrrат-
формi, по якiй можна було здiйсню-
вати круговrлi обхiд. Гармiка у Сан-
чi - це квадратний кесон понад цег-
ляним склепiнням, згорц - кiлька
шарiв ступiнчастого мурування, а ви-
сока пiрамiдальна покрiв;rя Be;Ki -потовщеЕа та видовжена. Так ступа
cTaBzula дедмi бйьше,схожою на ве-
жу, наближаючись до зiкурату.

Пiвнiчно-захiдна iндiйська ступа
була вiдома китайцям,- ii зображен-
ня е, наприкJIад, на cTiHorMci у Тун-
хуа. Буддисти у Китаi могли узяти
вiтчизняну пiрамiдальну Bejкy, що, ли-
бонь, репрезентJвма ,сходження на
небо, й перетворити il'Ha пагоду, роз-
виваючи ст5rпiнчасту по
причому основний о6'ем
шав у напрямку пiддаш
також, що пiрамiдальнl ступи-вежr
в Iндii безпосереднiшлтм чином пiлго-
тували грунт дrя пагоди. У Ko_1KHoMy

разi пагода - свiтовrй пагор6, що на-
зива€ться, cKa;ttiMo, Пагорб мiсячного
поясу або Пiк rрому (що стримуе
демонiв потопу) у Ханчлtоу.

lндiя телr поширюв.lла apxiTeKTypy
небесноi гори на пiвденний схiд.
У VIII ст. юний принц Ганга з кЙько-
ма слугами засrтував на Явi iмперiю;
його династiя почала назимтися I_1ap

гори - вiд Каi'ласа або Гора богiв.
Втйення Каurаси - боробудурський
пам'ятник IX ст.: веrплчезна заокругле-
на маса cTpiMKo спрямованоi угору
пишноi каменерiзьби. <<На Явi, а осо6-
ливо у Камбодlri, пiсля прибуття
.Ц,жаярармана з двору Саi'лендра, ця
символiчна горq- до якоi вiдчували
прихильнiсть царi Саiлендра, що, бе-
зJaмовно, принесли i] з собою з IH-
дii,- починма на6lrвати дедалi бiль-
шого значення у зв'язку з царським
богом - своерiдноi божеськоi сутно-
cTi, що повершJваJIа долю царiв i Mic-
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тушася у лiнгамi (фалос) або емблемi
Шиви, святилиц{е котрого розташову-
B:ulocb у священнiй горi... Щя штучна
гора або фном споруджена у центрi
столицi; i1' еволюцiя... допровадиJIа до
створення низки кJrасичнйх кхмерсь-
ких xpaMiв>> (Уеliлс). Анкор Уат зо6-
ражуе одну з версiй гори з витончени-
ми пропорцiями. Мо:кна лише додати,
що велrлсi культури доколрлбовоi
Америки тел( зн:uIи вебесну гору.
Один з BapiaHTiB - мексиканське тео-
каллi, а у Перу-пiрамiда, ярусна
або терасована" з храмом нагорi.
У давнину iT спорудл<увzulи по Iюрови-
нах i на теренах кости. Будувмися
величезнi caMaHHi пiрамiди,- наприк-
лад, так зваrшй Храм Сонця у Моче
або гранлiозна присвячена сонцю пi-
райда на обрядовому майданчику в
Пачакамаку. Вона займала ruIопц/
12 aKpiB i мала заввишки 75 футiв
(вiдповiдно: 4,85б га та 22,8б м.-
Пrр.). Проте у мегалiтлrчних спору-
дах iнки TaKi форми не використову-
вали.

Афрuка. 12 000-14 000 poKiB то-
му Африку заселяJIи народll доби па-
леолiry, можливо спорiдненi з бушме-
нами i пirмеями або т. зв. боскопода-
ми. Поки що Tre з'ясовано, коли
з'явlurися негри; здогадна дата -5000 р. до Р. Х. Представники нег-
роiдноi раси часто зустрiчаJIися серед
€гиптян; неграм н;UIежить дещо з нас-
кельного живопису Пiвнiчноi Афри-
ки - приблизно 4000 р.до Р. Х. Нас-
тупним iнтрузивним видом були xaMi-
ти так званого кавказького походжен-
ня. Змiшання боскоподiв, негроiдЬ
i xaMiTiB дало предкiв плп-tiшнiх афри-
канцlв.

.Ц,есь на початку IV тис. до
Р. Х. Рахара почала висихати, Bi-
докремивши Il,ентральну та Пiвденну
Афlику вiд середзем"оrорЕч*о.о ."i-

Спuжева zолiвка э Бенiну,

ту, хоча крамарям та нападникам вда-
вalлося доJIати пiски. З египетських
записiв ми чим:UIо знаемо про контак-
ти з пrвднем 1 пlвденним ,сходом 

-з краiнами Куш i Пунт. Кушити вель-
ми упевнено заявиJIи про себе у
VIII ст. до Р, Х., ме пiсля ассирiйсь-
кого вторгнення у €гипет iхнiй центр
змiстився на пЬдень, до Мерое (у Су-
данi), де вони продовжувaчIи росlвива-
ти культуру залiза май;ке до III ст.
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пiсля Р. Х., коли ix загарбала
ефiопська держава AKcpl. Молииво,
саме з цього центру Hocii культури
залiзообробiтку пошириJIись на iншi
африканськi терени. Щоправда, цим
групам перед)rвали Hocii неолiтичноi
культури сUIьського господарства.
Так, у Нiгерiйському регiонi царства
за.тriзноi доби посувалися за земJIеро-
бами, що виготовJIювZUIи фiryрки Нок.
Чотири великодеря(ави розвивaци
MicbKy торгiвлю, що зумовило появу
економiки суспйьства пастухЬ i зем-
леробiв. Гану (коли араби уперше
згадують про Hei у VIII ст.- то вл(е
була централiзована держава) посла-
билм apaбcbKi наскоки, i i1 занепад
з:rвершуеться до XIII ст. Високого
рЬня розвитку сягнула дер-lкава Малi,
що процвiтма у ХIII-ХVII ст, У пй
були TaKi торговельнi й HayKoBi цент-
ри, як Тiмбукту й .Щженнеас. Те саме
можна сказати i про дерлtаву Канем-
Борну, i про пiзнiшу державу Соrrгаi
у середнiй течii Нiгеру. Головним Mic-
том Сонгаi було Гао. Сонгаi було
спустошене ордами пiвнiчноафри-
канських Альморавидiв, потiм -мешканцlв пусте.лl туарегrв r судансь-
ких Moci. Але при цьому могутнiсть
Сонгаi зростма - майже до нападiв
уворуrкених вогнеп€чIьною зброею ма-

рокканцiв l 591 р. Така сама доля спiт-
кчта й iншi деря<ави Захiдного Суда-
ну, разом з християнською Нубiею,
котру iсламськi загарбники завоюва-
ли у ХIV-ХV ст. Колись цi терени
май;ке не вiдрiзнялися за piBHeM цивi-
лiзацii вiд KpaiH Захйноi €вропи.

Здов-l*t,схiдного узберелtжя у пЬ-
денному напрямi Hocii культури залi-
за збудували чиммо гарних MicT.
У глибинi континенту такок iснувми
мlста, що лише тепер вlднаходяться.

,I|,aBHi ш_rляхи й тераси розкривають
нам картину пересуванЕя колонiзую-

,Щерiев'яна лuчuна з Уруо в KoHzo.

чих груп, а такоrк побудованi з каме-
ню сеJIища й глибокi криницi. Зiмба6-
ве, Мапунгубве та багато iнших ар-
хеологiчних цивiлiзацiй Родезii
пов'язанi з носiяr.rи культури змi-
зообробiтку, а квiтучi прибере;кнi йс-
та торгув.ци з арабами, iндiЙц-шчrи та
китайцями. У добу свого найбirьшо-
го розквiту - XII-XV ст.- вови по-
стаччUIи переважну частину заJIlза, що
перековуIUurося на мечi у ,Ц,амаску.
(Dорти на вершинах пагорбiв та обго-
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родr(енi стiною виryльнi дворища дJIя
худоби свiдчать про те, що мЬк група-
ми Ее вч{ухали вiйськовi дii; iM такояr
випадало рахуватися з загрозою з бо-
ку менш розвпнутих кочlвникlв, якl
пересувалися з пiвночi на пiвдень.

Те, що не занапастиJIи yci цi лиха,
донищили португальцi у ХVI ст. Оста-
точна pyiHa африканських цивйiзафй
припадае на жорстоку бiry англiйсь-
Koi работоргiвтri у наступкi сторiччя.

Про це усе слiд пам'ятати, розгля-
даючи африканське мистецтво, бо
здебirьшого предмети мистецтва, на-
зиванi африкавськими, cTBopeHi у пiз-
Hi часи i репрезентують народне ми-
стецтво IUIeMeH. Ми не мо:кемо кJIаси-

фiкувати африканське мистецтво ли-
ше на пiдставi цих виробiв, про вiщо
нам постiйно нагалуе теракота Нок,
KaMiHHi скульптури Езi, спи;кевi виро-
би Iфе й старожитнього Бенiну. Саме
в ocTaHHix взiрцях ми вбачаемо ве-
лику традицiю африканського мис-
тецтва.

<Diгуркам Нок, якi,6езумовно, ва-
лежать до I тис. до Р. Х., притаманна
спрощенiсть лiнii, що посиJIюе вираз-
HicTb; збереглося скульптурне зобра-
ження укляклоi людини з Абуд:кi -r]елика голова i ритмiчно органiзоване
rliле. Бронза Iфе повнiстю реа;riстич-
lla, але з потуr(ним i ,майстерним
tI()еднанням форми у цйе, що пере-
lJершуе усе вrдоме нам у старо-
житньому мистецтвi - за винятком
tlайвrдцих грецьких творirъ. Схол<е,
ll(() це витвори священикiв, призначенi
/lJlя повторного погребу: поховане Ti-
Jl() воr(дя або голови родини вiдкоrry-
вzr.пи i пiлцавали церемокiйному пере-
tlохованню. Мерця зобра-lкувала ляль-
ка, гоJIова якого робилася макспмаль-
rro подiбною до оригiна;ry. Близько
1400 року мистецтво спижу занесене
з Iфе до Бенiну, де дiцi розвив:uIася
g 4-86

реzиrстшrна традиIця, котра Maula
трохи бйьше поширення i припус-
кма деяку стилiзацiю. Найкращi ви-
твори - наЙдавнiшi; до середнього
перiоду (очевидrо, ХYI - поч.
ХVII ст.) спостерiгаеться cTepeoTlTti-
зафя форм, а вiдтак починаеться
пишна декоративна розробка детмi,
що руйнуе скульптурну еднiсть. ,Що

XIX ст. традицiя пiдупадае. Занепад
бенiнського мистецтва безперечно
пов'язаr*rй з деморалiзуючим вIuIи-
вом работоргiвлi. Через це i в ре.пiгii
починае виявлятися тваринна жорс-
ToKicTb.

На тлi традицiй IuIастики й реа-
лiзму Нок, lфе, Бенiну ми моr(емо
перейти до оцiнкп чудових вJIастивос-
тей ритйчноi виразностi у rureMiнHo-
му мистецтвi. Чiльну роль вiдiграе
шанування предкiв: часто-густо фi-
гурки предкЬ, фетишi й ли.шяи ваlк-
ливiшi за cTaTyi богiв. .Щани виро6-
лякуть лише личини. (У деяких пле-
мен, наприклад у догонiв i йоруба,
дуже складIа iерархiя богiв, котрими
опiкуеться невеличка група лrерфв.

.Щогонськi apxiepei мми втrасний ри-
туал, пов'язаrшй з мистецьким вира-
;l(енням культу). (Diгурки предкЬ вва-
жаютъся прID(истком ддlя них,- зоб-
раr(ення зваблюють лухiв, i Ti припи-
няють блукати та вселяються у них.
Взагмi д.llя зобралtення,схожiсть не
Йов'язкова: лух czl}, здатний розпiз-
нати свою фiгурку, до якоi звертають-
ся як до ,кивоl.

Як i в OKeaHii, в африканських
вiруваннях важливу porb вiдiграе че-
реп: висловJIювалося припущення, що
фiryрки предкiв походять з KyJrьTy
черепа i встанов;rеного на могилi
стовпа. Спершу череп ставIл.пи на
стовп, а потiм його замiнило рiзь-
блення. OKpeMi фiгурки фангiв, обтяг-
HyTi шкiрою личини eKi та фiгурки
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бакота пiдтверд_lкують цю теорiю, як
i рiзьблення по стовпоподiбнiй дере-
винi,- наприклад, одвiрки з посадже-
ними на них головами у камерунських
во;кдЬ або довгi цилiндричнi тулуби
предкiв у догонiв. У могильних ста-
туетках догонiв фiгура являе собою
стовп з трьома парiшельними подrлка-
ми. Ми подибуемо також личини, що
походять з черепа: високi надбрiвнi
дум, заIUIющенl очr, запzUIr щоки, ого-
ленi зуби; личина пофарбована у бi-
лий колiр, аби краще появ.ltяти духiв
мертвих. Пй час поховмьних обрядiв
крlзь TaKr личини промовляють пред-
ки. У личинах eKi використовуеться
людське волосся та зуби, очi роблять-
ся з дерева або металу. Обтяryеться
личина людською шкiрою або шкурою
тварин. Зразком дJIя цих личин також
править череп. Взагалi личини виго-
товлюються з найрiзноманiтнiшого
матерiалу,- поряд зi згаданими ма-
терrалами використовуIOтrcя намисто,
муrшлi, дзеркzrльця, струни, текстилц
мiднi смужки або клаптi мiдноi бляхи,
рослини тоцо.

На другому мiсцi - пiсля рiзьбле-
них зобра.lкень предкiв - за своею
ваlкливiстю й.ryть фетишi, до котрих
прилуча€ться магiчна субстаяцiя, аби
вселити дух i силу. Вiдтак до фетиша
можна звертатися з прохаЕням про
посередництво з духами, вiд яких лю-
динi щось потрiбно; BiH також здат-
влй лiкувати хвороби. € особливi фе-
тишi родючостi, проте загzulом вIuIив

фiгурки не пов'язуеться лише з од-
ним, конкретним аспектом. (Dетиш-
lряшок, особливо у пониззi Конго,-
це груба дереворiзьба: фiгурка однiею
рукою пiдперла бiк, а в другiй у Hei -високо пiднятий кинджм. Аби вимога
потрапиJIа за призначенням, а такоr(
на пiдтвердltення угоди, у дерево за-
биваеться цвяшок. ,Щеякi фетишi мен-

де у Сьерра-Леоне виконують роль
оракула при хворобi; трш"rають ix у
будинковi жiночого товариства -Яси. Тх змашý/ють i зачаровують, пiс-
ля чого вони здатнi ставити дiагноз.
Вiдтак друга за старшинством пред-
ставниця Яси поринае у транс, а при
виходi з трансу фiгурку знову олiять.
Голова Яси бере iT, двiчi пiдносить до
яського фетиша, повертае до себе i
крутить, тримаючи за стегна. Рухи
анaшrзуються, а результат анмlзу 1 е
вiдповiддю.

У I-leHTpMbHoMy Конго знаходять
статуетки зi слововоi кiстки, що зо6-
ражують MaTip з дитиною. У Того
фiryрки предкiв i тварин робляться
з глини.

Рiзьбярi по дереву здебiльшого
працюють i у сiльському господарствi,
аJIе воднораз помiтна тенденцiя до
спецiмiзацii: чоловiки тодi рiзьблять,
а жirпси виконують решту дрiбноi ро-
бmи, Коваль у Суданi пильнуе лише
cBoei робсrги, a;le BiH -xre й рiзьбить по
дереву. Старшим за нього у таемнiй
спйцi вваlкався тiльки во;r<дь. При
вивченнi йоруба <<встановлено, що
стиJIrзацrя не мае канонrчного харак-
теру, -fl( здаеться на перший погляд:

у рамках власноi стилiстики митець
нiчим не обмелtений, i рiзьбярi йоруба
не м:uIи слiв на розрiзнення натура-
лiстичного i стилiзованого витвору. Ti
caMi рiзьбярi йоруба вiд часу до часу
робили щось i в натуралiстичному,
i в стилiзованому дусi. Одним дерево-
рiзьба йоруба вiдрiзняеться вiд усього
захiдноафриканського рiзьблення по
дереву: форма дерев'яного бруска ма-
ло вIIJIив:uIа на кiнцеву форму. Тут
менше пiдходить теорiя <<дерев'яного
стовбура, принаймнi якщо йдеться
про стиJlь йоруба> (KpicTeHceH). Як-
що ж починае активно вибtватися
реалiзм - наприклад, у KaMepyHi,-
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то водночас бйьше наголошуеться
рух.

Негритянськй музицi в.rrастивий
складний ритмiчний ммюноц на що
й слiд сподiватися вiд нароry саме
з таким rrпемiнним мистецтвом. Те-
пер, коли ми беремося розглядати
сучасних афрш<аlrцiв на тлi ixHboi
багатоi середньовiчноi та старо-
давньоi цивiлiзацii, що зн:ulи TaKi пе-

рiоди, як доба царства Малi, що пле-
каJIо центри високоl культури та роз-
винутоi торгiшri,- не можна вважати
африканське мистецтво або музику
примiтивними у тому розумiннi, у
якому ми говоримо про мистецтво
ABcTpMii та OKeaHii. Величезнi дер-
;кави i MicTa культури змiза перебу-
в:UIи на набагато вищому щаблi со-
цiального розвитку, нiлt iндiанцi обох
Америк; у музицi нмежить дошукову-
ватись ар-абських та iндiЙських впли-
BiB. Водночас нам не треба забувати
про те, як араби, а згодом португальцi
та англiйцi систематично руйнувми
високi досягнення африканськоi
культури. Тому, попри невпшlний пос-
туп окремих ремесеJI, нам не слiд ото-
тожнювати rиемiнних :кителiв 1900 р.
з тшемiннимй жителями 1500 р. чи ще
давнiшого часу.

6. Образотворче
i 0раматччне

Jпuстецтsо сереdньовiччя

3axiOHa европа. Ми вище згаду-
вми про те, що кельти у Британii
дайлп вiдсiч англосаксопським за-
гарбникам. Витиснутi на захiд Англii,
вони тут i в Iрландii розвинули власну
форму християнства, яка пов'язана
з египетським вiросповiданням, але
в ocHoBi своiй безпосередньо випливае

9*

з племiнного суспiльства,- це рiзно-
вид чернецького християнства, де
абат посiдае мiсце вол(дя клану. Зав-
дяки цьому кеJIьти зберегли чим:lло
елементв пlзньоримськоl культури,

що живилося ще й коштом бiлtенцiв
з Галлii. У результатi ,схоластична
наука пiднеслася вiдносно високо; зго-
дом через MicioHepiB i монастирi ця
наука перейrrша до нортумберлендсь-
ких англiв. Водночас пожвавиJIися
придушенi рештки кеJIьтського мис-
тецтва. Внаслiдок зJIиття кельтського
та нiмецького чинникiв i швидкого
пiднесення щабля культ)rри у Нор-
тумбрii з'явилися кам'янi хрести, Бе-
да й <<Беовульф>. Своею чергою розви-
нулась англосаксонська,схоластична
наука, i Англiя змогла постачати вчи-
телiв д7rя неписьменного королiвства
франкЪ, створеного Карлом Великим,
i MicioHepiB ддя навертання у свою
Bipy саксЬ на континент|- аби само-
тужки впоратися з цим завданням,
iта;riйцям i французам забракло iHi-
цiативи й побо.жностi.

BapBapcbKi королi поступово о6'ед-
нувалися, доки не з'явI,uIась iмперiя
франкiв. Папство зважиJIося нарештi
вiдокремитися вiд вихrилоi на сходi
Римськоi iмперii, що досi зазнавма
нещадного тиску з боку мусульман;
воно зробило крок на цuIяху до
пов'язання cBoei доrri з франкамц
забезпеч5почи тим самим зверхнiсть
костеJц/ на заходi - подалi вiд зазi-
хань Константинопольського патрiар-
ха. Тшчr часом папство породиJIо
cBiTcbKy державу - Нiмецьку iмпе-
рiю, котра кинула викJIик папi. Жор-
стока ворожнеча Mlrk папськими та
iмперськими iнтересами, що визнача-
ла cBiT .Д,анте, згодом перемiни;rася на
боротьбу Miltt папством i нацiональни-
ми дерr(авiш\rи, якi тодi з'являлись.
Боротьба завершиJIась вiдокремлен-
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ням пЬнiчних нацiй у добу Реформа-
цi.

Hapi;rrHa проблема полягае у тому,
аби пояснити, чому захiдна та,схiдна
частини €вроrпа пirrrли рiзнимп цмя-
хами у своему розвитку, чому нацiо-
Ha;rbHi держави вiдмови.пись вiд iM-
перських форм, не вiдродили рабов-
ласницьку eKoHoMiKy i, нарештi, вит-
вориJIи середнiй прошарок, якому
кiнець кiнцем вдzulося подолати yci
замди, Kmpi доти створювaUIися сис-
темою земеJIьного баронату, та засну-
вати пiдприемництво на грунтi вЙь-
ного ринку i отrлачуваноi найманоi
працl.

Чому захiдноевропейський феода-
лiзм почав розвиватися у новому нап-
рff\,Iку? Ще стмося не з Bo;ri феодаль-
Hoi знатi, що радше знищиrrа б yci
самовряднi йста й вiльнi громади.
I не з волi панiвноi iдеологii, що за-
суджувма рабство. Християнська
етика, зрод;r<ена здебiльшого серед
стражденних рабiв i мiських рйiтни-
кЬ Римськоi iмперii, звичайно мiсти-
ла певний елемент, який з плином
часу допомii людинi збагнути, що во-
на може дати собi раду без рабства,
хоча церква завжди стараJIася мо_

рально виправдати рабство, зробити
ryманнiшим, остаточно його не вiдки-
даючи. <I_{epKBa завжди мала багато
рабiв, i хоч поЕодження з ними було
загалом досить ryманне,- настiльки
ryманне, що кйькiсть рабЬ зроста;rа
за рахунок охочих,- iнституцiя раз
у раз усiляко пiдкрслювала свое пра-
во на рабовласництво. Вiдколи папсь-
Klшi костел узявся обстоювати дару-
вання рабiв монастирям, страшна
анафема з обiцянням вiчних мук ви-
юлошуваJIася проти коr(ного, хто
насмЬювався протистояти. Тих, кого
призначали керувати земельними во-
лодiннями й сйьськогосподарськими

5тiмями костелу, спефально напучу-
вали, що ixHi безпосереднi обов'язки,
зокрема, обiймають переслiд5rвання й
повернення крiпакiв-утiкачiы> (Лi).
В Англii часiв <<Книги страшного су-
ду,> було бlля25 000 рабiв. У середнi
вiки, як i за давнiх давен, церковники
брали участь у работоргiшri. Tpr.BaB
широко закроений експорт рабЬ з
Брiстоля; раблt готра.llись дJIя ринку,
як худоба. У MaHopi серв прирiвню-
вався до худЙп та майна сеньйора.
У випадку крадЬкки: <<Якщо злодiй -мужчина i серв, то його мали камену-
вати до cMepTi 80 cepBiB; якщо серв-
каменувач тричi не поцiлив, то його
нмежaло тричi висiкти. Якщо злодiй-
кою виявляJIася серва, яка обiкрала
будь-котю, KpiM свого лорда, то
80 cepBiB маJIо принести по oIýшKy
дJIя вогниuIа й спалити злочинницю)>
(Пайк).

У €лизаветинську добу бродяг
могли засудл(увати до рабства; у
ХVII ст, тисячi iрландфв - чоловiкiв,
lKiHoK та дiтей - продано з дозволу
уряду в рабство до Вест-Iндii, Годi
зрозумiти поступ в Атглii ХVIII ст.,
якщо не враховувати величезнi ва-
лютнi надходження вiд африканськоi
рабmоргiв.lli,

Таких фактiв - а ix можна на-
вести у баtато разiв бйьше - дос-
татньо, аби довести, що не моральнi
мiркування спонук:rли захiдноевро-
пейськi MicTa вiдмовитись вiд рабства.
Залишаеться виснувати, що загаль-
ноекономiчний piBeHb потенцiйного
розвитку опинився на такiй висотi, що
мrщани цlлком могли кинути виклик
феодальним сеньйорам, з:цучаючи до
ринкового обмiну селян i фермерiв,
i зосередити уваry не на ексrrлуатацii
рабiв, а на пристроях, заощадrк)rючих
витрати праlц.

Виявом нових ремьних i потен-
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цiйних мо-rкливостей самовJIадних
MicT була та ваr(лива допомога, яку
воЕи надавми королю в боротьбi цен-
тралiзованого уряду за приборканIrя
феодальних анархiстських тенденфй.
Органiзацiя гйьдiй у вирiшальних
пунктах Iталii, <Dландрii, <Dранфi та
Англii була достатньо сIdпьною, аби
протистояти yciM руйнiвним вIIJIивам
i зробити усе можливе для появи
Hoвoгo типу MicTa. На перший погляд,
комуна общинного тиrry - принаЙмнi
в Iталii - здаеться схоrкою на самоп-
равне MicTo стародавнього cBiTy. Про-
те якби тим усе обме;кувмось, то не
було б серйозних перебудов. Тут спо-
стерiгалося вiдношення вйьного або
чартерного MicTa до HoBoi нацiональ-
Hoi дер;кави, а це, далебi, не одне й те
саме. Адже йдеться не про низку
розрiзнених комун, що пiдкорилися
зрештою iмперському пануванню.
Формуеться нацiя за участю нових
MicT з власним прапором i шляхом
розвитi<у у реалiзацii королiвського
законодавства. (Ми бачимо, як у
Ломбардii й Фландрii rurемiнна роди-
на переростае у солiдарнiсть гirщдii).

Вiдкрився цulях для використання
досягнень науки у царинi розвитку
промисловоi машини - засобу зао-
щадr(ення праф. Наука також одер-
жzша у свою чергу поту.lкний новий
поштовх, який почав вiдчуватися ще
у ХVI ст., а в ХVII ст. BiH виявився
вr(е повною мiрою. ,Що ХVIII ст.
з'явилася можливiсть по€днати
теоретичнi розробки i практичнi пот-
реби з небувалими у свiтовiй icTopii
дIпrамiчними наслiдками, Такшrr ро-
бом з'явився cBiT, у якому ми lr(ивемо
сьогоднi.

Пiдвалинп цього поступу закладе-
Hi у прадавностi. Тодi ж створено
i передумови ycix борirъ середньовiч-
чя. Позбувшись манорiальноi зале;к-

Hocтl, люди змогли ширше застосову-
вати звичнi пристроi й зробити низку
важливих технiчних вiдкриттiв: ва:к-
кий ггrуг, водяний м.пин, вузда, хомут,
стерно, трикутне вlтрило, вrтрильне
оснащення судна i сила irппих дрi6-
Itих винаходiв. Здебйьшого поход-
,(ення ix нез'ясоване, ме часом
вдаеться здогадатись. Так, вiтряк з
поземними криJIами - нiбито перське
вiдкриття; через Русь його занесли до
Атлантичного узбере-lк.lкя, а вже там
люди, обiзнанi з дiею водяного мJIина,
припасумли вертикшrьнi криJIа

Якщо не брати до уваги гончарний
круг, то берта;lьrмй млин був пер-
шою машпною. Так Еародився прин-
цип бi.тьшостi сlrчасних машин. Але
хтозна, чи моr(на довцатись як
з'явилася самопряJIка. Можлrво, пер-
шопоштовх до створення самопрялки
йде з lrцii, бо там вi,ц,цавна вмiли
повертати веретено за допомогою ко-
лggд. IIТцgбрська гйьдiя дозво;rила
1298 р. використовувати самопряJIку
дJ,Iя виготовлення вовняного прядива,
але не основи. Ка;кутц що 1533 року
громадянин Брунсвiка зiгнув Bicb ве-
ликого колеса й зробив но.lкний ру-
шiй; вiдтак прядиJIьник обертав ко-
лесо ногами й вивiльняв руки. На
мaчIюнках Леонардо видно, як бан-
коброш скручуе прядиво перед сукан-
ням ниток i як прилад совае цЬ-
ку * вгору та вЕиз прядкою. У ХVI ст.
поч:UIа поширюватися така маши-
на, що вже перетворювчuIа прядiння
на безперервний процес. Назrшмася
вона <<саксонська прядка>. Май;ке до
ХYIII ст. зЕачного поступу на цьом)r
шляху не було,

Нового щабля продуктивностi вда-
лося досягти завдяки ще одному важ-

+ Щiвка (цiва) - ryт у значеннi:
шпуJIька дJIя намоцвання виток. (Ре?.).
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ливому виду дiяJIьностi - повйьному,
zule неухильному порубу лiсiв, що по-
чався ще за давнини й тривав за
середнЬовiччя. Через це нiмцям, якi
заполониJIи Захiдну €вропу, вд:rлося
почати повернення на схiднi землi,
посунувши слов'ян, якi намагалися
запосподарювати звiльненi пiсля мiг-
рацiй землi.

Мuстецтво. Ранньохристиянське
мистецтtsо багато чrtм завдячу€ мис-
тецтву поганському. Зокрема йдеться
про купiдонiв, порп року, тритонiв,
нереiд - нейтральнi емблеми безс-
мертя й приборкання стихiй. Апол-
лон, Бог Пасryх (Гермес, котрий несе
барана) i Орфей використовув:uIись
як моделi д;rя зобралtення Христа.
IV ст. вiдмовилося вiд iдилiчного пер-
сонажа i вiддмо переваry величному
бороданевi. Таким чином, з розбудо-
вою церкви Христос перестав запро-
шувати ycix до блаженства,- BiH пе-

ретворився на суворого ваставника
з обличчям Зевса, Асклепiя, поваж-
них фiлософiв, а такохt перебрав cЙi
нiмб дiтей Сонця, наприкJIад Кiрки.
IJepKBa припасуваJIа до власних пот-
реб увесь апарат iмперського TpiyM-
фу, а Перемоги перетвориJIись на ян-
голiв. На нижчому pbHi молодi тепер
приймали благословення не вiд Юво-
ни або Купiдона, а вiд Христа; поети
Еа титулах рукописiв зрiкмися cBoix
прав на користь евангелiстЬ.

Ми B.lKe бачлlлп, як у дурськiй си-
нагозi гебрайськi худолtники розроби-
ли iконографiю Старого Заповiту, а
нинi випадало зробити те саме дJ,Iя
Нового Заповiту. Вдавалися до роз-
маiтих адаптафй. В'iзд Христа до
€русалима зображувався на кштмт
прибуття iмператора до MicbKoi бра-
ми. Катакомби перебраrш форt-пt зi
cTiH римських будинкiв,- поверхове
й слабке наслiдування живого iM-

пресiонiстичЕого стлuIю paHHboi iмпе-
pii. У провiнцiях процвiтали мiсцевi
стилi: вiд Пальмiри (вуг.rryвата мане-
ра - спiральнi кучерi, пальметнi бро-
ви) - до €гипту (поховальнi портре-
ти, де усе життя людини зосередrку-
еться у великих, ме Irевидющих
очах). У Месопотамii збереглися iepa-
тичнi форми; у степах не бракувмо
зооморфних вiзерункiв. У Карфагенi
огрубленi форми розташовув.urись на
дiлянках, роздйеншк лiнiею, що бiгла
посерединr - згори донизу, як у ран-
ньосередньовiчних творах. У Палести-
Hi акантовий дизайн застаlгав у глибо-
кому V-подiбному рiзьбленнi з рiзкою
змiною чорного i бiлого.

Часто-ryсто ми подибуемо спроби
використовувати схематизафю та ар-
xiTeKToHiKy, що нагалуе своерiдне по-
вернення до грецьких звершевь. .Що

центрzцьних районiв почaчIи потрап-
ляти периферiйнi та плебейськi стилi.
Ремесло пiд5rпмо, ме причина змiни
свiтосприймання лежaчIа набагато
глибше. Зменшувалася фкавiсть до
людей як до особистостей: i поганськi
MicTepii, i християнство зосереджува-
лися на прийдешньому. Надiя на
близьке друге пришестя не справди-
лася, i антропоморфна форма перет-
ворI4лась на застиглу l€ратичну силу
або зазнала деяких спотворень мя
вирал(ення внутрiшньоi напруги; на-

дiя тепер остаточно покладtulася на
iнший cBiT. Римляни, як ми бачwм
вище, доп[ювадпrм до зJIиття алегорii
й дiйсноi подii, а вiдтак подiя слугува-
ла лише схематичним тлом дJIя певно-
го симво.пiчного або потойбiчного
значення. Iмператор - це не та лю-
дина, котра оружно домага€ться висо-
кого становища: BiH втiлюе втrаду,
i мистецтво обрало сбi за мету пос-
тавити глядача перед вJIадою навко-
лiшки. Згодом, коJIи визначився тип
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святого, мета полягала у тому, аби
Rибити глядачевi грунт з-пИ кiг i при-
лучити його до форми, яка не звертае
уваги на складнi витончено-зрiвнова-
.lKeHi пропорцii реальних людей, яв-
ляючи собою едине поривання вго-
ру - перехiд у транс в aKTi гiпнотич-
Hoi вiри. А звiдси й фронтальнiстъ
i окатий погляд. Ми перебуваемо при
початку [UIяху, що провадить до роз-
винутоi iконографii вiзантiйськоi цер-
кви або готичноi папертi з ii насиче-
ним символiзмом: iсторiя i природа
зосередrкувмись у кJIючових образах
i пiднеслись на нечуваний, враrкаючий
щабель абстраг5rвання,- i тим, хто
повнrстю скорився, це приносить нlж-
HicTb i обiцянку.

Одначе нам не слiд сприймати пе-
ретворення cBiTy на cBiT потойбiчний
як щосц що вiдбуваеться Jраз i pi-y-
че. Боротьба, яка започаткову€ться
у III ст., тривае протягом усього се-
редньовiччя. Щосягнення своерiдноi
гармонii у зрйiй готицi вiдкидаеться
контргармонiею Вiдродл<ення, а вiд-
так вiдкриваGться поле дJIя подмь-
ших хитаЁь: маньеризм, бароко, роко-
ко, неокJIасицизм, романтизм тощо.
Коли йдеться про конфлiкт Mi-lK кла-
сичною спадщиною i провiнцiйним
або варварським qинником у добу
мiжчасся або середньовiччя, нам тре-
ба пам'ятати, що класичний аспект
полягае у наслiдуванцi класичних мо-
деJIей, а не у спробi знову дивитись на
прцроду очима грецьких митфв, хоча
у вiзантiйському мистецтвi дiйсно бу-
в€lли моменти, коJIи класичне вlдрод-
,(ення зумовJIюв:цо спробу осягти
природу через класичrд,rй пiдхiд
(особливо за iконоборфв та ixнix без-
посереднiх послiдовникiв).,Що речi,
наслiдки TaKoi спроби змiшуються з
захiдними чинниками i провадять до

готики шартрського собору. Та й caMi
BapBapcbKi чинники не TaKi простi:
<<З давнiх давен у €вропi та Азii Mi.lK
пiвнiччю та пiвднем здiйснювався
вза€мовIuIив. Пiвнiчна Азiя - щоп-
равда, не без впливу пiвдня - витво-
рила вJIасне, дуже специфiчне мис-
тецтво. Система мистецтва Пiвнiчноi
Азii, яку ми звемо скiфською, поши-
риJIася на захiд та на пiвдень - до
Малоi Азii та пiвдня Украiни. З цих
теренЬ, а також через Перм (де, як
гадають, була фiнно-угорська культу-
ра) здiйснювався безпосереднiй
вIuIив на мистецтва германцiв> (Пiк-
тон). Базовi чинники нiмецького мис-
тецтва виIUIивають з тих форм, ство-
рених пiд iрано-грецьким вIIливом у
степу серед capMaTlB, якl переважzчIи
там до приходу готiв i ryHHiB. Про
поширення capMaTcbKoi колонiзацii у
Га;иii свiдчать TaKi геотрафiчнi назви,
як Сермаiз, Семаiз, Семiзель. Мозаi-
ки Великого пмацу доводятц що у Bi-
заятiйських худо.lкникiв Y ст. було
достатньо предметiв згаданоi культу-
ри, що 1х постачaми на ринки чорно-
морського узбережжя. I так далi.
Мотив хреста з листям iнтенсивно
розвивався у BipMeHii; KBiTKoBo-poc-
линнi хрести особливо розповсюджу-
вztлися серед несторiанфв, якi занесли
ix до Китаю (6лизько 98l р.) та до
гори св. (Dоми бiля Мадраса. Щей
образ, <,мабуть поширився на захiд
з Месопотамii разом з багатьма iнши-
ми схrдними елементами>, проникаю-
чи у YIII ст. до вiзантiйського мис-
тецтва, <,особливо до декору текстиJIь-
них виробiв, глиняних вирЙiв та до
скульптури>. Cxo;re, що до ITMii, де
цей мотив спопуляризовано, BiH зане-
сений з пiвночi ломбардцями та iнши-
ми загарбниками.

Щi прикладп дають хоч якесь уяв-
лення про складнrсть змlшувань, що
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вiдбувалпся з початку IV ст., коли
провiнцiйнi або субантичнi елементи
вIIJIивали на офiфйне мистецтво ITa-
лii, переводячи фiгури рельефiв у лi-
нiйну двовимiрнiсть i тялtiючи до
iератичних симетрiй або символiчного
жесту. Незабаром настмо кJIасичне
Ыдроркевня, пов'язане з припливом
знакомитих родин до канонiчноi цер-
кви. Системи оповiдзнь та анекдотiв
прlлiшли на змiну символiчнiй подii:
наприклад, йона, котрого проковтнув
кит,-емблема воскресiння (iнiцiат
у чудиську, котре з часом його вири-
ryе). У Константинополi двiр пiдтри-
мував твори, схолсi на класичнi, проте
у цьому випадку маемо до дйа з
яскраво вираженими iератичними
стиЛями, а такол( схильнiстю до експ-
ресивностi та графiчностi. Обидва пiд-
ходи уrкив:Urись одночасно i HaBiTb
справJIяJIи деякий взаемовIlпив. Вiйсь-
KoBi кризи VII-VIII ст., коли араби
загарбали TaKi багатi з мистецького
поглялу терени, як Сирiя, на деякий
час послаби.пи загальноевропейський
вплив вiзантiйського мистецтва. Але
на заходi €вропи BiH зав-lкди зали-
шався великим, хоча фази розвитку
вiзантiйського та захiдноевропейсько-
го мистецтва не завжди збiгмися:
невелш<i вироби зi слоновоi кiстки,
наприклад, могли долати чимшri вiд-
cTaHi, не належачи до найостаннiших
витворiв столичних майстрiв. На за-
ходi кельтськi та нiмецькi елементи
з iхнiлдл спiрмями, зигзагами, переп-
летеними зооморфами тощо розвива-
лись постiйно й невпинно, хоча у рiзь-
бi та йюмiнованих книжках вони заз-
навми потужних класичних та Bl-
зантiйських вплrвiв, не кажучи вже
про коптськi й сирiйськi вiяння. Ба-
жання Каролiнгiв створити iмперiю
прихI4JIило симпатii на користь кJIаси-
ки: IUIaH Палатинськоi капели в Ахе-

Hi - це план церкви Сан Вiтале у Ра-
BeHHi, а перед чйьним подвiр'ям -перед,входом - у PaBeHHi поставJIено
статую вершника. Водночас у капеrri

упiзнаеться й деяка змiна: широкi
бездекорнi вiдкритi простори на пер-
шому поверсi оточенi низькими по-
тужними стовпами. Попри полiрованi
колумни трифолiю, простiр вiдверто
змодельований на вiзантiйський
шти6. .Що пzrлацових i монастшрськrш
робiтень потрашIяли маrrяри з ба-
гатьох KpaiH, докупи збиралися моде-
лi найрiзноманiтнiшого походrкен-
ня,- усе це зумовлювало рiзностиле-
BicTb, суперечнiсть MilK лiнiею та
IuIастикою, нове поеднання пiвнiчних
i пiвденних мотивiв. БоротЙа на пiв-
ночl ускладнювzUIася колотнечею, що
тривzulа у краiнах Середземномор'я.

Як ми пересвiдчилися, Х ст.- зо-
лота дЙа вiзантiйського мистецтва,
яке iконоборф збагати;пr молодою
наснагою. У пластицi поглиблшся
вJIасне гчrастичний чинниь а зi сходу
знову насунулись монумент;чIlзм l на_

родний реалiзм, що iнколи поеднукl-
лись. Тим часом на заходi зростали
розбi;кностi, що спонукувалося й по-
лiтичною ситуацiею: данцi вдерлися
до Британii, а ryнни добивалися до
Щентрмьноi €вропи. Монастирська
реформа у Клюнi виявилась новим
рушiем, i наприкiнцi Х ст. по;квав.пен-
ня почaUIо даватися взнаки в Англii,
котра чимаJIо запозичила з мистецтв:r
Каролiнгiц перемiшавши це з iрлан-
дськими та нортрлбрiйськими еле-
ментами. Нiмецьке мистецтво OTToHiB
набуло iмперського характеру. Поста-
Ti - подов-:кенi, з запaUIими otмMa,
монументальн1 - розташовувалися
поодинцi або групами у пiдкреслено
вертикальнiй композицii; динамiка
досягмась не коштом втрати симgг-
pii. В XI ст. форми почали застигати
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i тiснiше взаемодiяти у сценах. У мис-
тецтвi Англii та Нiмеччини вiдчувало-
ся набагато бйьше жвавостi, Hi.lK у
мистецтвi Iталii, котра повернулася до
простих i лiнiйних давньохристиянсь-
ких моделей,- одначе наприкiнф
сторiччя через Монте KaciHo надiй-
шов новий cTpyMiHb вiзантiйських
вrиивЬ. В lспанii форми бу;и гurаскi,
KyTacTi, застиглi, нiби у зупинених
муках, aJIe водночас використовував-
ся iспанський орнамент.

В ycix ключових пунктах розвитку
мистецтва на заходi ми подибуемо
безпосереднiй вгrтмв вiзантiйських те-
peHiB. Пмацова група творцiв i.lпомi-
ItоваЕих рукописiв за Карла Велико-
го, що вiдiгравала провiдну роль у
розглядуванi сторiччя, складалася,
мабуть, з вlд<iдцiв з Вiзантii; один
з них зав,кди пrдписувався по-грець-
кому. Лiтардська група використову-

Паulа пекла. Iлюстрацiя 0о рукопuсу Ке0-
мона. (Фон0 Боdлi),

вала е.шliнiстичнi формули ввiчливос-
Ti, а ададська група, яка вi,ддавала
переваry важкому контуру, тя)(UIа до
iталiйського мистецтва. Венецiя висо-
вувмася як вельми активний торго-
вельний центр: протягом багатьох
сторiч вiзантiйськi предмети та iдеi
користувмися тут постiйним попи-
том, За iконоборцiв ченф та iKoHo-
писцi тiка.rrи з Каппадокii та Кавказу
в Iталiю та рiзнi райони Азii, де зас-
новувzIли й розмальовувми печернi
пустинi та скити. ,Щ,арунки вiзантiйсь-
ких iмператорiв захiдним королям i
рiзнi предмети, що постач,lлися кра-
марями, ставми взiрцями д.пя мiсце-
вих ремiсrrикЬ,- наприкJIад, <<зоJIота

картина)> у Венефi, еммевrй релiква-
рiй у Лiмбурзi, емалевий зологий
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триптих в абатствi CTaBrrbo (Бельгiя)
та багато оздобленi тканини по косте-
лах yciei Францii та Нiмеччини. На-
BiTb в англосаксонськiй Англii ми по-
дибуемо численнi приклади наслiду-
вання вiзантiйських першовзорiв,-
наприклад, йоркська rrлита <<.Щiва i
,Щитя> - BapiaHT Одшiтрii або Шля-
ховказуючоi, на якiй Марiя лiвицею
тримае дитину, а правицею вказуе на
Hei, тодi як дитина простягае руку для
благословення. йоркський приклад
близький за формою до Володимирсь-
Koi Богоматерi, cTBopeHoi в XI ст. у
константинополi. Вiзантiйська rrл<ола

розпiзнаеться також у .Щiрхерстi,
Ромзi, Степнi (св. ,Щанстен), Бред-
фордi-на-Авонi. Альфред ,Щжуел за
манерою - вiзантiець, а за стиJIем -мiсцевrй митець. Коптськими за по-
ходженням здаються стрiчковi й вуз-
ловi мотиви,- принаймнi вони досить
часто використовувzчIись у €гиптi.
(Сини Едмунда Залiзнобокого, вигна-
Hi Кнудом *, знайrпли притулок у
Киевi **).

* К"уд [iншi назвrr: Кнуд Першлй
Великий (994?-1035 рр.) ] - данський ко-
po.Trb Англii (l01б-1035), Данii (l0l8-
l035), Норвегii (1028-1035). Едмунд За-
лiзнобокий, або Едмунд Залiзний Бiк,-
Едмунд ДругId Англiйський. Про нього
див.: <<История Киева>.- К., 1982.-
Т. l.- С. 102. Аркадiй )(уковський, Орест
Субтельнrd. Нарис icTopii Украiни.-
Львiв, 1992.- С, 19. (Пер.).

** Значетпtя pycbKoi культури по-
чинае вiдчуватися на свiтовiй apeнi трохи
згодом, 1 тому я не зупинявся Еа розвитку
руських MlcT l на численних перетворен-
нях у них вiзантiйськоi культури, котра
змlшувzUIася там з кzlвк:tзькими та lн[Iи-
ми вIutивами. Русь дул<е постраждма вiд
монголiв та irпrих загарбникiв, проте,
прийнявши на себе щ удари, вона багато
зроби;rа дJIя порятунку решти европи.
У давньоруському мистецтвi кiнця ХII-
XIV ст. виробилися вигад;rивi ритмiчнi
схеми; у ньому майстерно використовува-

Варто тако-lк вiдзначити широкий
нумiзматичний вплив iсламу на Свро-
пу: з VIII ст. в англосаксонськiй Аrг-
;rii при стандартних розрах).нках золо-
том до сIuIати приймалася мусуль-
манська монета мднrcус, на якiй
карбувалися лише символiчнj зобра-
ження. У Mepcii виготовJIювалися
кепськi iMiTaфi золотого динара халi-
фа аль-Мансура, а 955 року Еадред
Уессекський наказав викарбувати
2000 маrпtусiв.

Щiкаво також згадати i про Hi-
мецьку версiю космiчного образу.
.Ц,авнi германцi вiри.lм у cBiToBe дере-
во або стовп - Iрмiнсул *. За риrись-
кого забору споруджена т. зв. Рай-
нJIандська колумна Юпiтера: свiтовий
стовп, що спираеться на IUIиту з чо-
тирма богами, над якими виритуванi
зобра;кення богiв днiв тиrкня (те;к -космiчна ciMKa). Щей образ зберiгся
у хрестах англЬ. Госфортськлй хрест
<,вирiзьблений у виглядi дерева верти-
кмьний стояк хреста декорований
<<пiд кору>>. На чотирьох, так би мови-
ти, гранях своерiдного стовбура роз-
ташованi рiзьби, що умо;rиивлювми
подвiйну iнтерпретацiю -у сканди-
навськiй та у християнськiй системi>>
(Кук). У Рутвелi й Ньюкаслi ми бачи-

лись декоративнi та емофйно-вира;<альнi
в.rrастивостi кольору. До ХII ст. з'ямлоть
ся цибулястi банi з витягнутими, май;ке
баштоподiбяими барабанами. На народно-
му грунтi виник також багатий героiчний
епос.

* <lpMiH у нiмецькiй мiфологii - бо-
жество. В <<IcTopii caKciB> (Х ст). IpMiH
спrввlдноситься з культовим стовпом сак_
ciB Iрйнсул (мабуть, культовий аналог
lгглрасиля, свiтового дерева скандинавсь-
Koi мiфологii). Можливо, IpMiH вва:r<ався
породr(увач9м однiеi з трьох згадуваних
Тацiтом тutемiнних груп германцЬ - гер-
минонЬ>,- цит. за статтею €. Мелетинсь-
кого у вид.: Мифологическrтi словарь.
м., 1990.- С. 25з. (Пер.).

l38



мо вихИ з пИземвого cBiTy: стара
змiя звиваеться у напрямку небесного
хрещатого завершення, де зображено
Ягня й чотшри iстоти, що спостерi-
гають.

Романськurt стчль. В apxiTeKTypi
з'явився новий спосiб органiзацii
форми й маси. Часто-густо о6'еми
були важкi й строго монументальнi,
zute не можна не помiтити дуже сиJIь-
ного прагнення пrдкорити lнтелек-
тумьний безлад виразнiй домiнуючiй
iдеi. Стiни пiднiмаються угору, а пi-
лястри ix розподiлюють поздовr(ньо
на однаковi вiдтинки; горизонтальrмй
рух твориться ярусами аркад, галерей
i BiKoH. Ритйчний розвиток тривае
у внутрiшньому o6'eMi,- нiби ряд ра-
веннських мученикrв перетворився на
apxiTeKTypHi форми. Через раптовий
вибух упорядкованого рJrху оживае
орнамент r виламуеться за звичнr рам-
ки: портик йабiч схогrлюеться пiляс-
трами, а в змiцненнi цiлiсностi задуму
вiдiграють свою роль архiтрави, тим-
пани, капiтелi й фризи. Картина cBiTy
вцразу ж драматизуеться у наддвер-
ному зображеннi Христа на Страшно-
му судi,- ця iдея пiдкреслюеться
розписами та скульптурою iHTep'epy.
А проте увесь декор гармонуе з основ-
ними архiтектурними формами, пiд-
сиJIюе та виокремJIюе rx.

(Новий стиль започатковано ще у
шзньоримських спорудах: у пzrлаlц
Спмато,Щ,iоклетiана, наприклал арки
виростак}ть безпосередньо з KoJryMH,
виступ антаблемента пiдкреслюе гли-
бину фасадноi арки, BircIa мають ду-
гасте завершення, дверi оточенi рiзь-
бленим опуклим торусом, створюеть-
ся довга й менша за масштабом
аркатура. Поштовх до подаJIьшого

розвитку нових скстем даJIи вlзан-
тiйськi вIuIиви. <Пiд цю пору - при-
близно у 500-800 рр.- вiзантiйсь-

Сент-Женев'ео. Замок. ,Щанu,rо мiж лева-
мu. Капiтель. (Лувр).

кий генiй настйьки переважав у вира-
,кальних засобах iталiйського мис-
тецтва та на Заходi, що варто назвати
цей стиль вiзанто-романським або Bi-
зантогенним> (Летабi).

З першими виявами романського
стилю ми зустрiчаемося за Каролiн-
гiв. Мiж трансептом i апсидою вкли-
нюються хори, а наступним новотво-
ром була крита г.rлерея. (Iнодi трап-
ляеться центральний ILпaH,- наприк-
лад, у Жермiньi-де-Пре, де церквzI
споруджена пц каталонським вIUIи-
вом. 'ii баня посадлrена на випусти
перекриття. Ранiше у Тулузi споруд-
,кено костел з циркульним планом).
.Щ,екор досi розмaчIьовавий; а якщо ми
зустрiчаемо мозаiку, як-от у Жер-
MiHbi, то вона вiзантiйського поход-
ження. Романська церква мае кам'яне
склепiння,- це суттевлй момент по-
д:Lпьшого вiдмелt5rвання вiд статично-
го задуму базилiки з низькопосадже-
ною дерев'яною покрiвтrею. Одначе
типовим зrlлишаеться римське цилiн-
дричЕе склепiння. Ускладнюеться
профйь пйонiв; звичайно у xpaMi по-
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дибуемо наву Й два притвори, що пот-
ребуе трьох взаемопiдтримуючих
склепiнь. <(Цйком безпрецедентно
розвивмися трансепт i хори. .Що най-
поширенiших систем нiulеr(:tли вза€-
мопармельнr апсиди, що розташову-
вмися на однiй oci з навою; ix про-
порфi зменшувалися з вiддаленням
вiд апсиди центрмьноi нави. Ще саме
стосу€тrcя i вкритоi галереi з радiа.llь-
ними капелами> (Лейвден). Романсь-
ка споруда ,схоrка на ве.тшrчезrмй
скульптурний витвiр: низка o6'eMiB
контролюе простiр, перетворюючись
на простi геометричнi форми - ку6,
зiтнутий конус або пiрайry, цилiндр
або напiвцилiндр. План розраховуеть-
ся за зовнiшнiми розмiрами.

Вiдчуття MoHyMeHTалbHocTi вияв-
ляеться HaBiTb у дрiбних творах мис-
тецтва. В Англii норманський стиль
поклав пiдмурiвок середньовiчнiй ар-
xiTeKTypi i дав вершиннi взiрф ро-
манського стиJIю у Вiнчестерi, Елi,
.Щаремi. У Щентральнiй €врспi довгi
стiни пiддlягали подйу; норманни дi-
ли.пи просвiти високими - вiд пiд.поги
до склепiнrrя - свiтловими шахтами.
У .Щ,аремi вiяльне готичне склепiння
сприяе пцнесенню нави, продовжую-
чи вертик,чIь свiтлових шахт. Позем-
ний рух пiд<рслюеться протиJIегли-
ми симетричними елементами l вже

разом з ними скеровуеться до неба,
спираючись на тривкiсть i стiйкiсть
вертикально сполучених ребер, хоча
у .Щ,аремi скерування угору вс.е ще
стриму€ться обважнiлiстю форм.

Романський стиJIь не властивий
Вiзантii, бо не було потреби транс-
формувати бази.пiкальну структуру:
там у IV-VI ст. з'явилися способи
органiзацii руху в просторi. За браком
мученикiв на заходi банншi мартирiй
виглядав iнтрузивною пйудовою,
позбавленою корiння. Iталiя й Захiд

в основу Iuaнy поклали чотирикутну
зtUIу, r тому з припливом нових вrянь
треба було якось дати цьому радr
i перетворити зальний гиан. (Ощад-
ливiоть i спрощуванiсть у вiзантiйсь-
кiй apxiTeKTypi X-XI ст. не слц
трактувати як захlднr вIUIиви,- це
постiконокластизм), З iншого боку, в
Iспанii, в AcTypii, де почалася бороть-
ба за визволення вiд iсламу, ми поди-
буемо дивку срtiш несамовитих
форм, що тяжirогь в IX ст. до зро-
щення: цилiндричне або напiвцилiнд-
ричне склепiння, звивана колумн4 ка-
пiтелi з варварськими рослинними або
фiгурними мотивами, щитоподiбнi ме-
дальйони, вiд яких по!мнаються попе-
речнi склепiнчастi арки. Ife частково
зумовлено близькiстю до таких висо-
комистецьких мусульманських спо-
руд, як кордовська мечеть 78б-
990 рр. з дев'ятьма притворами на
дванадIять просвlтlц зrрчастим вlяJIь-
ним склепiнням i арками з п'ятами,
розташованими через коJIумну.

Готuка. У TBopeHHi HoBoi apxiTeK-
тури провiдну роль вiдiграли ченцi,
а маршрути прощi полегшили обмiн
iдеями. Зi зростанням новю( MicT на
заходi виявилася тенденцiя до пере-
творення романського сталю на готиtI-
ний. Власне, пiзньороманський сти.пь
витворив yci формальнi перед5rмови
готики (стрiлчаста арка, аркбутан,
ребристе склепiння). Бракувало лише
нового поштовху до розрriнтя прос-
тору в pyci, що переймав yci маси
й вiдкривав HoBi напрямки розвитку
дii. Подибуваний у .Щаремi подвiйrшй
ефект (рух уздовж та вгору) треба
було зробити якомога динамiчнiшим
i легшим, аби вiрника у костелi пори-
вмо водночас до вiвтаря i вгору, до
неба. I-1e потребувало HoBoi сукупнос-
Ti напруг i звiльнюючих ритмiв, i вони
з'явилися на хорах Сен-.Щенi у соро-
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кових роках ХII ст. Рух до вiвтаря
споряджувався багатими Еовостворе-
ними ритмами, одначе у першу (Iергу

пiдкреслювалась вертикмь. Гармо-
нiйвий BcecBiT ромавського стилю пе-
ретворився на динамiчний, спрямова-
ний угору BcecBiT готики: знову TpiyM-
фував образ небесноi гори. Пори-
ваIilrя угору остаточно зосередиJIося
у шпиJп.

Зовнiшнi особливостi узгоджува-
лися з вкутрiшнiми: було видно, як
споруда Йирмася докупи й пiдноси-
лась. Проте усерединi передусiм наго-
лошувалося емоцiйне вра;кення. Як-
що з зовнiшнього боку то була свя-
щенна гора, яка радо дотикмася
неба, то у внутрiшнiй порохrнявi
(ще - горбок Венери, вiдьомський
паrюр6) розташовувався цirмй cBiT

ритмiчних форм, що водночас звiль-
нювали i сковували глядача. Сторiччя,
що породrло готику, було тако;к ве-

Борцi. Плшн цuстерцiансьlсоi церквu.
(3 пidручнuка Вiллtара 0е Онекура).

ликою добою схоластичноi науки,
спроб створити енциклопедичнi систе-
ми знання, яке гармоЕувzцо з природ-
ною i духовною дiйснiстю, iсторiею та
Бо.хtим замiром, розJrмом i вiроц а
також визначмо мiсце людини у
ЁcecBiTi. Подiбним чином i кафедра
була водночас :urегоричною i органiч-
ною космiчною звiсткою.

(DoMa AKBiHaT визнавав, що прек-
РаСНе СКЛаДа€ТЬСЯ <З ПеВНОГО СУГОЛО-
су рiзнорiдних чинникiр>. Вiдштовхую-
чись вiд суперечностi неба i землi,
вертикалi i горизонталi, cMepTi i воск-
ресiння, середньовiчна людина сприй-
мма кафедру сукупно - як образ
землi, перетворецоi на рай. Абат Су-
герiй з Сен-.Щенi писав про дверi кос-
TeJry:
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IlIляхетний TBip - це яса. Та, маючи шляхетне сяйво,
TBip мае просвiтлювать розум, аби той рушав у путь
серед справ)(нiх cBiTiHb до Свiтла Iстини,
де Христос - Iстиннi .Щ,верi.

Як здiйснити це в нашому cBiTi, визначають золоченi дверi:
смутrмй розулr лине до iстини крiзь матерiальну cyTHicTb
i, сприймаючи це свiтло, воскресае
з попереднього свого занурення.

Пiд час по;кежi ll74 року згорiв
Кентерберiйський собор, i Гервасiй
ошIакував церкву, котра <<втiша;rа до-
ci, як найсоrrодпий рай>>. Пiвнiчно-
французьклй маляр кiнця ХII ст. Тео-
фiл писав: <<Розммювавши склепiння
та стiни рiзними творiннями й фарба-
ми, ви пожвавиJrи видиво божеського
раю - 

яскравого, наче Beclta, заквlт-
чана рiзнобарвними квiтами, свi*tого,
наче трава i наче киреi, гаптованi
весняним KBiToM>. У <<Житii св. Гуго>>

ми читаемо про звершення святого
у Лiнкольнi: <<З подиву гiдною май-
стернiстю BiH звiв споруду кафедри.
у нlи мистецтво 

- 
нlои коштовнI ма-

терiми, бо склепiння можна порiвня-
ти з птахом, що розпростав крила дrя
лету: спираючись на мiцнi колумни,
склепiння пориваеться до хмар... Са-
моцвiтнi колумни з темЕого каменю
якнайтiснiше припасованi,- чи то яс-
пис, чи то мармур, €ше розум на Hllx
мол<е зiпертися. З того ж MaTepiMy
й cTpyHKi стри.lкнi коIIумн, що ото-
чують масивнi стовпи, наче гурт дiв-
чат, що нчL,Iаштувався до танку>.
I знову - костеJI як хоростасiя бла-
гословенних. (Не слiд випускати з
уваги мозаiчнi лабiринтнi орнаменти,
котрими будiвничi оздо6}ии cBoi спо-
руди),

Вище ми вже звертали уваry на
кафедри як втiлення нових енергiй,
о6'еднанлоt у комуяи общинного тиrry.

Щей аспект опису€ться у зверненнi
абата Емона з Сен-П'ер-сюр-.Щiв у

Нормандii до братiв cBoix у Татберi
в Англii: <.Де це бачено? .Щ,е це чувано,
аби у давнi часи могутнi князi cBiTy,
аби люди, якi зросли у поклонiннi
й багатствi, аби знакомитi чоловiки
й жiнки запрягаJIи cBoi гордовитi й го-
норовитi шиi та, наче тяглова худоба,
теJIющиJIи до Христовоi оселi mi во-
зи, наванталкенi вином, збiжжям,
олiею, камiнням, деревом i yciM тим,
що треба дJIя життя або спорудження
церкви?>> Як ка-ке Емоц знакомитi
люди у кам'янiй мовчанцi - понад
тисячу душ - запрягrUIися у вози. На
спочинку вони сповiдалися або моли-
лися. <.У вiдповiдь на вiдозву свяще-
никiв, KoTpi закликzlли ixHi серця до
миру, вони забувають про зненависть,
вiдкидають розбрат, прощають бор-
ги,- l вцновлюеться €днrсть серць)>.
А по,жертви тих, хто вiдмомяеться
вiд злуки, вiдкидаються. I cTapi, й мо-
лодi закликають, ридають, зiтхають
Потiм лунають сурми, розгортаються
корогви i хiд поновлюеться. .Ц,iстав-
шись до церкви, люди <<ставлять вози
кружма, як духовний табiр, i протя-
гом yciei ночi вславляють неспання
гiмнами й кантиками. На кожному
возi засвiчують ToHKi BocKoBi свiчки
та свlтники; на вози кладуть хворих
i немiчних та приносять iM д.ltя по-
легшення дорогоцiннi мощi святих>.

Безумовно, сцени TaKoi екзальтацii
цйком правдоподiбнi: у Сен-.Щенi Су-
герiй звйьнив мiщан, а ченцi, особли-
во цистерцrанцl, вlдlгравали важJIиву
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З боzомiльськоi zробiвкu: сценu полюван-
ня i танцiв. (Бротнuця, Юzосллавiя).

роль в органiзацii будiвництва. Одна-
че не миItaulося й без численних сва-
рок: бiскупи - наприклад, у Сен-Лео-
Hl 

- 
затято сперечалися з мешканця-

ми самоврядних MicT. Та й сам
художник мiг iти проти костелу, зreр
таючи бйьше уваги на злов)t(ивання,
нЬк на обiцянки райськоi злуки. Пет-
ро Мzшяр, сен-омерськиЙ крилоша-
нин, у <<Навiщо вчитися?> звинувачуе
костеJI у тому, що BiH сам зiпсутий
i продовлtус псувати людей:

Схолrе, що деякi сницарi HaBiTb бра-
лися до чорнот магii, що через Hei
селяни - за допомогою своерrдних
братств поганського поход)(ення -вираж:UIи в.пасний спротив одерrкав-
ненiй церквi.

Готичний стиJIь заснований у
Шартрi на початку XIII ст., де нава
пориваеться угору на |20 футiв
(36,57б м.-Пер.). Особливо пiдк-
реслювався рух простору: за допомо-
гою чудернацького формоrиетива в
Англii та за допомогою розкутостi
широкого трактування на континентi.
Великий вплив на ХIV ст. справиJIи
ченцi жебрацьких орденiв, KoTpi вима-
rалп, аби зали без бiчних BiBTapiB
пристосовуваJlися цlя велик}о( кон-
грегацiй, якi 1rBa;KHo сJIухають ка-
зання.

У Нiмеччинi, де прихiд готики

I щирiсть осорома, i праця вiршомаза,-
таке життя - прокляття, огида i образа.
Вночi пишу вiршi - суцiль сама бридня,
а вдень я богомаз,- така моя пеня.
Вiршi та образи хай 6'е лиха година!
Бо що дасть мазiю та клята базгранина?

затримався до середини XIII ст., за-
лова церква повернулася до часlв ро-
манського стилю,- вiдтепер це була
чiльна форма храму з круговою дiаго-
н:uшtою перспективою й браком ди-
намiки, притаманноi готиф. Подiбнi
споруди краще пасувми до тривмих
казань, Hi;K давнiй тип з навою й бiч-
ними залами без BbTapiB.

<<Контраст Mi-lK немудрованими
зовнiшнiл,пл стiнами з недекорованими
вiкнами i <.вzul*ц*ебеноц> усерединi
(Лоренцкiрхе, Нюрнберг) надзвичай-
но характерний р,tlя пiзньоготичного
мислення, зокрема у Нiмеччинi,-
споJryчення мiстичноi пЙожностi й
здорового практичного глузду, Bipa у
бо;кеське життя на цьому cBiTi, нако-
пичеЕня iдей, з яких мала постати
реформацiя Лютера. Лютер народив-
ся до того, я< було замов;Iено раку
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й благовiст ((Dейта Штоса*). Роз-
бiжностi Mix< iнтер'ерами з iхньою
припливно-вiдгшивною течiею, у якiй
осйистiсть мо;ке заryбитися, наче у
лlсr помl-r( деревами, та моryтнrми
й солiдними екстер'ерами з неподi.lъ-
нtпr,tи стiнами i двома ярусами BiKoH
передае загальrмй настрiй нiмецькоi
Реформафi, яка межу€ з мiстичною
iнтроспекфею та енергiйним новим
вторгненням у цей cBiT> (Певзнер).
Щя Йставина вира)taе TaKort( занепад
середньовiчного свiтосприймання,
котрому притаманна була первiсна
еднiсть, розглянута нами у зв'язку
з ioHiйcbKrдr мисленням. У <Dранцii до
ХV ст. декоратквна пишнота <<по-

лум'яного> стилю i в Англii склепiння
<<перпенд,Iкулярного)> стипю зi склад-
ною,схемою нервюр показують, як
доведеЕr до межl засади готики за-
вершиJIися оберненням вrлriдного бе-
думу. Виконанi у <перпендикулярно-
му> стилi перекриття перетворились
на MacrBHi цилiндричнi склепiння, су-
цйьно вкритi декором. У таких спору-
дах, як кембрiдлtська капела Коро-
лiвського коледrку, зовсiм зникае вiд-
MiHHicTb мiлt навою й хорами,- ми
знову зустрiчаемося з коробовою
структурою, яка BMUIo прикрашаеться
Еишуканим повторюваним орнамен-
том. Вихiдна простота ховаеться за
бризками розкiшних форм, сполуче-
них докупи вiятrовим склепiнням.
Невгамовне поривання paHHboi готи-
ки, овiяне таiною через прагЕення
осягнути йраз cBiTy, перетвориJlося
на витвiр рафонаъного планувalння.

+ (Dейт Штос (правrrльнiше - BiT
Стош або Ствош; бл. 1455-1533 рр.) -по.lIьськrоi рiзйяр. його твори позначиJtи
перехiд вiд пiзньоi готики до Вiдродлrеrпrя.
Як сницар робlв дерев'янi BiBTapi з ви-
разними розфарбованими статуями та
рельефами. (Пер.1.

Про cyTHicTb супереqок да€ уяв-
лення звiт щодо стану будiвництва
мiланськоi кафедри за недйю 25 сiч-
ня 1400 р.: <<Щодо зопац/ висловJIе-
них заяв окремих необiзнаних людей,
нiбито стрiлчастi склепiнЕя надiйнiшi
й дають менший горизонт:иьний роз-
пiр, HilK цилiндри.пli...-зауважено,
що настанови rBoMeTpii не повиннi
мати вирiшzlпьного голосу в таких
питанняь бо одна справа - 

на)aка,
а iнша - мистецтво. Згаданld Май-
стер Жан (Мirъйо) ка;ке, буцiм мис-
тецтво без науки - нiщо, i буфм -незаJIежно вiд того, чи булуть скле-
пiння стрйчастi, чи ци;riндричнi, чи
якими б стрiлчастими склепiння не
булu,- у них однаково величезна ва-
га i горизонтмьний розпiр.

Тому BorM (майстри) каr(уть, що
пеlrедбачуванi ними башти [6а.жанi]
з багатьох MipKyBaHb А саме. Вони,
по-перше, о6'еднають згаданий кос-
тел i трансепт, що наблизить 'ix до
чотирикутника згiдно з вимогами гео-
MeTpii, €ше передусiм д;rя надання
стiйкостi й краси поперечним пйо-
нам. .Щля бiльшоi упевненостi - i як
взiрець для цього - згадаймо, що
Господь Бог посiдае у Раю посеред
трону, оточеного - за <Апокалiпси-
сом> - чотирма евангеJIiстами...>> Ми-
стецтво i наука перетвориJIись на а6-
cTpaKTHr засади, з котрими моrкна не
погоджуватись а космiчний образ
притяryеться так, до слова, д.пя за_
хисту конструктивного lutaнy. На вiд-
MiHy вiд романськодо стиJIю, готиф
притаманний функфона.льний подй,
що потребуе спiвпрацi митця й бу-
дiвничого,-найбйьшоi виразностi
такий подiл набув лише з занепадом
системи.

Жuвопuс. У хII ст. вiзантiйське
мистецтво неначе знову народилось,
у ньому почми пiдкреслюватись дра-
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матичнi мотиви й rKaHpoBi теми. Зару-
бiжнi краiни, на когрi поширився його
вIUIив, сягнули вr(е значного поступу,
поеднуючи вiзантiйськi методи з вJIас-
ними народними традифями: Бмка-
ни, Нiмеччина, Русь, Грузiя та Bipмe-
нiя. З кiнцем ХII ст. у стiнописi пог-
лйлюеться нота гуманiзму, нота при-
страсного пiднесення i трагiчного
спlвчуття, що, зокрема, виражено у
TeMi <<Зняття з хрестa>>, наприклад
у сербському Нерiзi. У XIII ст. зросли
реалiзм i мистецтво творення харак-
TtpiB, особливо у СербiI та Болгарii;
водночас прокинувся новий iнTepec до
ландшафту та архiтектурного тла.
Вiдштовхуючись вiд цього - попри
катастрофiчнi подii 1204 р.,- худоr(-
ники рушили rrulяхом реалiзму й тво-
решrя драматично1 напруrаr за допо-
могою мirrливих ритмiв i градафй
KoJlbopy. Тривала боротьба MilK тра-
гiчними ритмами та поважними схе-
мами, якi зображували поривання у
роздуми, що сягло апогею у працях
Мануеля Панселiна з Тесалонiк i Тео-
фана KpiTcbKoro (Ель Греко).

Посryпово iталiйськi мiulяри, маю-
чи перед очима TaKi чудовi вiзантiйсь-
Ki пам'ятки, як церква св. Марка у Ве-
нецii або Монреале у Пмермо, поча-
ли й собi з кiнця XIII ст. приJIуча-
тися до готики. Один з аспектiв
вiзантiйськоi традицii пiдхогrлений у
CieHi (вй Дуччо - до CiMoHe MapTi-
Hi),-TyT винахiд.тrива поштивiсть,
елегантнiсть i чарiвнiсть кольору
поеднiллися зi зрослим вiдчуттям ф-
лiсностi. Проте повною мiрою усе це
вд:uIося здiйснити Jшше з приходом
.Щ,;котто, коли вiдкрився rrrлях до ф-
лоi низки нових моr(ливостей втйен-
ня iдеi. Порiвняно з балканською,
композш{iя у Дrкотто не скJIадна, во-
на важча i на перший погляд HaBiTb
елементарнiша, одначе BiH виповнив i'i

l0 а-вь

глибоким змiстом зобраrкуваних по-
tIyTTiB i вiдношень. Усе з5rмовrrюеться
архiтектонiчною еднiстю драматиr{но-
го залуму, здiйсненого з разючим вiд-
чуттям дотикових i вiзуальних граней,
проникливим сприйняттям глибини,
Свiтло виконувaчIо моделювмьну
функцiю, але cyTHicTb пiдходу .Щ,жот-
то полягала у доцйьнiй едностi ком-
позицii, де кожна лiнiя, заряд.кена
дотикальнiстю, бере безпосередню
участь у дii. Люди, зобра;rtенi за до-
помогою простих масивних форм, ic-
нують у вiдношеннях мiл< собою i у
своему cTaB;reHHi до cBiTy, невiд'емним
складIrиком котрого вони е. Емофя
або спосiб iснування - нiжнiстц свя-
TicTb, величнiсть, що ранiше зосеред-
жуваJIися в lкoнl, тепер вихJIюпнулися
назовнi, роздйиJIись i вiдда;rися взае-
мопроникненню, остаточно визначаю-
чись у дii та взаемодii. Позицiя ммя-
ра пов'язувалася з олюдненням догми
св. (Dранциском, з його TeIuIoM i пова-
гою до усього л(ивого, хоча сам ху-
дожниц масне, зzulишався провiнцiй-
ним вiзантiйським митцем, який ви-
прЙував на cЙi вплив тенденцiй, що
перевакzuи у вiзантiriськiй ойкрленi.

А проте у ньому зiйпrлося усе те,
що налеrк:ulо розвинути ма;rярам, якi
наслiryвми його майлtе до високого
Вiдродlr<ення,- HaBiTb при тому, що
безпосереднiй його вплив слабне вiд
кiнця ХYI ст., хоча й озимвся у Ма-
заччо або Й Мiкеланрrrело. Прогягом
свого недовгого життя Мазаччо зро-
бив ду.же багато для вiдновтrення
знаЙдених .Щ;rtотто драматичноi едно-
cTi та поваJкноi реалiстичноi фор-
ми,- на вiдмiну вiд таких худоrкни-
KiB, як ,Щ.rсентiле да (Dабрiано, якi
у Флоренфi продовжуваJIи працювати
у лусi т. зв. <мirкнародноi готItки). То
був своерiдний двiрцевий стиJIц що
народився у <Dранцii та Бурryндii й
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вiддавав перевагу натуралiстичнiй
проробф деталi при загальнiй вишу-
KaHocTi готи,Iноi композицii. Мол<на
твердити, що саме Мазаччо рiшуче
порвав з вiзантiйською традифею, до
якоi усе ще нмежаJIи .Щ-жотто i Дуч-
чо. Iстотний поступ Еа новому шляху
пов'язаний з iMeHeM П'еро делла
(Dранчески, який використав вiдкрит-
тя у царинi наукового обгрунтування
перспективи, огпrсанi Альбертi. Метод
лiнiйноi перспективи не можна засто-
совувати систематично: BiH передба-
чае сдиний ддя ycix глядачiв ракурс.
Але водночас лiнiйна перспектива
створr.Lпа HoBi iнтелектумьнi рамки,
котр1 дозво/IяJIи органrзовувати мате-
рiал з бi.ьшою виш)rканiстю й склад-
нiстю просторових вiдношень, нi.ж це
мiг зрЙити Мазаччо. П'еро був i ма-
тематиком, i худо:кником: на схилi
BlKy, не маюqи через слrпоту мо)(ли-
BocTi малювати, BiH огryблiкував два
трактати з математики. <<BiH усе ма-
люе однаково, аби вiдразу розпiзнава-
лися загilльнi закони, що yciM ке-
рують. У доробку П'еро сила-силенна
вiдповiдностей. Йому не доводиrIось
ix вишуковувати,- залишмося тiль-
ки оприJIюднити вивайдене. Од-ш 

-
TUIo, волосся - листя, пzшець руки -нога, намет - черево, чоловiки -.rкiнки, вбрання - apxiTeKTypa, збори
на шатах 

- 
вода...- l усе-таки чогось

у цьому списковi бракуе. П'еро не
бавиться метафорами, хоча поет у
цьому вiдношеннi не так да;rеко cToiTb
вiд вченого: BiH займаеться з'ясову-
ванням загaLпьних приlмн. BiH витлу-
мачуе cBiT. Уся iсторiя провадиJIа са-
ме до цього моменту. 3акони зводJку-
BaHocTi - справ-lкнiй змiст його ми-
стецтва...

Погляньте-но знову ка Йличчя
П'еро, на Ti о6.rмччя, що спостерi-
гають. 'ixкiM очам нема вiдповiдностi.

Очi ixHi з:uIишаються самотою у своiй
роздiленостi й неповторностi. Так Hi-
би усе навкруги - пейза;к, ixHi B.rracHi

бличчя, Hic посерединi, волосся зго-
ри - належzlло до cBiTy, який мо-жна
пояснити, HaBrTb вже поясненого, а от
оч1 позирають ззовн1 через двr щши-
ни на цей cBiT... П'еро - неперевер-
шений худо]кник знання>> (Длt. Берд-
жер). ОдЕаче усе це означае, що
П'еро делла Франческа - художник
абст pazoBaHozo знання, котрий завба-
чуе кiнець середньовiчноi конкретики:
BiH маляр науки, який протиставJrяе
об'ективне су6'ективному i вславляе
переваry законiв математики. Визна-
чаючи розрив мlж спостерlгачем 1

спостережуваним, BiH уперше вiдкри-
ва€ повною мrрою диJIему, заповlдже_
ну наукою Вiдрод;кення. Проте, по
cyTi, сам художник живе у cBiTi, де
чимaчlо ще середньовiчноi конкрети-
ки, тому формам його MacTr.Ba жва-
BicTb оригiн.urьних вiдкриттiв: вiдбу-
ваеться надзвичайно важливе зiтк-
нення конкретного розумiння речей
та рацiонмiстичних побудов. З трохи
меншою напругою той самий конф-
лiкт з'яв;rяеться i в Учелло, котрий
застосовуе закони перспективи до
гостропо вiдчуття декоративного ор-
наменту й готичноi деталi.

на о.мщеному таким чином полi
в ХV ст. спостерiга,Iись найрiзнома-
нiтнiшi течii й види практичного зас-
тос)rванItя стилiстики. Щонателло як
скульптор прагнув вцтворити античнl

форми й рiвноваги, але пiд тиском
HoBoi стилiстики йому довелося вда-
тися до романтичного викривJIення,
аби у своiй <Магдаленi>> (6л. 1455 р.)
виявити сипьне почуття. У формаль-
ному вiдношеннi Боттiче;rлi звернувся
до архаiqного пiдходу, аби зберегти
е.тrегантнiсть i химернiсть руху. По-
лайоло продовжував розвимти науко-
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вий пiдхiд, застосовуючи його до зо6-
раження оголеного мужчини та ,(ор-
cToKocTi дii. Зазначмо, що й сам П'€ро
у пiзнiшi роки зазнав впливу фла-
мандцiв як у портретному ,(ивопису,
так i у <<Бичуваннi Христа>>.

Вельми цiкаво й те, на якi неймо-
BipHi труднощi наштовхувався худож-
ник i скульптор, зображуючи оголене
тiло. Ми можемо потрактувати цю
проблему як технiчну, вiдзначаючи,
наскйьки методи готичноi композицii
протиставлялися чуттевiй привабли-
BocTi тйа, котре сприймzulи з погляду
плину кривоi та органiчноi рiвноваги,
але корlЕня ускладнень провадить на-
багато г.тrибше - до розподrrу душi
й тiла, чарам котрого пiдпадав ресь
cBiT, до почуття грiха й до переко-
Еання, буrц, у тiлi е щось одвiку
потворне й ганебне. Коли ми починае-
мо розумiти глибиннi сили традифi
кOтру доводиlIось порухцrвати й дола-
ти, то усвiдомJIю€мо Ti величезнi зу-
сшля, що ix .I[,онателJIо та iншi докла-
дzши до нового вивlльнення ч/тт€вих

l0+

П'еро 0елло (Dранческа. <<Вмuраючuй АOам
з €вою, Сетом та iH.> (Dресrcа з Арец-
цо. Блuзько l55l р.

гармонiй з-пiд влади довжезноi дог-
матичноi ночi *.

* Коли у XIII ст. Вйар де Онекур
спробував копiюмти двi оголенi ффри
в античному стилl, BrH удався до <<готичних
пете;rь i гакiв для пiдвiшування казанка>)
i побудов <<згИно з вимогами стрiлчастого
геомец)ичного стилю, ключ до котрого BrH
сам нам дао (Кларк). Живiт давньогре-
цьких куросlв також вписуетъся у дуже
видов;кений овал, якld ми звичайно
пов'язуемо з готичним декором. У оголе-
них фiryр пiзньосередньовiчного мистецт-
sа, у якому домiнувала стрйчасrа арка,
справдi дуже багато спiльного. Звернiть
уваry на те, як Боттiче.шri зберiгае готич-
ний ритм у своiй <BeHepi>, використовую-
.пл класичнi пропорцii та чуттеве моделю-
вання. Зобрал<ення у готичному стилi ого-
лено1 з довгастим TUIoM, похилими IIлечи-
ма, маJIенькими, 6;rизько розташованими
грудьми зосереджусться на мrшкуватому
,(ивотl, подаючи неприродне змlшування
незрйих дитячих форм i зрiлого набухло-
го ,(ивота, тодl як греки головну уваry
придUIяJIи стегнам.
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На пiвночi безпосередньо не вiдчу-
кlлося вIuIиву Hi вiзантiйського, Hi
античного мистецтва: митцi, вiд-
штовхуючись вiд готичноi стилiстики,
могли розвиватися лослiдовнiше. Во-
ни пронесли любов до деталi, до реа-
лiзованого ммого й особливого, а та-
Ko-1K вiдчуття фантастичного й страш-
ного.

Ян ван Ейк удосконмив TexHi-
ку олiйного м:цярства з лаком, що
дозваIIяJIо йому за допомопою свiтло-
вого нюансування виокремлювати
найдрiбнiшi детмi. Водночас BiH во-
лодiв тоном i ко,пьором, широко трак-
туючи форму й досягаючи глибини
простору. .Щ,о нього HiKoMy не вдава-
лося зiбрати таку величезну кЙькiсть
естетичних факторiв у единому ба-
ченнi. Його метод пiдхопили Рогiр
B:rH дер Вейден, Мемлirг, Пiтер Брей-
гqпь а з кiнця XV ст. вIuIив поши-
рюеться на iталiЙфв.

Обеороdженай саOоrc i пейзаж.
Пишнота кольору в Яна ван Ейка
частково зумовлена традлrцею йюй-
нованих р5rкоппсiв, де у таккх творах,

Стовп менестрелiв з Беверлi. (Танцiвнuк
cToiTb на zоловi).

як каJIендар <<Тrеs Riches Неuгеs>,
створений ддrя графа Беррi, ми поди-
буемо пейзажi й сцени, де зобра:кено
робiтникiв, написаних водночас реа-
лiстично i з декоративною чарiвнiстю,
що полягае в ефектi проникнення.
<<В образотворчому мистецтвi ефект
свiтла у темршi уперше стъорив Геер-
тен з CiHT Яна в Гаарлемi у зобра-
;KeHHi <<Рiздра>, aJle задовго до того
iлюмiнатори прагнули вiддати свiтло
смолоскипiв, вiдбите на Kipacax у сце-
Hi взяття Христа пiд варry. Майстро-
вi-йюмiнаторовi <<Cuer d'Аmочr Esp-
ris> короля Рене в;ке вдавалося вiдт-
ворити ,схiд сонця i свiтло у най-
таемничiших cyTiHKax, а майстровi
<<Нечrеs d'Ailly>> - сонце, що проби-
ва€тrcя пiсля бурi крiзь хмари> (Хей-
зiнга) *. У Фландрii свiтло та колiр

. (Dpyaccap переб5rвае пiд вра;кеrпrям
кораблiв з прапорами, що макrть в iскри-

l48



il$ti
lr

стому Mopi, та лискучих лицарiв зi штан-
дартами. Шати пrдrrно гаптув!tли клейно-
дами (як згодом - стрiчками й дiамавта-
ми,- роЬетками). В одязi переважми
ocHoBHi барви, причому ко-*tнiй барвi нада-
вмося вJIасне символlчяе зЕачення,-
наприкJIад, волlючи виявити свою воро-
жiстц Геярiх Вюртtмберзьк}rй постав пе-
ред Фйiпом Бурryндським, вбравши cBoix
BoiHiB у лtовте. На <ниr(чому piBHi ycBi-
домле}lня> форма пiдпорядковуеъся ру-
xoBi Ko.1bopy й свiтла, а вiдмiннiать мiл<
поставою й тлом послаблюеться. Порiвняй-
те це зi <<схемою змiни на засадах проти-
ле.жностЬ у первiсвому мистецтвi, де мож-
на побачити чорний орнамент на бiлому
тлi або бiлий орнамент, <вкрiзаний> у чор-
ному тл1.

У сучасному абстракфонiзмi TaKo-rK пе-
ревокають свiтло-ко.lъоровi вiдношення
при неконтрастпом)a розв'язаrшi протис-
тавJIеЕня фirури й тла. Мо;кяа б сказати,
що змiстовне мистецтво з'яшrяетъся у то-
му випадку, коли е максимаJ|ъна напруzа
мiж реа.пiстrг.пrим зображеrшям i примi-
тпвнlцшми пrдстилаючими елементами.
Коли цього нема, зобра:кенця стае по-
верховим r натураJIrстичним, а мистецтво,
зircноване (на кижqому piBHi усвiдомлен-
няD, розкJIадае особистiсть i цiнне лише
там, де, BJ]acHe, вово е засобом виражен}rя

злWIпся докупи l вцтепер стверди-
лись як тон: це нова еднiсть ясностi
бачення була cBiToTBopoM, що скJIа-

дався з громадян самоврядних MicT.
Але поза новим розумiнням повноти
видимого земного cBrTy стояJIа тради-
фя Райського Садка" сиJIу Koтpoi ми
вiдзначали у римлян i говорили, що
традицiя започатковуеться в Очеретя-
ному Полi у культi Ocipica та Садковi
Юн у <.Гiльгаметrri>.

Образнiсть, пов'язана з уявлення-
ми про РаЙ Небесний,6ула у соборах
надзвичайно розвинута, i середньовiч-
Hl мtияри намагzUIися зм:UIювати
якусь обмеrкену версiю Гортус Конк-
люсус, обгородженого квiтника, знову
перетворюючи його на Райський Сад
або оточення, у якому минzйо дп-
тинство Христа.

примrтиDноl групи, у мел(ах якоr е згода
щодо слпtво.lliзму i орнаментальнi ,схеми
викорисmвуютIrcя дJIя зосередження cвr-
домостi на дiйсностi, на cBiTi прrrродл й
досвiдi.
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Родилось немовJIя 
- 

лунае крик:
весна звiстуеться на небi t на землi,

вiдродlкений свiтобудови лик
зими скидае шати зл1.

Пустеля пiсля сну BiTae KBiToM
Твого народження усёсвiтнi права:

схилившись, KaMiHb 6'е чолом Тобi
i борозну заврунюе трава.

Так спiвав Пруденцiй, поет
IV ст. Не без пiдказки перськоi MiHia-
тюри, середньовlчнl худо)(ники по-

любляли зображувати .Щ,итя у його
новоствореному Едемi, обгороджено-
му муром вiд iншого, непокутного cBi-
ту; ця традицiя дотривала до ХVI ст.
В давнi часи й вiзантiйцi здебiль-
шого бачили лише пустелю з KaMiH-
ням, Впертими Валунами, поза межа-
ми iдеалiзованого садк4 хоча у cepii
на теми з <<Одiссеi> (у Ватиканi) у
безлюдному пейзокi зi скелячrи й мо-
рем вiдчуваеться i романтична вiдра-
да, i жах. Вiзантiйськi вмуни, голi
символiчнi гори п'ерейrrrли до .I[,;KoTTo,
zule вrке представники cieHcbKoi шко-
ли трактув€utи природу ширше й радi-
ли iй. Петрарка був першовiл,крива-
чем незаЙманоi природи. <<Якби ви
тйьки зн!чIи, як радо я у вiльнiй
caMoTi блукаю горами, лiсами, понад
струмкамиl> Прmе лише на пiвночi
вдаJIося запровадити смiливий рух
пригодництва до лlсового та гrрського
краю.

Перспектива допомогла iталiйцям
створити першi реалiстичнi пейзал<i,
одЕаче iM нi-шс не щастиJIо сполуtмти
перший план з тлом. П'еро удався до
традифйного прийому високого усту-
пу. Райський садок мiг ось-ось розту-
лити cBoi Me;Ki й вiддати cBiToBi усю
свою глибину й рiзноманiтнiсть. I ли-
ше у (Dландрii, як ми завважиJIи, пос-
туповий перехiд вiд cBiTy готики до
Вiдрод;кення дозволив Саду передати

Чарiвна троянOа. Нове блаеослобенпя.
Рукопuс XIII ст.
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всю повноту cBoei краси, включно з цi-
лiстю cBiry в едностi свiтла й кольору.
<<Пок;rонiння Ягнятi>>, що приписують
Губертовi ван Ейку, сполучуе мостом
середньовiчну мрiю та опанований
пейза-:к. <<Б одного погляду ця чудова
праця розглядатиметься як кульмiна-
цiя символiчного ландшафту. BiH досi
сприймаеться, як Райський Садок, що
у центрi його розташоване дrкерело
життя. I листя, i квiти зобра.lкуються
з позицiй готичного уявJIення про ix-
ню iндивiдуальну cyTHicTb i декора-
тивнi можливостi. Навкруг садка усе
ще розташованr залишки готичного
лiсу: густi хащi, де стовбури дерев
стоять близько один до одного. Але
Hi дерева, Hi HaBiTb пасмо пагорбiв
бйьше не оточують садок зусiбiч.
Якщо ми, наприклад, вiзьмемо пей-
заж пензля Клода, то наше око по-
лине понад квlтчастими гzrлявами до
освiтленоi золотавим свiтлом дми-
ни>> (К. Кларк). На картинах Яна ван
Ейка ми, навпаки, зустрiчаемося з па-
рапетом, що вiдокремлюе фiryри на
першому гlланi вiд ду;ке влучно вiдда-
Hoi й нiби облямованоi дмини. Нена-
че сам художник до нас промовJrяе,
що мiський мур знову вiддмив люди-
ну вц природи.

Мgзurcа, Григорiанський розспiв
прийнято за основу церковноi музики:
папи зверт€uIись до iмператорiв фран-
кЬ з закликом запровадlк5rвати його
примусово. IHcTpyMeHTMbHy музику
трактувtulи як небезпечне породrкен-
ня диявола. Iсидор Севiльський у
VII ст. усвiдомлював наявнiсть най-
простiшоТ полiфонii, що спираеться
на миJIозвуччя квiнти й кварти та
немиJIозвJлчя терцii й сексти. Щьому,
либонь, сприяли козиця, британська
(кельтська? - Пер.) арфа i орган,
привчаючи вухо одночасно сприймати
два звуки. Використання полiфонii

3aKoxaHi й бiсеня в обzороOженому саOrcу.
Велuка BiOpaOa, 1478 р.

з Х ст. дозволило поглибити хорову
iнтерпретацiю евангелiй: флiсне вра-
,кення вiд спiву в стилi <(нота проти
нотиr> забезпечувмось одноразовим
вступом ycix груп хору. Щерковна по-
лiфонiя далi розвивала григорiанськi
елементи за допомогою три-, шести-
голосся майже до самiсiнького кiнця
ХVI ст., причому кохtний гLrлос три-
мався BJIacHoi вокальноi лiнii. Yci гру-
пи були однаково ваlr<ливi - як душi
перед Богом; це витворювало вишука-
ний гiпнотичнлй плин, що не мав Hi
початку, Hi кiнця. Щерква намагaчIася
старанно контролювати, якi саме час-
тини меси або слулсби можна розро6-
ляти за допомогою впровадження до-
даткових голосових партiй; ступiнь
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(Dранцузька шпалера: сцена в соOку. 1490-1500 рр. (Музеil Клюнi, Парuж).
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розроблення, звичайно, вiдповiдае
важлrвостi свята.

Iснували й iншi пра8ила; у гiмнах
i секвеlщiях, наприклад, могли вико-
ристовуватися лише вiршi, KoTpi чер-
ryються, а у псалмах аранжування
дозволялось розробляти лише стосов-
но антифону.

Арфу, очевидно, сприйняJIи хрис-
тияни-кельти, а iншi iнструменти й
далi квiтли перевzIжно на свiтських
учтах. Жиральд Вмлiйський згадуе
про звичай використовувати церкву
i церковний двiр лпя виконання пi-

Але трапляJIися й супротивники.
Етельред, абат з PiBo, питав: <<Нащо,

скаяriть ласкаво, гудуть цi .кахливi
мiхи, звучання кOтрих ,схоже радIIе
на rypKiT грому, Hi.lK на солодкого-
лосся?>> На соборах не)rхильно засуд-
жyB{UIacb танцювaUIьна музика, а ме-
нестрелi, хоч i бра.,lи }лrасть у MicTe-

рiйних п'есах, вважlulися пiлозрйими
особами. Часом вони дiйсно призво-
дпJм до народних заворушень.
|402 р. палата громад ухвмиJIа <<не

допускати блазнiв, вiршомазiв, менес-
трелiв i бродяг до Уельсу, бо вони
о6,ryрюють i приголомшують просто-
людiв, а також пророцтвами, брехнею
й казаннями баламутять i пiдбурюють
людей в Уельсi. ВiOповiOь: <<Le rоу le
чечt>. 149l р. пастух-дудар Боегайм
з Нiкласгаузена зчинив повстання се-
лян у центрмьнiй та пiвденнiй части-
Hi Нiмеччини.

сень, любовних гiмнiв i швидких тан-
KiB; BiH же говорить про те, що серед
валлiйцiв розповсюдився партесний
спiв. Пiсля 1 100 р. до церкви потрап-
ляють TaKi него.ltоснi iнстррленти, як
пса.птерiон i цимбми; водночас вбива-
лася у калодочки поезlя Еародною

розмовною мовою. Орган з'являеться
у церквi з Х ст.: Вiнчестерський орган
мав 2б MixiB i 400 тру6, що потребува-
ло трьох виконавlцв - коrкному по

регlстру,- 1 це умо]кJlивлювмо три-
голосся. Бодрi Бургейський писав про
Вустерський орган:

Упродов-lк XI-XII ст. стzulися
важлrвi подii: слова римованих вiршiв
поqали припасовувати до вiльно iмп-
ровiзованих мелодiй <<Алi.rryi>>, що на-
леrкала колись до прославних пrснес-
пiвiв. Слова наслiдувми cTrulb i фор-
му давнiшlш гiмнiв i скеровувzIли плин
музики, у котрiй були довгi повторю-
BaHi перiоди з енергiйними акцентова-
ними кiнцiвками. (У творах, написа-
них в Англii народною мовою, на
змirry нiмецькому алiтеративному Bip-
шевi приходив римований се-
редньоанглiйський тонiчкий вiрш).

У стародавнiй англiйськiй народ-
нiй музичi виконувмись повнiстю
сформованi Ma;KopHi й MiHopHi лади,
KoTpi лише за довший час теоретично
сприйня;rа церква - як iонiйський та
еолiйський. У свiтськiй музицi перева-
га надавaчIircя ToHaJIbHocTi у С, котру
церква осулrIиво казваrIа ldscivus to-

153

Як радiсних гармонiй джерело, орган
нам лад життя даруе. Звiм
де б не були - BiH кличе нас у стан,
щоб разом гiмном вславить короля.
У голосах единому все пiдпадае диву:
то звiльнить волю BiH, то стримуе нас вмйо,
етер iде у бран регiстрам спiву,-
так лучить Бог бентеlкний дух i тiло.



nus - розпусним ладом. Спiвочi лади
спирмись на гексахорди без увiдного
тону дIя повороту до фiнмiсу. (Увiд-
ний тон, як i нота у тонiцi в напiвто-
новiй побудовi, вва;кався найкорот-
шим iнтервалом у звукорядi).

Таким чиномl було вiдсутнс i на-
BlTb вважмося чужим те, що мilло
перетворитися безпосередньо на фун-
кцiйяе використання дойнанти й то-
нiки; HaToMioTb за осЕову бралося два
чiльних тоrrи мелодii: фiналiс, що по-
чинав i завершував TBip, i реперкусiо,
навколо якого передrсlм l груrryвалась
мелодiйна лiнiя. Увiдний тон - через
його виралtену тенденцiю завершува-
тися угору - вважався особливо не-
балtаним, всйяко уникiии також ме-
лодiйноi каденцii, що тя;кiла до ма-
жору. А однак церковна музика не
могла дати собi раду без елементiв
того, з чим вона боролася, i сама
проблематlка HecaMoxiTb загострюва-
лась, допроваджуючи внасJIlдок цього,
cKalKiMo, до суворого мотету з на-
родними вкрапленнями, як у .Ц,анс-
тейбла,

У бадьорливих ритмах витриму-
вався такий iнструментмьний жанр,
як <(кароль> - спершу хоровод, у кOr-
рому був заспiвувач i приспiви у хоро-
вому виконаннi, ,I[едалi бi.шшоi попу-
лярностr заживzUIи примножуван1
танцювальнi форми: горнпайп, дамп,
басданс тощо. Водночас бйьшiй ви-
тонченостi та сти.lIiзацii TaHKiB сприяв
вп.тпrв полiфонii. Тривалld час iHcTpy-
ментальна музика лучиJIася передусlм
з танком, i iй дове.пося витримати
довry боротьбу, аби завоювати право
на самостiйне iснування.

Тим часом головна борогйа зосе-
редшIася у самiй церквi. У французь-
кiй школi Нотр-.Щам де Парi з середи-
ни ХII ст. до другоi половини
ХIV ст. ми зустрiчаемося зi зростаю-

чою свободою, з грою арабесок, з ви-
конанням партiй, що протистоять од-
на однiй. Перотен запровадив хрома-
тизм i винайшов гlлiдний прийом
iмiтацii, експериментуючи з три- й чо-
тириголоссям. Стиль арс антиква по-
ширився в Iталii та Iспанii, де народri
танки з ix дводольним метром не
приймали церковноi догми про нео6-
хiднiсть тридольного метра, що вира-
жав iдею трiйцi. У XII-XIII ст. поqи-
насться пишшtй розквiт пiснi завдяtи
трубадурам i труверам, мiнезингерам
i майстерзингерам у Нiмеччинi, манд-
рiвним спiвцячr-францисканцям в ITa-
лii тощо. На самому початку
ХIV ст.- пiсля трактату <Dйiпа де
BiTpi _ зроблено ще один крок упе-
ред: з'явився стиJIь арс нова. До тона-
лiки запроваджено терцiю й сексry;
змiна тону за допомогою знаку акци-
денфi перед нотою вiдкрила шлях до
повного хроматизму *. Тут в-lке годi
обiйтись без увiдного тону, спадний
пiвтоновий рух котрого дав з часом
нотацr для запису розкутого руху гри-
горiанського розспiву. Спостерiгаеть-
ся також прагнення визначенiшоi ар-
хiтектонiки: нанизування нескiнчен-
них переплетiнь замiнюеться ефектом
гармонii у певнiй точцi. Мотет по-
довжуеться i набувае вiртуозностi.
CBiTcbKa музика стае форммьно
складнiшою та цiлiснiшою. З'являеть-
ся полiфонiчна пiсня. Пiд цю пору
подибуемо балаци з рiзним - HaBiTb
перехресним 

- ритмом l сиякопуван-
ням; рондо, lнодr rзоритмlчнl; простlшl
за структурою вiреле, де лун€tJ,Iи крики

+ йдегься про реформу, пов'язану
з кадансом Ландiно (<Dранческо Лапдi-
но, 1325-1397). Зустрiчався цей каданс
не лише у Ландiно, zurе й у Машо (1300-
1377 рр.). Знаки акциденцii стали згодом
називатися зЕаками випадковоr хроматич-
Hoi мьтерацii. (Пер.').
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птаха. В одному дуже синкопованому
рондо Гвiдо зауважуе: <<Борони, Бо;ке,
ту людину, котра поцужае це заспiва-
тиr>, Аби змалювати збентехtенiсть
коханця, .Щюде написав кожен з трьох
голосiв в iншому ритй. Французька
музична форма шас вiдповiдае iTa-
лiйськiй кач'i та англiйськiй кеч,- yci
вони спираються на канон. Ще зобра-
ження полювання, пrд час якого мис-
ливець переслiдуе здобич, не сIryс-
каючи iT з очей; при цьому використо-
вуються TaKi ефекти, як гавкiт собак
i звук pilKKiB. Натурмiстична iмiтацiя
перетворюеться на моду, пlдпровад-
жуючи до Жанекена на початку
XVI ст, з його парпзьким вуличним
гамором, спiвом птахiв, теревенями
lt<iHoK, звуками битви *.

У музицi ХIY ст. тон завдавми
французи ++: сама музика досi мма
середньовiчний характер з великою
пристрастю до деталi орнаментафi.
Але мiлt арс Hoвzr i полiфоrriею нас-
тупного сторiччя стався розрив: Азен-
кур *+* 14l5 р. зробив хазяями
Францii англiйцiв, KoTpi привели влас-
них музик. Наперед виходлть ,Ц,лtон

.Щанстейбл, демонструючи незнану
доти гнучкiсть, ритмiчну розкутiсть,
приемнi суголоси, лаЕцюг терфй та
секст. Французькi музики подzulися
до Артуа, (Dландрii, Нiдерландiв, що
згодом у XV сторiччi дмо музику

+ Лiндсей веде мову про стиль <музи-
ка резерватаD. Жанекен, iMoBipHo, був уч-
нем зircновника цього сти;по Жоскена
Депре. Згаданi ефекти зустрiчаються у та-
ких творах, як шас <Полюмlпrя>, <<Вiйна>,
<СпЬ птахЬ>. (Пер.).

'* То.rнiше - буртундц, а трохи зго-
дом - iтмiйф. Бурryндiя до складу <DpaH-

цii рiйшла |471 р. (Пер.).
**+ Селище на заходi Францii бiля

Кме. Тут у вирiшальнй битвi Сторiчноi
вiйни Генрiх Y разом з бурryядцями пог-
ромив франlryзiв 1415 р. (Пер.).

Окегема Обрехта, ,Щепре та iH. Шлях
до музики Ренесансу був вiдкримй,
хоча HixTo зi згаданих композиторЬ
дмеко ним не зайшов. Розвиток пiснi
та iнструментального ансамблю Ti
композитори довели до Me:Ki, пiсля
KoTpoi починаеться нове о6'еднання
жанрЬ i rx вiдрив вiд середньовiчноi
основи.

Дралtа. Ми простежиJIи появу у
Вiзантii лiтургiйноi драми та i'i' вплив
на анмогiчнi жанри на Заходi.
Троп *, або додаткова мелодiя, за-
проваджувався до меси великод{ьоl
yTpeHi. Внаслiдок цього виходив Mib,r,

три голоси у котрому представJIяJIи
трьох Марiй, якi прийшли до гробiв-
ки, а четвертий - янгола-оборонця.
I_(ю Ma.rreHbKy п'еску в XI ст., ймо-
Blpнo, могли також виконувати окре-
мо. Вона ставаJIа менш формальною
i перемiщувалася з xopiB до нави, де
стояJIо щось, що символiзува.ltо Грiб
Господнiй. Поступово по.tинма вiд-
буватися якась дiя: зняття покровця
й вiдкриття порожньоi гробiвки Гос-
пода, виставляння вlдринутого сава-
ну. Потiм додаJIася секвенцiя Victimae
paschali ** з дiалогом мiл< Марiями
й хором (учнi у соборi) або двома
спiвцями (як корифеями). Вiдтак
двома спiваками стми Петро та IBaH,
Kmpi вiщiдали грбiвку: першим при-
бував IBaH, zйе до домовини першим
спускався Петро; удвох вони знiмали
лiнтей або саван. З'явпltися HoBi сце-
ни - у садку та в продавця прянощrв,
у якого Mapii купували омасти, Ще

* Рiзновид музичноi iнтерпол-шlii
у традицiйному лiтургiйному KaHTyci rrла-
Hyci у IX-XY ст. (Пер.).

+* Повна назва: Yictimae paschali lau-
des. Написана у XI ст, композитором Вiпо.
За тим же типом секвенцii Якопоне да
Тодi (6л. l228-1ЗOб) написав поему Sta-
bat Маtеr. (Пер.).
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зуNrовило i новий дiа;rог, i HoBi побу-
дови, бо вистава була процесiйна.
З'являлися п'ески й на Рiздво, коли,
йдучи за вiфлеемською зiркою, маги
або три пастухи вiдвiдми немовJtя.
Третя зародлова драма походить з ре-
ryлярноi слу;кби з нагоди пророцтв
Mecii. Священиковi пiдспiвувми го-
лоси, що репрезентув;rли пророкiв i
цитувЕUIи мовJIене ними; потlм дода-

.?лися iншi дiйовi особи. Так, з часом
дrгIя священноl драми змогли вико-

ристовувати MaTepia;r як зi Старого,
такiзНовогозаповiту.

Схо;ке, що тон завдавarли францу-
зи та англо-норманЕи, аJIе сам процес
був вельми поширений; BiH пов'язу-
вався з загаJIьним рухом, який викли-
кав i появу кафедр. П'еса ХII
ст. <.Адам> латиною та аЕгло-нор-
манською мовами виставляJIася на
кону бйя захiдrrих дверей, KoTpi сим-
волiзували садок, а з iншого боку
розташовувмося пекло; глядачi зби-
рмися на майдакi бiля церкви. <DopMa

п'еси була вже досить складною. Бог
(<Diгура) йде до церкви, учинивши
розпорядок Адамовi та €Bi, оголенiсть
когроi ховае ширма вiд плечей до
помосту. Щиявол майстерно спокушае
€ву, з'являеться Бог, обrцва грiшники
виганяються. Здiйснюеться вбивство
Авеля, один за одним з'являються
пророки. П'еса завершуеться видiн-
ням Рятiвника. Твори поступово пе-
реходили пiд оруду мiщан: в Англii то
були купецькi гiльдii, у <Dранцii -мiсцевi братства або конфрерi, в ITa-
лii - юнацькi ryрти, присвяченi рiз-
ним святим.

Протягом XIII ст. тематичний дiа-
пазон розширився: створюються м1_

раклi та lкитiйнi п'еси на свята того
чи iншого святого,- наприклад, <.Чу-

до Теофйа>> Рутебефа (6л. 1284 р.)
розповlдtUIа про людину, що запрода-

ла душу диявоJry, а п'еса Жйя Боделя
<<Св. Микола> (6л. 1200 р.) знайомила
з походом хрестоносцiв, Великодня
п'сса розрослася й розподiлилась на
двi дii, кожна з яких пmребувма
власного кону. Потiм виникла низка
п'сс, виставлюваних на рiзних помос-
тах, Вистави розтяryвмись на кйька
днiв. У Францii й на пiвднi €врогм
помости спорудили на головному
майданi,.а в Англii та <Dландрii актори
мми B.ltacHi фургони, i вони пересува-
лися MlcToM, з)лIиняючись там, де тре-
ба. l3ll р. поч:rли вiдзначати свято
тйа Христового. Воно не M:ulo безпо-
середнього зв'язку зi Святим Пись-
мом або :китiяии святих, i тому ство-
рювzulися сприятливi умови дJIя най-
рiзноманiтнiших BapiaHTiB розвитку.
З'яв;rялися величезнi цикли п'ес, що
обiймали усю бiблiйну iсторiю - вiд
грlхопадlння до мук пекла; у цих цик-
лах групи ремlсникrв виражаJIи власне
свiтосприймання. HaBiTb по мiстечках
та селах парохiмьнi органiзафi вис-
тавJIяли численнi другосортнi п'еси.

Свiтосприймання з yciM його епiч-
ним охопленням i невибагливим спро-
щенням збагатилося фшrьклорними
уявJIеЕнями, що обiцяло велике май-
бутне дrrя драми, коrrи yci по-творчо-
му цiннi знахiдки проростуть у ком-
позицiйну структуру. Стра:кдання Ав-
раама, кmрий зав'язуе хусткою очi
lcaaKoBi й щJIуе <.його чистi солодкi
вуста>; епiзоди, у котрих Mo-1KHa було
показати те чи lнше ремесло, наприк-
лад пiд час будЬництва Ноевого ков-
чег4- поряд з кумедними iсторiями
про Ноя та його друr(ину (Чосер
ка;ке, буфм вони користув€uшся чи-
мzulою популярнiстю); реалiстичний
ryмор з приводу посланцiв Пiлата,
римських соJIдатrц пастухrв, що шу-
кають викрадених овецц ба6-пупорi-
зок при народлtеннi святоi дитини;
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мiми з приводу пiдозр йосипа, У тому, що, за блазенським заду-
пов'язанIтх з вагiтнiстю Mapii. Як но- мом, .Щомiцiан потрапив у французьку
вий персона-lк з'явився Валаам, багато п'есу про св. ,Щ,iонiсiя, Mo-1KHa було
рiзномаr{тноi метушнi пов'язувалося вбачати HaBiTb зраду.
iз завлrди поIryлярною ослицею. (Не У початковiй cTpyKrypi священноi
слiл наприклад, забувати про <<Розпо- драми ми бачимо Ti caMi елементи, що
вiдь про ослицю> у Бове 14 сiчня, i в трецькiй драмi. <<Патос>> розiп'яття,
коли дIя показу r}ечi до €гипту до \ BicTyH (янгол), вiдкриття i теофанiя,
церкви привели ослицю, i iT несамови- <<IuIaHKTyc> Марiй, <(агон> народr(ення
Ti крики вJIиJIись у месу. Замiсть слiв та Iрод як негiдник, котрий нама-
Ite, missa est * священик по вiдправi гаеться вбити героя культури ще за
тричi прокричав по-вiслячому, i па- дитинства. Подальше зчеIIJIення еле-

рохiяни вiдповiдми йому вiслячим MeHTiB не посувмося грецьким пurя-
криком; <<Розповiрr> вславJrяJIа Хазяi- хом перетворення на трагедiю, а.rrе

на Ослицi). На свiй кштzulт сполучи- сама ix наявнiсть усе-таки знаменна.
лася рiздвяна п'еса з сю;<етом <,6ен- Знадобилося три столiття, аби усвiдо-
кету блазнiв>>,- роль Iрода, можливо, мити потенцiйнi мо;клtшостi HoBoi
виконував цар блазнiв. Iродами нази- форми, а тим часом HoBi -канри зро-
вalJIи ватажкЬ блазенських ритуалiв. били cBiil внесок до розквiту рене-
Буфонада зосереджувzulась довкола caHcoBoi драми. (Dарси, пов'язанi за
Iрода: BiH зобралrувався базiкою та cBoiM MaTepizuloм з фабльо, призвели
горлодером, тЙто блазенською фiгу- до iнтерлюлii; виникло моралiте як
рою. нова спроба схематизувати й розвrша-

Часто-густо п'еси на65валп силь- ти структуру драми у ii стосунку до
ного антиклерикiчIьного забарвлен- сучасногоr(иття.Голландськийреде-
ня,- наприкJIr}д, <.Антихрист> йшов рикер (MicbKe о6'еднання гйьдiй
на рiздвяний пiст у Тегернзее. Виш- aMaTopiB вiршування) ставив моралi-
MapyBaHi чорним дияволи зображува- те, органiзовував лiтературвi змаган-
ли втiлення плодорiддя й страхiтли- ня i показ5rвав;кивi картинки. В Анг-
вих демонiв; у дiалогах подибуемо лii та Францii iснували трупи вико-
lронrю та двозначностl:

Пане, пiп сказився, позаяк
ухопився за коряк,
юлови нам поливае -
<<Ви спасеннil> примов.rrяе...

***
Хоче ршr,rський пшr завзятий,
аби шибеник розп'ятлй -хоч би з нас хтось i не xTiB 

-нам за Бога трон посiв.

l ,I|,окладнiше: Ite, mbsa eýt сопgrеgа-
tio - iдiть, конгрегацiя розпущена
(Пер.).

навцiв iнтерлюдiй. Сатиричнi еле-
менти посиJIювалисц- наприклад, в
анонiмнiй п'есi <Maitre Рiеrrе Pathe-
lin>, у котрiй iпшося про нечесного
адвоката. Iнко.llи притаманна iHTep_
людii сатира о6'еднувалася з coTi,
п'ескою дJIя трупи блазнiв.

Перейдiмо тепер до аспекту, що
стосу€ться безлiчi святкових форм
знищеного ритуаIry родючостi,-
йдеться про TpaBHeBi iтри та веснянi
бенкети, свята вогню, поминання мер-
твих напередоднl дrя усlх святих,
свято зпмового сонцестояння, народ-
,(ення фальшивого мера, святки зi
сп;lленням великого полiна, HiMerpKe
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свято ночi MaTepiB (24 грудня); iгри
за участю протиборчих cTopiH, якi
часом набували театралiзованих
форм з псевдоiсторичною спiввiднесе-
нiстю (у KoBeHTpi, примiром, пiд час
таких iгор 1575 р. зобра;кувалась <rу

дiях i куплетахr> поразка данцiв
1002 р.), MiMb з KopoJleм блазнiв,
з царем врожаю, з абатом .Щоброi
Згоди (титул 65в довiльrп,rй i вира;tав
протилеrкну якlотц а мrсце вельмож
займми представники трудящих),
перевбирання, коли чоловiки мiняли-
ся одягом з лtiнками, слiди сатурналiй
на свята 25 х<овтня - там чоботярi
обирми короJIя блазнiв Крiспена,
свято появи королЬ наро,ry i свято
Квасолевих KopolriB, машкару тварин
i yracTb тварин у релiгiйвих процесiях,
танки з голомми й шкурами рогатоi
худоби та походеньки з пiснями,
блазня з коров'ячим, заячим або ли-
сячим хвостом, маскаради l ховання
йличчя, танки, якi збереглися на

рlздвяному .,6eHKeTi лурнiв" з <<рогати-

ми> танцrвниками, конячкою, <<лур-

немr>, жiнкою й лучником, мiмодрами
смертi-вiдродrкення, блазенський на-

ролний танок у строях героiв легенди
про PЙiH Гуда i танок з мечами,
змагання ,<<хто доскочить - той ба-
гач> i мiмодрами, що зобра;кували
боротьбу лiта й зими за наречену-
земJIю, прикрашаЕня криниць, прово-
ди зими i вигнання лiта i т. д. i т. п.

Складники середньовiчноi драми
пишним KBiToM розквiтли у XV ст. У
такому cBiTi ритумьнi форми не мог-
ли вiльно розвиватися, перетворюю-
чись за греtJьким взiрцем на трагедiю
й комедiю. Та й церква рiшуче запере-
чувапа yci види ритуаJry родючостi,
хоч iй i не вдавалося зупинити впро-
вадr(ення народних форм у cBoi свя-
та. Вiд початку ХIV ст. вибухнули
внутрiшнi суперечностi схоластичного

cBiTy, KoTpi могли виJIитись у Рефор-
мафю i Ренесанс,- усе те не давмо
Hi митi перепочинку процесовi iHTe-
лектуilльного розвитку. Тому й icHy-
вма неуникнlсть остаточного занепа-

ду середнювiчноi драми та появи но-
вих форм на'fi pyiHax. I]икли розвит-
ку завершилися ,U) 1500 р., й почи-
нався занепад.

Треба зупинитися ще на одному
MoMeHTi. З кожного погляд/ MopMiTe
разом з iнтерлюдiею була сполучною
ланкою Mi;K середньовiчною драмою
i драмою XVI ст. Моралiте - .чIего-

ричний TBip, i'i персонаJкамu булп
,Щобро i Зло, проте притаманне се-
редньовlчному мисленню прагЕення
зведення до часткового, що супровод-
жуваJIо,схильнiсть до узагальнення
й символiзму, неминуче перетворюва-
ло абстрактну iдею на софальний
тип, а соцiа;rьний тип - на подобу iH-
дивiдумiзацii. За моралiте стояла
форма дебатiв i танцю cMepTi. Так,
в англiйськiй моралiте <<Пиха життя))
показувzчIися Смерть i )(иття у бо-
ротьбi за душу Живого Володаря,
Людини; у перекладенiй на англiйську
голландськiй моралiте <<Простолюд>>

оповiда;rося, як Бог послав Смерть до
простолюдця, котрий почав потiм шу-
кати друзiв, що рушили б за ним
у cBiT блукання луш... Найдавнiша
згадка про танець cMepTi мiститься
у TBopi )(ана Лефевра <<Je fis de Ма-

,cabre 1а danse>>, написаному близько
1376 року. Але ще з XIII ст. у фран-
цузькiй лiтературi вiдомий сюжет про
зустрiч трьох живих чоловiкiв з
трьома мертвими. MepTBi переповi-
дак}ть про свою колишню велич l ос-
терiгають живих про iхнiй близький
кiнець. Щя тема потрапила до обра-
зотворчого мистецтв4- наприклал
пiзанський стiноrмс у Кампо Санто
i портмьнi скульптури на цвинтарi
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Невинних Немовлят у Парилti
(1408 р.). Поширенню цього образу
сприяли мiнiатюри й дереворити: та-
нок cMepTi починае виконуватись, а
1449 р. граф Бурryндський органiзу-
вав його виставу в Брюгте. З |424 ро-
ку розписи на cTiHax вкритоi аркади
цвинтаря Невинних Немов.ltят зобра-
жувч}ли цю популярну тему, а потlм

у виглядi гравюр вона перейurла на
сторiнки <<Danse МасаЬrе> у виданнi
1485 р. Але Смерть - не танцiвник -це ,кива людина, нiби мертва,- так
танцrвника називають l у вlршах
книжки, що повторюе рядки з написlв
на цвинтарi Невинних Немовлят. Оче-
видно, витоки TaKoi фантазii - у хо-
роводi покiйникiв, лti повстають з мо-
гил,- згодом цю тему використав Ге-
те у <<Totentanz>>. Таким чином, тан-
цiвник - це фатальний двiйник лю-
дини, що наближуеться, i лише нап-
рикiнцi сторiччя мрець перетворюеть-
ся на кlстяк, як-от на гравюрах
Го.rьбейна. Наприкiнlti середньовiччя
страх cMepTi дедмi загострювався. Ще
вiдбилося у безлiчi вiршiв (вони подi-
ляються на двi лiнii: <<Аrs Могiепdir>
i <<Чотири найменш ба;канi речi, серед
яких смерть веде перед>) i у такiй
страшнiй мод у Пари-lкi ХV ст., як
призначання побачень i прогулянки у
критiй галереi та бйя склепЬ на
цвинтарi Невинних Немов.пят.

Iснувми круглi помости, скажiмо
у Корнуо.тlлi. Висувалося припущення,
буфм круглi помости походять вИ
сцен не доруйнованих на той час
римських театрЬ. Проте круглий
театр появляв образ cBiTy. У нас е
гrлан <Замку впертостi>> за часiв Ген-
pixa VL Велике коло <(оточене водою
про всяк випадок, якщо знадобиться
у гrлинi дii спорудити перепону або
якщо е потреба вiдокремити мiсце дii
вiд довкiлля>. Посерединi стояв кас-

телJIум, а нижче 
- 

логовище Fля
Людства. З Ko.1KHoi сторони cBiry
зводилося по пмаlry: палац Бога -на сходi, Белiма - на пiвночi, CBi-
ту - на заходi, Каро - на пiвдri; За-
жерливiсть утискувмася на пiвнiчно-
му,сходi. (У ЛюIдернi й .Ц,онауешпнге-
Hi Зло тако)( розташовувarлося на
пiвночi).

ApxiTeKTypaXV ст. В Iталii дуlке
рано з'ясувмося, що готика тут не
приживеться. Так, у <Dлоренцii бiчнi
BbTapi якщо й iснували (як у Санта-
Марiя-Нове;urа або Санта-Кроче), то
були вони такими невиразними, ? ?р-
кади настUIьки широкими, що втрача-
лося вiдчуття готичного руху. Вiдмiн-
HicTb вiд Франфi та Англii виявJIяJIась
також у тому, що на пост керiвника
робiт запрошува;л,r митфв,- у (Dло-

ренцii, наприклад, головним муляром
обрано .П,жотто. Щя традицiя пересту-
пила ft до ХVI ст. ,Що l4l9 р. в apxi-
TeKTypi вже переваr(ав Ренесанс. Са-
ме тодi золотар Брунеллескi почав
будувати Притулок, використовуючи
корiнфськi колумни й широкi напiв-
круглi арки. Над нш"rи BiH розташував
прямокутнi BiKHa пiд нсвисокими
фронтончиками, якi вiдповiдали ар-
кам унизу. Обидва поверхи роздiляли-
ся apxiTpaBoм, а в антрвольтах аркад
мiстилися медмьйони Андреа де.lша
РЙбiа. Брунеллескi також спроекту-
вав перший ренесансовий костел з
повнlстю центрмьним IUIaHoM.

Iнакшшчr був пiдхiд на пЬночi ITa-
лii. Готика усе ще змишzшася у ка-
федрах по.lryм'явого стиJIю, а Венецiя
сприйня;rа ренесансовий стиль тйьки
пiсля 1455 р.

Теоретиком Itового стиJIю став
Альбертi: BiH вивчав римськi руiни та
саме тодi вiдкримй текст працi BiTpy-
вiя. У PшvriHi Альбертi пристосував
римську трiумфальну арку до вимог
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церковних форм. його концепцiя ха-
рактеризувмася статичнlстю: загaulь-
нуlй задум складався з окремих
o6'eMiB. Вiдмовившись вiд притаман-
ного готицi руху свiтла, маси й кон-
струкцii, Альбертi у певному розумiн-
Ht повернувся до романського стилю,
у якому cTiHa тако.lк була суцiльною,
але наразi почуття органiчностi не
було. Завдання, щонайбilьше, поляга-
ло у спробi вiдродити грецьку тради-
цiю, яка полягала у тому, що форма
i у загальному зад5rмi, i в оздобленнi
(декорi) пiдкорялася раrriонмьним
зzlконап.l - як стосовно геометричноl
cyMipHocTi, так стосовно й потреб i
пропорцiй людини. Горували вимоги
лiнiйноi перспективи й почуття за-
гмьноi упорядкованостi.

7. СереOньовiчна
лiтература

3анепа0 i BiOpoOclceHtlл. Лiтерату-
ра лихолiття й середньовiччя про-
йшла через безперервне змiшування
залишкiв давнiх традицiй та нових
вiянь, що'iх приносили варвари. Тому
неминуче вiдрод,tвся епос, котрий ми
можемо подUIити надвое: на епос,
близький до гшемiнного ладу з його
риту:шьно-мiфологiчними пiдвалина-
ми, та на епос, близький до засад
феодального перетворення. Елементи
обох типЬ складають передrмови ли-
царського роману.

Проте спочатку киньмо погляд на
течii доби занепаду iмперii на заходi.
На взiр образотворчого мистецтва
стверджувzцись провirщiйнi та мiсцевi
течii з романтично пiдкреслюваним
коJIьором,- напршстIад у <<Неспаннi
Венери>>; на це претендrвми i Пiвнiч-
на Африка, i Га.шriя. (Сходу за piBHeM
iнтелектумьного розвлIтку могла

протистояти лише Пiвнiчна Афрпка
з Терryллiаном, Кiпрiаном, Авryсти-
ном, :lле пiсля вторгнення вандалiв
той центр рлписькоi культури став pyi-
ною. [Iапство позбави.ш,r вельми роз-
винутих стосовно культури TepeHlB
латиЕського впливу, проте водночас
йому бirъше не випадало побоюватись
провiнцiйних протидiй центрмiзова-
ному правлiнню). У Га,rиii IV-
V ст. ми спостерiгаемо занепад iM-
перськоi культ)rри й процес засвоенЕя
розмаiтих нових eJIeMeHTiB. Основи
кваirтитатrвцого вiршування вrке по-
рушенi, дивацькi групп суперечникiв
змагаються з питань граматики i вод-
ночас вдаються до таких крайнiх екс-
периментiв у MoBi, як аrý scissendi;
слова руйнувмись i складмись знову,
внаслiдок чого часто-ryсто виходиJIо
безглуздя. Щi групи користувzulися
певним вIuIивом в Iрландii та пiвден-
но-захiднiй Англii, де ми подибуемо
TaKi викривальнi твори, як Нisрегiса
Famina. Старо-lкитнi вдавчrлися до ри-
ми як до риторичноi оздоби прози
орнаментzUIьного стлию, а вiдтепер
вона ста€ частиною тонiчноi системи.
Рима нинi пов'язуеться зi,схильнiстю
до звучностi та емфази у разi збiгу
акценту у вlршl та наголосу у словr;
вона виокремJIюе кiнфвку рядка i пiд-
креслюе поворсуги вrрша, надаючи Ео-
во1 сиJIи симетричним конструктив-
ним чинникам дво- або чотиривiршiв.
Ситуафю ускл:rднюе яiмецький алiте-
руючий вiрш, проте лише з.lryка iHTe-
лекту:йьних i народrих засад - не
без допомоги танку,- творить нову
акцентну метрику, трiумф якоi припа-
дае на XIII ст. Серед TaKoi невизначе-
HocTi вiдiгрми свою роль мандрiвнi
,схоласти (спочатку - здебiьшого
iрландцi), бо лише вони однаково
добре володiли латинською вченiстю
й знали народri пiснi й танцi. Так, ми
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знаемо Iяаппсанпir латиною IuIач з
приводу cмepтi Карла Великого, авто-
ром котрого бр, iMoBipHo, iрландець
(оскiльки йн звертаеться до JIюдини

на iм'я Колумбан) i в котрому вiдчу-
ваеться поryяtrшй фмьклорний еле-
мент.

Оце його початок:

Вiд тих KpaiB, де сонця схiд, до захiдних MopiB
нехай yciм у груди 6'е гurачу .lкалобrпrй спiв.
Журба сповила серцеl
I туги TiHb сяга крайсвiт - ах( ген до океану,
бо в безнадii хто -lK збагне розпуку невблаганну!
Журба сповила серцеl

Нiмецькi спiвцi розвиваJм вJIасЕу
епiчну традшдiю, а водночас у Галлii

Ми Mo-rrreMo порiвняти трагiчне зву-
чання давньоваJuIйського <<Гододина>

з утечею самого :}втора. <JIише трое
поряlуваJIось... та ще я з цього морду,
бо маю пiсню чарЬну та горлу)>.

I, нарештi, ми бачимо, як в XI-
ХII ст. ф поети-схоласти створюють
.lKBaBi поезii у народному дусi, вияв-
ляючи велику майстернiсть у строфiц
та рим)rваннi: вони не лише брали, але
il давалп. На той час TaKi оригiна.льнi
поети, що писaши латиною, як Гуго
Орлеанський та Архiпоет, передбача-
ли вrке появу Вiйона.

Германськuй епос. <<Беовульф> -один з найвидатнiших германських
TBopiB - був набутком того високого
рЬня культури, який ми спостерiгае-
мо тодi в Нортуr,лберлендi. Тема тво-
ру - герой, котрий очицц/е зем;rю вiд
MoHcTpiB. У <Беовульфi> зосередплось
чимzчIо ocH<iB: iсторичнi, фольклорнi
(зокрема, розповiдь за типом <(сина

ведмедя>, що Еа нiй ми зJдIинялись
у зв'язку з сибiрськшчr шаманством)

l l а_вь lбl

lкили барди, якi оспiв5вали, як Ан-
гiлЙерт, бrrTBy при <DoHTeHi:

i мiфiчнi. Проблематика твору
пов'язана з сутнiстю KpoBHoi вороrк-
нечi, яка е прокляттям зруйнованоi
rureMiHHoi системи i котра тривае до
запровадrкення короJпвського закону.
.Щiя вiдбуваеться у Георотi - великiй,
уславrrенiй, населенiй за;ri, котру поет
оточу€ почуттям приреченостi. Yci
мають заIинути вiд кровноТ ворожне-
чi,- за тих часiв то був ду:ке пошире-
rмй сюжет. <Беовульф> таколr оповi-
дае про наслiдки воро.lкнечi, у центрi
KoTpoi cToiTb Iнrельд. (Нортумбрiець
Алкуiн, звертаючись до бiскупа Лiн-
дисфарена, дорiка€ ченцям: <.У домЬ-
ках ваших повиннi JIунати голоси чит-
цiв, а не базiкання вуJIичних ryльтi-
пак. У трапезнiй налеrкить читати
Бiблiю, ще й так, аби ч5lти було читця,
а не арфiста, с.lryжби вiтцiв церкви,
а не поганськi пiснеспiви. Бо що
спйьного у Iнгельд з Христом?>>).
.Щмi арфiст у Георотi оспЬуе до.lпо
Хенгеста й Фiна, <надбання печалi
й помсти>, тодi як монстр Грендель

Увага! Я, Ангiльберт, вам оповiм про змову,
бо я там буr, д" пря i смерть, l все звrряю слову.
Iз перших лав лиш я :кивий,- не встане решта знову...



подаеться як леткии привид вороrкне-
чi у темрявi: <<Отак пробували знако-
митi воiни у достатку й насолодах,
доки ворог людського роry в пеклl не
почав кувати лихо, Похмурий дух на-
зивався Грендель - добре знаrмй
спритник у прикордоннiй смузi; BiH
воrrодiв вересовищами, мочарами й
фортецями. Приречене творцем, не-
rцасне створlння тимчасово мешк:UIо
в морського чудиська. Безсмертний
Господь мстився порiддю KaiHa за те,

що KaiH вбив Авеля. BiH не тiшився
кривавим вчинком, бо за цей злочин
сам Гослодь вигнав його геть вiд люд-
ства. Оце тодi й з'явилося усе те
порiддя - велети-людоrкери, елфп й
MopcbKl чудиська, а також пганти, цо
тривмий час повставали на Бога. BiH
iM за це вiдгurатив>>. За допомогою
зловiсних повторiв поет створюе о6-
раз Гренделя та його MaTepi, а також
мдоти спустошенЕя, у якiй вони жи-
вуть. З усього видно, що це образ
людини, вигнано1 за кревну помсту.
<<Протягом багатьох poKiB BiH у собi
IuIeKaB гiрку зненавистц ;KopcToKicTb
i пiдступнiсть, невситиму ворожнечу:
йому не випадаJIо мирно спiв.lкити
з данцями та'rxHiIwr нащадками, годi
було вiдмовитись вiд убивчоi допомо-
ги cMepTi, не можна було погодитись
на окуп... Обидва велш<i ходиJIьники
прикордоння, зловоро.ltti духи володi-
ли вересовицlами. Вiдомо, що одип
з цих духiв схолсий на лкiнку. Iнше
омдне створiння - приречене на виг-
нання у виглядi чоловiка, набагато
бi.rьшого за решту мужчин...> Вiдчай-
душне переслiдування Беовульфом
Гренделя - це духовнi мандри у по-
тойбiччя. Тип переказу очевидrмй, а
ворог Беовульфа у потойбiччi - це
мати-земJIя у своiй лtаскiй подЙi.
Попри те, що автор <<Беовульфа> збе-
рiгае ворога-жiнку, потреба учинити

так, аби чудисько символiзувало крев-
ну ворожнечу, змушуе автора вивести
i'i сина rOловним ворогом. У <<Б'ярка-

малi> розповiдаеться про ворожнечу,
що призвела до руiни Георота. Б'яр-
Ki - це герой вiдданостi й фiгура, Tic-
но пов'язана з Беовульфом. На пiд-
став1 цього ми моrкемо виснувати, що
Веовульф - це мiфологема вiдданос-
Ti, яка зберiгаеться, попри кревну во-
рожнечу, i виралrае почуття людськоi
солiдарностi, котре одного qудового

дня покладе край самiй ворожнечi.
Б'яркi - безпосередне втiлення вiд-
даностi. (Хроггар - вJIадар Георота i
в епосi, i в сазi - символiзував ле-
гендарну KopoTtiBcbKy владу у ii най-
привабливiшому виглядi) .

Здаеться, Георот - це Лейре, кот-
ра поруч з Упсмою була скандlл-
навським кqlо;riвським центромl де
розiгрувався театрмiзований риryм
з офiруванням,- можливо, у Юлi.
I_{i.тп<ом iMoBipHo, що витоки <<Беовуль-

фо> - у цiй драмi. За Саксоном Гра-
матиком, легендарний король Хадiн-
ryс убив морське wдисько пiд Уп-
салою i запровадив свято (Dрей,-
очевидячки, врочистий обряд родю-
чостi. У нас також е вiдомостi, що на
свято (Dрей офiрувалися rrюди. ,Щля
королiв данiв Лейре вiдiгравала ту
саму роль, що Упсала - рlя шведiв.
тому ми маемо право припустити по-
дiбнiсть обрядiв. ОповiД, започатко-
BaHi кiнець кiнцем обрядовим мiфом,
трактують про битви з водяними чу-
диськами у багатьох районах Англii
IIIбдлаgдii, Нормандii, Скандинавii +.

* В Альфблотi покiйники-предки ути-
хомирювarлись кров'ю. Слово <<мьф>
(ельф) пов'язане з духами покiйникiв як
у давньоскавдинавських, так i у пЬнiчно-
германських вiруванвях. В одrriй мiсцинi
донедавна мо-жна було побачити щорiчяi
риryальнi п'еси. Ролi виконуваJlи юнаки
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У середньовiчнiй за формою <<Пiс-

Hi про Нiбелунгiв> € елементи, що
виIIJIивають з гермаЕськоl прадавнос-
Ti. У цьому епосi е типовrd матерiал
про ворожнечу i -lкорстокiстц пов'яза-
ну з руйнуванням rrлемiнноi спiльно-
ти. BiH узагальнений в образi кiнця
cBiTy, зrrайомого нам зi скандинавсь
Koi мiфологiI, ме такого зчеплення,
як у <<Беовульфirr, у <<Пiснi про Нiбе-
лунгiв> нема. Ва-хtливiшим шлл(ом
розвитку епiчного жанру були саги.
Тут епос дiйсно змiшуеться з iсторiею
i зазнае чпсленних змiн, але сам ме-
тод, як i у <<Беовульфi>>, започаткова-
ний у ритуальнiй драМt,- i тут, i в
<<Еддах>> ми подибуемо однаковi заса-
ди доброчинства. Особлива о6'ектив-
HicTb зумовлена не браком емоцiй,
а вiзiею, зосередrкеною на дii та розк-
риттi характеру через слово i дiло.
Тут та сама напруга, що i в лрамi, яку
спостерiгали глядачi, зосередивIпи
усю свою уваry, аби не проrryстити Hi
натяку, Hi значущого жесту або iHTo-
нацii. Найдавнiшими i найкращIлчrи
сагами ввахаються <<Могутнiй Гре-
тир> i <<Спалений Ньял>. У них розпо-
вiдаеться про ворожнечу в найдревнi-
ших поселеннях. Iсландцi, вiдiрванi
вiд батькiвщиЕи та ii' традицiйного
доброчестя, одер;кимi розв'язанням
проблеми cyTHocTi особистоi цiлiснос-

з притемненими обличчями. Один юнак
грав жертву, яку вбивали пiд музику й спi-
ви. Очолювма ритуаJr лtiнка з притемне-
ним обличчям у бридкому вбраннi. Вона
супроводжувала жертву у танку (воскре-
сiння), котрrй завершувався MiMoM мя-
гаrсrя. Зва;ктэ на загальний драматичнld
настрiй англосаксонського наративного
вiрша. Автор <<Беовульфа> мае деякi
складнощi з вираженням руху: це свiдчить
радше про метод декJIамацii, нiж оповiдi.
Звал<те також на невелику кiлькiсть мов-
цЬ i порiвняйте з тим, що сказано про
<Едду>.

l1+

Ti, лояльностi, My-llKHocTi. Iзольова-
HicTb особи достоту разюча: вона мог-
ла покладатися лише на свою прави-
цю, zце честь уважалася необхiднi-
шою за самозбереження. Бiль розпач-
ливоi caMoTHocTi та надii лише на
самого себе стають передумовою но-
Boi угоди. З тiею ж атмосферою i ме-
тодикою ми зустрlчаемося у кращлrх
бмадах нашого прикордоння.

fеро|чнi поеIпu. У ранньому се-
редньовiччi icHyBa.rra проблема зна-
чення лояльностi, одначе на той час
найбiльш дикi форми KpeBHoi ворож-
нечi вiдiйпrли, хоча усобицi триваJIи

ще протягом довшого часу. Попри
всю свою ненадifuriсть, центрмiзова-
на влада зосередплась у руках короля,
окрiювали MicTa. Однак у сервйьному
феодальному cBiTi, де поСтiйно пору-
шув:rлися кJIятви васалiв у BipHocTi
cBoi'M феодалам,- не iснувало прос-
Toi вiдповiдi на питання про лояль-
HicTb i порядок. У <.Пiснi про Ролан-
да)>, написанiй, мабуть, священиком
Терульдом на початку ХII ст., перепо-
вiдаеться, як Ролrанд, небi;к Карла
Великого, боронився вiд мусульман
у Ронсевалi. Насправдi Карл Великий
ммо уваги придйяв боротьбi з сара-
цинами: замiсть того, щоб узяти му-
сульманську Сарагосу, BiH знищив
християнську Палестину, а ар'ергард-
Hi боi у Ронсевалi вЬ проти баскiв
граф бретонськоi марки. Одначе фак-
ти феодального безладу й зради нех-
тукrться. Ще дозволяе поетовi (або

фольклорним дlкерелам) звертатися

до теми честi та лоя.тьностi й зiстав-
ляти подii з хрестовим походом на
€русалим. Можливо, Терульд i в дrмцi
не покладав розбуркати французьких
та англiйських вельмож i змусити ix
до дii.

Роланд, його друг Олiвер i войов-
ник-архiбiскуп очолюють слабкий

lбз



тил apмii з намови злостивого вiтчи-
ма. Роланда поривае високе почуття
честi, i BiH вiдмовляеться вiд пiдкрiп-
лення. у оою иого вlисько приречене,
ме BiH не хоче подати сигнал cBoiM
чудесни}.r ропом 1 прикJIикати на допо-
могу Карла Великого. його пиха бере
гору над вiдданiстю, i йому доводить-
ся змиритися зi смертю. <<За цих о6-
ставин,- каже поет,- самовlдда-
HrcTb справжнього васаJIа переходить
у прямолiнiйне поклонiння особисто-
му образу. То центрмьна тема поеми.
Етика спира€тrcя на iдею самодос-
татнього вчинку, як ми це бачили
у випадку Axi;гra в <<Iлiадi> або пора-
ди Крiшви AppKyHi у <<Бхавадгiтi>>

(Коен). Проте самодостатнiй вчинок
е таким у системi авторського cBi-
тосприймання: у центрi поеми перебу-
вае суперечнiсть Mi-lK героiчним iдеа-
лом вiдданостi iндивiда, у бою та ф-

П puOBopHi уlцlснuкu рiзdвяноi панtомiмu.
(Рукопuс Гарi, No 4379).

лiснiстю групи. Зрештою, феодальнrлl
вiдбуток зникае перед лицем необхiд-
ного о6'еднання ycix хрйстиян проти
невiрних, <<Чи змо;t<е Мухаr"п,rед пере-
могти iстинного Бога?> Стилю прита-
манна безпосереднiсть i простота; TBip
як цйiснiсть е радше начерком епосу,
нiлr самим епосом, на вiдйну вiд
<<Беовульфа>, у котрому, щоправда,
е композицiйнi вади, але заJIишаеться
загмьне враження разючоr заверше-
HocTi. Мiфологiчна основа у <<Ролан-

дi>> зникае.
<<Роланд> IIаJIежить до небагатьох

кращих взiрцiв героiчних поем, що
деякi з них е недоладним сполучен-
ням фо.ьклорних дл(ерел, якi розпо-
вiддють про чудесне. Чимало героiч-
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них поем присвячено хрестовим похо-
д?мr- наприклад, цикли, пов'язанi
з графом Вiльгельмом Оранським, де,
на зразок <<Роланда>>, перспектива по-
даетIся з погляд/ васаJIа, а не
сеньЙора. Можливо, вID(iдIfirЙ пош-
товх Еа IIIJrяху до пероiчноi поеми
даJIи завоЙовники-вiкiнги, якi стали
норманнами,- германцi д/Iя цього не
придаютIся.

.Що того ,( KoMIuIeKcy налеrкать
iспанськi cantar de gesta. Одна поема
переповiдае про людину, котра боро-
лася на боцi мусульман i кинула вик-
лик франIдузам. У <<Сiдi> йчгrося про
людину, яка померла лише за сорок
poKiB перед тим: про пригоди лицаря,
вiйни, поновтrення доброго iMeHi, усо-
биф з принцами, KoTpi оженилися
з його дочками. У цьому епосi нема
мор:lльного iмпульсу, проте реалiс-
тичнi елементи передують видатним
творам iспанськоi прози ХVI ст.

Загалом то була доба епiчного ви-
бу*у у вiзантiйському cBiTi. З'явуuмся
TaKi поеми, як <<.Щиген Акрит>, <,Щавид
Сасунський> вiрменською мовою з ду-
,(е сиJIьними фольклсрними елемен-
тами, творiння PycTaBыri <Витязь у
тигровiй шкурi> грузинською мовою,
а також TaKi прозовi твори, як гру-
зинський цикл <<Амiрандаред:r<анiанЬ,

що його приписують Мосе XoHerri,
арабськi лицарськi романи, не каrqлм
в]ке rц)о пIII41gзцg>1 Фiрдоусi та по-
д:йьш1 твори перського письменства.
Анмiз великомасштабнrл< поем i пе-
реказiв цiеi доби виявJIя€ переплетiн-
ня епосу й роману, мiфа й фо;Iьклору.

ТрубаOур. Перш нiл< перейти до
роману, зупинiмося ще на прован-
смьськiй поезii, першiй чшrлапiй збiр-
ф лiричних вiршiв, н:лписаних однiею
з розмовних мов Заходу. У цьому
випадку важливими здаються арабсь-
Ki вrrливп, що зJIruIися з народними

чиIiниками. Перший вйомшi труба-
дур-Вiльям граф Пуату (r07l-
tl26 рр.) -6рав участь у хрестових
походах до Сирii та Арагону, а його
батько завозив танцiвницьбранок з
Iспанii. Найстародавнiшi вiршi за
формою ,cxo-xri на мавританський
заял: iM притаманна схiдна Йраз-
HicTb з соловейками й квiтами, що
пахнiють в iм'я кохання. Вiльям
вдасться до суто арабськоi чотири-
рядковоi коди. Вiд заялу цйком мог-
ли поход{тlr BipMe ft баладц HaBiTb

рондо.
У ко:кному разi заял вiдiграв роль

у cTaHoBJIeHHi цих HoBrTx форм вiршу-
вання t.

KpiM згаданих, розвиваJIася ще
низка цоетичних :KaHpiB: обал сести-
Ir4 пастурель шансон або канцин та
(в Iспанii) KoIuIa.

Трубадури мандрувzrли з мiсця на
мiсце у супроводi ,конглерiв, Koтpi
грали на музичIlих iHcTpyMeHTax. Ба-
гаторазове оспЬування любовноr по-
ведiнки пов'язувмося з системою
куртуазностi або модноi гмантностi.
Прmе ми приrrустIr;шся б невпбачноi
помI4пки, якби звели трубадурiв до
ролi спiвфв двiрцевого кохання. rхня
творчiсть квiтла на пЬденному заходi
<Dранцii; на цьому TepeHi швидко роз-
вивaulося самоврядЕе MicTo, де дава-
лися взнаки еретицтво та антиклерп"
кмьнiсть.,Щ,еякi трубадури, як-(уг
Бертран де Борн, твердо обстоювали
позифi cBoei групи - феодальних

* <Окюсен i Николет> (з Араса) -сумiш вiршiв i прози; вона наблиясаеться
до традицiй арабськоi лiтераryри. Вра.жае
пока:rова хорЙрiсть щодо пекла, опис iMi-
таlцl ооиовиlца та оповць про <перехову-
вання)>. За формою iJ мо:кна порЬrrяти
з <<Гулiставом> Саадi з Персii та уривками
з рукописiв, що знайденi у TyH-XyaHi (Ки-
тай) i датушться V-ХI ст. Мабутц :канр
ширився з Персii у,схiдному та захiдrому
напрямах.
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веJIьмож, але багато хто з них був
i простого походження. Маркабрен
був пiдкидьок, Бернар де Вантадур -син опllлювача, Ж. де Берней - <(не-

замо-lкний>>, А. де Марей - 
<незнако-

митого роду>> паламар, Ж. Федi -син громадянина самоврядного MicTa
з парохiального селища Лiмузена i
<(за дружину BiH собi узяв дитину
кохання>, Р. де BaKipa - син <,6iдно-
го лицаря>>, котрого вваr(zlли <<нестям-

ним>, П. Вiдаль - син кушнiра,
П д'Овернц Ж. Естев, (D. де Марсей,
Ж, PiK'ep - сини громадян самов-
рядних MicT. .Ц,еякi трубадури походи-
ли з кiл збiднirмх вельмо]к, а дехто
й знакомитiшого роду,- наприклал

Бiдняк украсти рам'я десь зумiв,
щоб тйо вкрить, i гине з соромоти.
Багач усе життя окрадIе братiв
i хвалить все життя cBoi чесноти.
Гнилу вуздечку взяв - i в-же висить бiдняк,
а вiша.пьник його - краде в людей коняк...

Засуд:куючи багатiiв, BiH вдаеться до образноi системи Землi багатства
й достатку:

Уцаснuкu рiйвяноI пантомiмu на святi.
(Рукопuс БоOлi).

Монк Монтодонський та П. Карде-
наль. rх курryазнiоть Tre обходила,
а твори мають гостросатирпчну спря-
MoBaHicTb.

Такий жанр, як сервант (або тре-
ба), незабаром втратив свiй феодаль-
ний характер: його змiстовi вrrастивi
виступи проти привiлеiв, особлIво
церковних.

Карденаль невтомно висмiював
ненатлiсть i :KopcToKicTb священикЬ;
BiH розсунув рамки cBoei сатири, став-
ши на захист бiдrrякiв:
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Як Hi.lKHo люблять Bci вони водно
десь узлягти до дармового столу,
та якби Бог перетворив на хлiб камiння з долу,
а швидкоIUIин потокiв - на вино,
горби - на курок, на бекон i на зерно,
воtIи вам iсти й пити не дадуть поспоJry.

Криничовина * деяких пrсенних
жaнpiB - веснянi обряди. Наприк-
лад-пасторела, у якiй переповi-
даеться про зустрiч поета або кавале-
ра з дiвчиною-селянкою. Ось як за-
вершуеться пасторела в одного труба-
дура:

BiH тричi цiJryвав i'i, та знову
вона неначе заryбила мову.
А як вчеrверте...- вся вона аж тане:
<,Берiть мене,- сказ:Utа,- пане>.

[{ю формуlry кiнцiвки пасторели
можна порiвняти з формулою пiснi,
яку в корнуоrIльському Гелстонi спi-
вають пiд час травневого Хутряного
танку - танку-<<змiйки>, танку-<,лабi-
ринту>, коли танцюристи танцюють
по всьому MicTy, то забiгаючи до
будинкiв, то вибiгаючи з них:

Красень .Ц,;кон прямував додому,
аж ось Смлi - назустрiч... неначе,
Щiлував qередницю BiH раз i два,
та ще зо три рази на додачу.

Поруч iснували елементарнi дра-
матичнi форми: Jocs paгtitz; у цьому
л<анрi претендент викладав певний
предмет любовноi казуiстики, пропо-
нуючи другому чоловiковi вибирати,
на який бiк BiH захоqе стати. IcHyBaB
також жанр ten9ons, або дебатiв.
(<DopMa дебатiв виIlпивае з обряду
родючостi й виникае скрiзь. У Елквiна

* Криничовина - мiсцина, де б'ють
длсерела, (Ped.).

був TBip <<Змагання весни та зими>>;

донесхочу таких суuеречок у се-
редньовiчнiй поезii. Наприклал
<<(Diалка й тро.шrда> завершув,Lпась
таким повчанням: <.Не називай cвoix
прихильникiв рабами, а друзями чи
сестрами назви)>. В англiйському TBopi
ХV ст. <<KBiTKa й листок>> робiтник-
листок протиставляеться показнiй
квiтцi).

,Що стародавнiх ,(анрЬ зара-
ховуеться й обад, або cBiTaHKoBa пiс-
ня. Ось коротенька обад анонiмною
автора, що наJIежить до найдавнiших
взiрlliв провансaмьськоi поезii:

.Щоки соловейко проспЬае
й солов'iху гйка погойдае,
я теое мерullи поооlимаю,
серед KBiTb прю(илю флунком,-
аrк 1з вел(l варта крикне лунко:
<<Гей, закоханi, пiдводитися Tpetia,
бо зоря вже вас BiTae з неба!r>

Шекспiр у <Ромео та .Ц,;кульеттi>>
надав лtанровi обад драматичного
звучання, ztле сама ця пlсня вцома ще
у Стародавньому €гиптi:

Го.lryбонько, твое спiвання -як ранок у вогнi.
Я весь горю з кохання,-
куди ,( iти MeHi?

У Ki,rTai 6;изько 7О0 р. до Р. Х.
спlвiUIи:
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()GHKa) Я чую, як пiе пiвень, i сонце зiйпrло на пруг.
(Коханець) Ще, люба, либонь не пiвенц а бринiння зелених мух.

А ось що можна було приблизно у той же час поч/ти у Грефi:

Та не барись - тiкай, мерщiй - тебе молю:
бЬки, бо знайдуть нас. Я так тебе люблю.
Загинемо ж дарма, як зауваr(ить хтось,-
поглянь-но, у BrKm на cBlT вже узяJIось.

Одначе найбли;кче до любовноi У зв'язку з напругою свого вiд;rучен-
етики трубадурiв ми пiдходимо в од- яя й надii BiH достоту прочувае май-
нiй травневiй пiснi, яка виконувiurася бутне у,сьогоденнi. Поет роз5rмiе ко-
пiд час хороводу. .Щiвчата оточують - хання у тiй единiй формi, к<rтра поз-
проводаря, а мужчина rра€ роJIь рев- бавлена себe:rюбства, венатлостi й
нивого старого чоловiка, що нама- жадоби во.rrодiння. Ось як висловлю€
гаеться прорватися у коJIо. ,Щiвчата цей парадокс Бернар де Вантадiр:
зачiпають його, оспiвук}ть проводаря
i спiвають про юного коханця, який Так любо серцю - флий cBiT
викрав дiвчину. У цьому випадку ми мiняеться дJIя мене.
маемо справу з логiчно спрощеним Ось паморозь - як бйий KBiT,
конфлiктом Нового i Старого року: як rковте чи зе.пене.
трубадури надають TeMi курryазного Народить скарб мiй BiTep з BiT,
характеру. Поет-коханець миJIуGться що-iх торкнетrcя дощ ша.пений.
чарiвною -ltкiнкою здаJIеку: пiдiйти до | сила з пiснею в полiт
Hei заважае Ревниветl,ь. образ Ревнив- руша€ невтоrrенний.

ця нiде чiтко не окреслк)€ться, zme до Таке кохання, така вrIада
нього yci почувають вiдразу як до снаги Moei. I не пада
заперечника ,'(иття, як до завади по- бурулька - KBiToM KBiTHe радо,
тенцiйнiй щасливiй злуцi. От;rrе, тема як пишна лука - снiг ген-ген.
недосялtноi KoxaHoi вираrкае, зодно-
бiч, почуття, буцiм icHye якась прiрва А розпочав розробку теми Вйьям
або сила у сьогоденнi, яка унемож- з Пуату:
ливJIюе перегворення у,(иття образу
прекрасного, повноти й радостi, а Люблю Гi, але не зкаю, як зовутц
здругЙiч,- дJrя створення веJrичез- бо так i не зiйшлася наша путь \ /
ного обгородлtеного вмiсти.rrища при- Ото:к немае чим iй дорiкнуть,-
страсного бажання, усього, що Brlac- либонь, у тому уся суть.
тиве цьому образовi. У наступнiй спс- Вiд Hei звiстоньки не йдуть...
тей парадоксiв незамоlкнiсть i втрата але MeHi однаково, мабуть.
стають единою запорJ.кою радостi й Таке кохання це уроче -
достатку. Поет цйком упевнеrмй у до суму й бучi неохоче.
тому, що спекався зryбного зв'язку, Про любку я кажу пророче:
i тому йому судrцося з такою ,к )mев- абп gе зочить!
HeHicTlo чекати на ту митц коли здiй- Але лr нехай нам гiсть спЬо.д,rй
снЕться irппий зв'язок, не зryбrпrй. якоrtь пiснi приторочить.
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.Д,обромиснrпi пЦхiд ВЬяuа з Пуа-
ту дав йому змогу ще й уiстися сло-
вом. А що стояв BiH бйя витокЬ
традицii, то це - осЙлrво глузуван-

Одначе TaKi поети, як Бернар де
Вантадур, KoTpi розробляJIи тему пос-
тiйностi у KoxaHHi, i Жофр Рудель,
KoTpi створювали образ <<дмекого ко-
хання>, глибоко перейня.пася rцею си-
стемою завдяки власнiй духовностi та
мистецтву та спонукzци появу того
поетичного конфлiкту, за допомогою
якого середньовiчнi читаqi могли цiл-
ком заIlJритись у пота€мностi .ltиття,
радiснi й гiркi хвиJIювання.

Провансмьська культура й труба-
дри повнiстю винищенi у rшинi кри-
вавого хрестового похо,ry, органrзова-
ного папством проти альбiгойськоi
epeci, коцrа наприкiнф XIII ст. повста-
ла з богомiлrcькопо ,сходу. Щонай-
менше coTHi тисяч людей винищено
грабi;кникамлI у машкарi оборонтliв
правовiр'я. Так, у Безьерi - першому
MicTi, котре узяли хрестоносцi - вби-
то ycix чоловiкiв, -rtiHoK i дiтей, включ-
но з тимlI, хто цIукав порятунку в кос-
телi.

Poпall про Трояttlу. Ото;к так
звана тематика трубадryрiв передба-
чала середньовiчний роеподй тiла й
душi. Ця тематика сягла апопею у сю-
лtетi про уявне кохання, що розв'язу-
вався за допомогою парадоксу. Про-
тиставлення тйа й душi, земного i ду-
ховного кохання на одному piBнi
виражмо остаточrмй розJIам у се-
редrьовiчном5l суспiльствi та немоr(-

ня - дае нам пцстави гадати, буцiм
Вiльям з Пуату Йiзнашrй зi схiдними
мiстичними iдеями, якi у ХIV ст. по-
лонили перського поета Гафiза:

.rпшiсть здiйснення надiй на добро-
чесне та BUIbHe земне життя доти,
доки BiH icнye. На пiдставi цього люди
трактувми наявну ситуацiю у такrй
спосi6, що звичайних зусиJь для по-
долання розJIаму нед(rcтатньо. А про-
те зусиль треба було докладати, бо
така поведiнка - невiд'емшd склад-
ник свiтосприймання трубащlрiв. Тrл"r
часом <<Роман про Трояндl> пропоIry-
вав протиJIежний пЬiд.

HaBiTb саме написання <PoMaH5n>

свiдчить про глибину суперечностей,
що його породили. Гiйом де Лорi по-
чав писатп <<Роман про Троянду> ще
замолоду - близько 1235 р.- i по-
мер, напис:rвIци приблизно 4000 ряд-
KiB. А дописав роман Жан де Мейн до
1280 р. Схол<е, що Гiйом намiрвся
розвивати етику трубадурiв iдемiс-
тичним пLпяхом 1 не дати коханцев1
омрiяну троянду; HaToMicTb Жан був
реалiстом-сатириком i тому спорядив
TBrp цUIком земним завершенням за
допомогою достатньоi дози ipoHii та
спЬчуття, В оповiдi, заснованiй на
сновидiнкi, йдеться про спробу Ко-
ханця увiйти до Садка Кохання i зiр-
вати Троянду. TaKшlr чином Гiйом
переносив райський садок у царину
еротики, щедро використовуючи але-
горii куртуазного кохання дJIя того,
що насправдi виявиJIося пiдривом
кJaртуазних норм. Коханця приймае
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дама Дозвiлля, танок провадить Весе-
лiсть, Амор пiдтрrлчrуе руку Краси
тощо. Написана ГiЙомом !rастина за-
верIIIувilIася зiходrкенням Розуму з
високоi башти Й появою Венери.
У написаному Жаном продовхtеннi
Венера, Природа i Генiй смiливо
стають на захист чуттевих насолод,
а наприкiнцi Гарний Прийом дозво-
ляе Коханцевi зiрвати Троянду.

Рiзновид етики трубадурiв ми по-
дибуемо у Ko.lтi Шарля Орлеанського,
де муки кохання порiвнюються зi
стражданнями аскета й мученика.
У зв'язку з суворими реформами в ор-
денi францисканцiв поети перетвори-
лись на аmочrеuх de l'observance.
<<Ось десять заповiдей - справrкIriй
бог кохання>,- починав свою поему
Шарль, а в iншiй поемi всламяв по-
мерле кохання в moustier аmоurеuх,
причому службу спiва.ла скорботна
Думка. Апогею ця течiя сягла напри-
кiнцi ХV ст. в L'Amant гепdч Соrdе-
liеr de L'Observance d'Amour, де пере-
повцzчIося, як невтlшного коханця
прпilняли до конвенту мученикЬ ко-
хання. Водночас у таких непристойних
оповiдях, як Les Cents Nouvelles Nou-
velles, та у багатьох пiснях ре,riгiйlмй
символlзм використовувався мя ви-

раження хтивих думок. Аби назвати
cTaTeBi органи, захисники <<Роману
ПРО Троянду}> вдавались до священноi
термiнологii.

Роман. Невдовзi на змiну епrrсовi
прийшов куртуазний роман: BiH приз-
начався насамперед для слуху знако-
митих дам. Одначе постiйlrе звертан-
ня до <(IcTopii бритiв> дмо можли-
BicTb використати багатий фольклор
i мiф, що розклався, у кOтрих вся
надiя кельтських народiв утiлилася
в образi визвоJIителя Артура. Тема
двору короJIя Артура злшася у Фран-
цii з iншою важливою мiфо;lогiчною

темою 
- поIцуком чашi святого Граа-

ля. В останньому випадку ритум ро-
дючостr перетворився на християнlзо-
вану мегорiю *. Епiчнi риси вияви-
лись у використаннr мотиву зради
i порушення BipHocTi для пояснення
загибелi cBiTy справед;rивостi й проц-
вiтання. Артура зрадили Модред i
Ланселот, а в ocHoBi оповiдi про Tpic-
тана та Iзо;rьду буч щ" Й мотив про-
тиставлення кохання обов'язковi як
романiчrшrй BapiaHT епiчного мотиву
честl.

<Dольклорнi мотиRи вiдвертого
дурня та утечi до лiсу TicHo поеднува-
лися зi згаданими схожими темами
в iндiйському епосi i становили безпо-
середнiй перехiд до роману. Ми ix
подибуемо у казrli з Бретанi про лiсо-
ву дитину з чашею-т€чIlсманом, пло
подае дивовиlкнi страви. Щя чаша вiд-
повlдае ке.IIьтському казану повноти
й грецькому роry достатку. .Що цiеi
теми у ХII ст. звернувся Кретьен де
Труа. Сина виховус Maтip, удова зло-
чинно вбитого чоловiка. Згодом BiH
з'являеться вже як rrrляхетrмй лицар,
помщаеться за батька, одруrкуеться зi
знакомитою дiвчиною та здобувае ча-
шу Грааля Бретанi. Називаеться цей
переказ <<Персеваль>>. У нього чимало
BapiaHTiB продовrкення у <Dранцii та
Нiмеччинi, з нього ж народилась i Bi-
дома легенда про пошук чашl святого
I'рамя. Грааль у поеднаянi з тасмною
вечерею та fIерсевалем включений до
цикд/ легенд круглого столу. Вва:ка-
лося, що до чашi Грааля потрапила
кров Христова, i тому вона пов'язува-
лася з разливим Сцисом. Остаточний
BapiaHT легенди створив Вольфрам
фон Ешенбах. Лицар Титурель по

* HoBiTHi Bepcii проблематики Грааля
та Персеваля див. у вид.: М. Байд;кент,
Р, Лей, Г. Линкольн. Свящеlпrая загад_
ка.- СП6., |993. (Пер.).
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звитязi над сарацинами бачить yBi cHi
чашу Грамя i засновуе костел д.пя jJ

охорони. Крiзь хащi лицар проди-
раеться на вершину Гори, де й спо-
руджу€ костел Монсмьват. Щей кос-
тел 

- 
пагорб порятунку, ще один Rе-

бесний горб. Персеваль - онук Титу-
реля. Ще один онук - Амфортас -поранений i не мож,е померти, бо
скоi'лося те у сварцi, не пов'язанiй
з захистом чашi святого Грааля. За-
гайне вмирання короля (обряд родю-
чостi) призводить до загмьного голо-
ду, до втрати обiцяноi землi,- це са-
ме вiдбуваеться i за швидкоi cMepTi
Тамуза або Персефони. Як же по-
вернути достаток? Рибалка-король -немiчний i неплiдний. (В одному ва-
praнTr короJIю мала повертатися мо-
лодiсть). Персева.лrь покладае кинути
свiй прrокисток у лiсi. MaTip, яка про-
тестуе, перевбирае його на,Щурня, аби
над ним порозваrк;LIись l вигнми;
tsона також дае йому негодяп{у раду.
Так, увору-lкений уявrrеннями, що су-
перечать дiйсностi, BiH рушае у доро-
гу. Персеваль часто помI4пяеться,
проте не припиня€ мандрiв,- yci його
трактують як нещасного бохrевйьно-
го дурня. Нарештi BiH прибувае до

Свято у селi. (Короiвськuй фон0, руко-
пuс No 2В VII).

замку. Персеваль бачить вмираючого-
невмирущого короля, ме не питае,
у чому рiч. Замок зникаq i Персевмь
знову руша€ у мандри. Пустельник
пояснк)е йому, що треба було загадати
Запитання. Зрештою, пiсля тривалих
перипетiй Персеваль дiстае ще одну
нагоду, i BiH запитуе. ВИтак усе скла-
даеться добfе: достаток поверта€ться,
Персеваля вiнчаrоть. <<Вirппуе тебе,
Персевмю, королю Грааля, та, що
здавалася втраченою навlки,- вlдте-
пер ти благословен назавжди>. (Нема
дива, що lKiHKa, з котрою BiH по-
брався у мандрах, народ]ку€ Близню-
KiB).

Тема народ-ження i зростання на
лонi природи героя культури щонай-
тiснiше пов'язана у цьому випадку
з рiзншчrи мотивами, запозиченими
з ритуму посвяти,- наприкJIад, мо-
тив Запитування. Тйьки вiдвертий ду-
рень, дитина природи може поглянути
на cBiT i збагнути, що не так, загадати
найпосутнiше запитання, чого не здат-
Hi зробити Ti, хто вирiс у спотворено-
му й зiпсутому cBiTi.
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.Щурень - це фольклорна версiя
шtlJчlана, особи, вiдтятоi вiд звичайно-
го,киття завдяки безпосередяiм кон-
тактам зi cBiToM дrхiв. Вва:кмося, що
шменцями заволодЬ демон; дурень
теж одержимпй, але доброчинним ду-
хом. BiH посоромJIюе сrryхачЬ нездат-
нiстю сприймати причини й мотиву-
вання, достатнi д.пя решти васеJIьни-
KiB, здiбнiстю непомиJIьво,схоIuIювати
найчистiшi людськi правди. У фор-
мах, що стоять блил<че до гurемiнного
мислеЕня (наприклад, у ке;rьтськiй ле-
гендi), з'явтrяеться бол<евiльrпrй ду-
рень. [(e, cKalKiMo, TaKi персона;кi, як
Мор Муман, Рвiбн, Святий Моулiнг,
Лайлокен, пов'язаний зi Святим Кен-
тшЕрном. ,Що того ж гурту нмежить
i Мерлiн. У ньому вriлено зв'язок
лiсового л(иття з вибавленням вiд про-
вини, породrкеноi убивством. Найяск-
равiша риса Мерлiна - вiпий шама-
нiзм.

Комiчва розробка Ter,M безпосе-
редrього дурня простtrа€ться вiд
дzlвньогреtркоi епiчноi пародii про
Маргiта до народних казок про Ро-
зумrмкiв э Готама або iнших бла-
зенських сirц напрш<лад Когогола. Ми
також бачимо, як в Африцi та Амери-
цi rерой культури перетворю€тrc,я на
простака чи буфона. У алгонкiнiв Ми-
чабо бу, творцем i винахiдником
письменностi, а <у сучасних iндiансь
кпх казках Мичабо виступае як пус-
тотливий дух, злостивий буфон, Як
характер BiH постае перед нами у
процесi детрадацii пiд вrчrивом HoBiT-
Hix умовll(иття iндiанцЬ. I rмше у пе-
реказах стародавнiх мандрiвюrкЬ i
MicioHepiB ми бачимо Мичабо таким,
яким BiH бф: великlлr,r геро€м культу-
ри, Паном.Щня, HocieM свiтла й цивйi-
зафi>> (Спенс). Можна також прига-
датп, як в аттичнiй комедii Геракл
з'являетrc.я у вrплядi бешкетника i

предмета для глузування, напяцiв i
образ.

В iнших романах з'являеться Пи-
тання. Шукач чашi Грамя Гавен'iде
разом з безiменним лицарем. Лицаря
вбивають, i його мiсце займае Гавен,
котрий продовr(уе пошук того, з чо-
го BiH не зда€ собi справи. Дороry
Гавеновi заступае Лихо, що з'явилося
внаслiдок таемничоi cMepTi, й Гавено-
Bi доводиться вдатись до Запитання.
Тiльки-но Запитання загадуегься,
<<рiчки повертаються у сво€ русло, а лi-
си вкривак}ться зеJIенню>, У <<Переду-
pi> нездатнiсть I€роя загадатв Питан-
ня у замку чудес призводить до заги-
белi cBiTy: <Якбч ти спитав, король
одуrкав би i в його Kpaiнi запанував би
мпр, а так вiднинi чигакугь Еа нього
битви i збройнi с5дички, лиr1арi поля-
]куть, дружини овдовiють, дiвчата за-
лишаться без посаry,- i усе через те-
бе>. Герсон переповiдае, буфм BiH зу-
стрЬ в OKcepi людину, котра тверд{-
ла, нiбп перше квiтня - таке ,( свято,
як i свято непорочЕого зачаття. I_(й-
ком можливо, що ця людина була не
настiльки дурЕо, як це здмося тео-
логовi.

з Гавеном пов'язано чиммо важ-
ливих мiфологем. У <Beci.Turi сера Га-
вена i дами Регне;r> розпойда€ться
про те, як BiH побрався з вiдьмою,
котра згодом виявиJIась милою дiвчи-
ною; це.вельми ,важливе й поширене
у кельтiв перетворення пов'язане з
матiр'ю-землею. У чудовiй поей
XIY ст. <Сер Гавен i Зелений Лицар>>
BiH бере участь у магiчнiй битвi, як це
випадае за обрядом родючостi.

Романiчна тема 1rвiход-lкення до
Лiсу досi пов'язана з бrryканням у пiд-
земному cBiTi, вона,( з'явпяеться i на
початку <<Бо;кеськоi комедii>,Щ,анте.
А ми B-rre знаемо про те, яким чином
ця тема пов'язана з <<Гiльгамешем>.
<<Ти побачиш допину, що ,схоr(а на
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рiчище великоi рiчки, а посеред доли-
ни ти побачшrr величезне дерево, KiH-
чики гiлок на якому зеленiшi за н,aft-
зеленiшi яJlиЕlzl, а пiд тrлu деревом -
джерело>. Так лiсник вказуе KiHoHy
rrulях у його мандрак <<Через cBiT
i його пупIу>,- як мовиться у
пiзньоваллiйському середньовiчному
poMaHi з Мабiногiону. KiHoH знайшов
там <<найкраслвiшу в cBiTi до;rину, де
росли однаков1 заввишки дерева, а по-
серединi ruIинула рiчка, уздовж якоi
бiгла стелtинка>. .Щ,арма що це вм-
лiйський TBip ХII ст,- у ньому йдеть-
ся про те, що побачили Гйьгамеш та
EHKi,ry, коrrи увiйшли до кедрини,-
достоту тими самими словами: перед
горою - кедр, на галявi - зелений
пiдлiсбк, i у той бiк, куди треба йти,
лежить lrlлях. Лiсниковi у се-
редньовiчному poMaHi пiдкоря.пись
тварини, що паслися круг нього на
гaлJIявпнl, а охоронець кедрини у се-
мiтськiй поемi йг <(почути, як за шiс-
тдесят лiг ворухнулося теля>. Хрлба-
ба - це вiчний Монстр Паст5rх, схо-
лqrй на ту почвару з дрючком, котру
здибав KiHoH або Зелений Лицар з
пiвнiчних poMaHiB; BiH - дика icTo-
та...> (Сендарс). Ба важливiшiе: BiH,
як i Щербер,- вартовий пiдземного
cBiTy. У кельтськи)( легендах BiH ,|а-

сом охороняе дерево духiв, яt змiед-
ракон-у Гесперид. I все-таки нас
вража€ близькiсть опису пiдземних
мандрiв у кельтськiй легендi або се-
редньовiчному poMaHi та у месопо-
тамськiй поезii.

Лuцарство. Попри те, що oKpeMi
скJIад{ики запозиченi з племiнноi си-
стеми германцiв, сама iдея лицарства
прийrrчrа зi ,схо,ry. У i'i центрi - ге-
рой, котрому надавмися риси як вiд-
вертого дурня (наприклад" Гавен),
такiкоханця-трубадrра.Усе-
редньовiчному мисленнi дiйснiсть по-

ставала як сумбурний i розщеплений
процес, що набував значення HacTi.lb-
ки, наскiльки BiH вiдповИав певним
архетипам: rсторlя м:ма значення на-
стйьки, наскйьки вона вирaжма ли-
царську iдею. Тому з певного погляду
лцlирський герой мав зJIитися зi свя-
тшчr. Речi, що змишиJIись пiсля ге-
роЪ, мали самостiйну цiннiстц- нап-
ржлад, меч Тристрама H:UIer(aB до
найцiннiшлок речей короJIя ,Щжона, що
затонули у бухтi Уош, а iнший меч
знайдено у давньоломбардськiй гро-
бiвцi близько 1300 р. Мотив убlвства
Монстра в iм'я порятунку дЬи був
одночасно l священним актом, l типо-
вим досвiдом посвяти. TypBip з еро-
тичним забарв,rrенням пов'язувався у
ХV ст, з романiчною образнiстю
тяжких випробувань або перевiрки.
В основу покJIадався епiзод э ли-
царською пригодою у мrсцинr, котру
назив:rлI4 наприклад, L'аrЬrе Сhаrlе-
mаgпе або La fontaine de pleurs. Одна-
че у глибинi самого iдеалу перебував
елемент аскетизму, що виявJIявся у
войовничих орденах. Кротьен написав
<<Ерек>, аби показати, наскйьки шлюб
зава)кае лицаревi, а в переказах, якi
пов'язанi з Гавеном, ду;ке частi вип-
робування цноти. У Mipy як дiйснiсть
вiдходила вiд iдеа;lу, закрirиювалася
фантазiя про мандрiвного лицаря,
котрий усього себе посвячуе якiйсь
благороднiй MeTi.

На Teopii, що вис)rвzlлися се-
редньовlчним мисленЕям, rкодним чи-
ном не BIUIиBaUIa реаJIьна нездатнlоть
людей )шти у згодi з вJIасними цеала-
ми,- головне завдання полягало у
протиставJIеннi iдемiв невдачам i по-
разкам. Усе було гаразд доти, доки
,(иття вряди-годи збiгалося з архе-
типними iдеями.

Раптовi спалахч нароOнuх моrч-
BiB. На прикладi епосу, середньовiч-
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ного роману i пiснi трубадурЬ ми B;rte
бачилп, наскйьки близькi BepxHi piBHi
до piвнiB фольклорних,- такиЙ стан
зберiгся до початку ХУ ст, BiH icHy-
вав, хоча приIUIив знизу й не мав
бiльше вирiшального характеру: се-
редньовiчний cBiT починав руйнувати-
ся. Але погляньмо на Ti форми, у яких
досi вiдчувався народний iмпульс. На
пiвночi Францii трувери стояJIи близь-
ко до селянства, як це помiтно на
прlл<ладi пасторели, пов'язаноi з ри-
туzшом весняного женихання, l на
приклал,i пiсень, пов'язаних з прядiн-
H*r i ткацтвом. Щей характерний д.пя
ХII ст. жанр - лiричr*rй за формою
i драматичний за розробкою, чим i
схолrий на нашi балади <<прикордон-
ня>. IcHyBMo також чимало сатирич-
них i побутових реалiстичних поетич-
них TBopiB; один з ix aBTopiB, Рутебеф
(1250-1285), виявився попередни-
ком Вiйона. Той жонглер писав
фабльо, що часто-ryсто виявJIяJIися
соромlтними вигадками, компонував
п'сси-мiраклi й пропагандистськi пiс-
Hi ддrя хрестових походiв. BiH же
брав участь у зiткненнях пред-
cTaBrMKiB Паризького унiверситету з
ченцями.

Напрш<iнцi ХII ст. у франrlузiв
корисryв:UIись погryлярнiстю п'ять
збiрок байок-<<iзопет>. Автором пер-
шоi збiрки була Mapi де (DpaHc, котра
з:rпозичила сюжети у латинських
письменникiв. Проте народ у тiй ца-
рrнi мав доволi вJIасного матерiалу.
У <<PoMaHi про Ренара> поеднуються
iзопети з фабльо; у ньому йдеться про
лиса Ренара, вовка lзангрена, пiвня
Шантиклiра, кота Тибера, а загаль-
ний тон явлm собою доцкульЕу са-
тиру на феодмьний cBiT, Лукавий
Ренар перемагае сильнiших за нього
ворогiв. Пршнобленi селянин i меш-
канець самоврядного MlcTa змушенr

були використовувати усю свою вина-
хiд.,ll,вiсть у спiлкуваннi з лордами, iLTIe

зi зростанням вJIади грошей в образi
Ренара героiзму меншае. BiH перетво-
рюеться на сатиричний персона;r< кру-
тiйського роману *.

. Жонглери мандрув,uIи тими сами-
ми пшяхамц що й прочани,- особли-
во дороIюю до KocTeJry Святого Якова
Компостельського у Галiцii. У того-
часнiй Галiцii ми несподiвано поди-
буемо ширення найрiзноманiтнiших
пiсенних lKaHpiB: кантига да ,амiга
(дiвчина оIuIакуе вiдсутнього кохано-
го), пасторела, баркарола (дiвчина

розпиту€ моряка про свого коханого)
i косант або хора, Сплеск у Нiмеччи-
Hi також виявився короткочасним: тут
<<MiHHe> або куртуазне кохання харак-
теризувмося меншим форммiзмом,
нiж на пiвднi Францii, i почуттям
природно1 краси.

З Араса, розтаuIованого на пiвночi
<Dранцii, прийшла п'еса <<Адамова

розвага)>, що MlUIa пlдзаголовок

t Витоки байок з твари}lами - у еrи-
петських лiтературних пам'ятках. Чимало
уваги придЬяли -iM греки; <<Батрахомiома-
хiя,), наприклад,- це пародiя t{a епос про
вiйну. У керкопах розповiдалося про мав-
полюдей, <.6рехунЬ i дрисвiтiв>, що тиня-
лися по усiх-усюдах i <обмикулювали лю-
дей>, доки iM не учинив розправу Геракл.
Фрiгiйський раб Езоп допровадив парабо-
лу з тваринами до досковалостi. (У ви-
падку привirтних чвар до Hel вдавалися
HaBiTb TaKi поети старожитностi, як Apxi-
лох). TpaKierp або македонець <Dедр-
також раб - написав латинську збiрку
байок (I ст. пiсля Р. Х.) i вi,щерто висло-
вився у нiй, що байки про тварин потрiбнi,
аби приховати полiтпчнi йркуванвя. <На-
вiщо для винаходу iхrrього довелося сиJIу-
вати свiй хист? Рабство улягае чу;tiй волi
й пе навахtуеться висловити бажапi думки;
за браком iншого виходу людина, нама-
гаючись приховати вЕутрrшне значення,
звернулася до байки, аби за допомогою
вигадки уt икн}rти цензури>).
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<<П'еса про пелюстку>. Помiст дrIя
видовища споруджували просто неба
i клечали зеленими гйками. З'яв-
ляеться поет власною особою, i почи-
наються дебати щодо того, чи зми-
rrlиться BiH в Apaci з дру}иною, з
якою тйьки-но повiнчався, чи виру-
шить до Парияrа, абп завершити
студii.

Поет виводить на KiH власного
батька (котрий допомагае йому грiш-
ми), а також сусiдiв та iнших грома-
дян самоврядного мlста, виставляючи
ix на добрози.urивi глузи. Якийсь чер-
нець демонструе святl мощl, шарла-
тан вороrкить i намагаеться вилiкува-
ти болtевiльного, котрий белькоче
щось незрозумiле. У явi в TaBepHi

Вплuв планетu Венера. Нiмецькuil або
uлвейtррськuй. староOрук. Блuзько 1475 р.

ченця пiд загальнi веселощi обду-
рюють. Нарештi з'являються три феi
що вiдають долями людей - Морг,
Мольор, Арсйь,- i радять Адамовi
забути yci турботи в обiймах дружи-
ни. У <<П'есi про Робiна й MapiaHHy,>
кароль i пасторела набуваrоть драма-
тичноi форми. У казцi Йдеться про
випробування двох закоханих селян.
Лицар намага€ться вiдiбрати дiвчину,
збиткуеться над Робiном, але замiри
його зазнають невдачi. .Щiалог переп-
лiтаеться з танцювaльними пiснями, i
п'еса завершуеться фарандолою.

В Англii Робiн i MapiaHHa перетво-
рюються на танцlвникIв, що вико-
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нують HaBecHi танок Mopic *. Робiна
можна HaBrTb розглядати як луха при-
роди, у Йоркширi е прислiв'я: <<€дине,

що PЙiHoBi не до шмиги,- це подих
сiверкового BiTpy>. В однiй баладi пе-

реповiдаеться, буцiм вiц як i личить
героевr культури, народився серед зе-
лених гйок. Ось як вiдрекомендо-
вуеться шерифовi Криха .Щл<он: <<На

батькiвщинi люди називають мене
Рейнольдом Зелено;пrстr,ъ,t>. Як фоль-
клорнi велети, вони кидають з Робi-
ном KaMiHHi кЬця. Баладний образ
Poбirra провадить KiHerp кiнцем до
Робiна Гуда - поборника прав йоме-
HiB, кmрий cToiTb поза законом i про-
тесту€ проти цйковитоi передачi зем-
лi генд.пярам i передусiм абатам. <<Бо

абат i верховний суддя заволодiли
6 моею земJIею)>. Робiн Гуд вiдrу-
куеться на цей заклик про допомоry.
<<Чи одержав ти знов свою землю?>>

Близько |377 р. Ленгленд (його
видатна поема починаеться, як Трав-
невий Сон) вклав до вуст героя TaKi
слова: <MeHi однаково, про кого писа-
ти вiршi - Робiна Гуда чи Рендолфа,
Честерського графаr>. Таким робом
BiH поеднав двох найпопулярнiших
у Ti часи народних поборникiв. Шот-
ландськлй xpoHicT пlд |441 р, згадуе
про те, що не було piBHi Робiну за
поtryлярнrстю серед наролу.

В однiй ба.ладi е складники з

* I_te, BrracHe, мореска - танок-пан-
ToMiMa ХY-ХYI ст., що викон)rвався у
мавританських строях. Вrдrик BiH в lспанii,
але ширився перева;кно в Англii, увiйшов-
uм до скJIаду т. зв. <ц)авневих 1гор>.
(Пер.).

BiH послiдовно визначае свою пози-
цiю: <<Хто у бiдi йомену друг - буд"
вiдrмнi й MeHi товариш>. Або rr{e: <<.Щи-

висьЕо, фермера не скривдц який за
шц/гом йде. Он попiд гаем зеленень-
кшчr добрий йомен - не зачiпай>. Во-
роги - то <.6iск5rпи та архiбiскупи> та
iхнiй законшrй спйьник, <<верховlмй
шериф Нотiнrема>. Робiн бере кос-
TerrbHиKiB на глузи: <<I костел у вас е,

l чинш, r щирого золота вдост:UIь.
В iм'я святого дЙрочинства - подi-
лiться з нами)>. BiH приймае смерть
вiд прiореси *. Ми можемо просте-
жити найдавнiшi складники феi ба-
ладноi образностi,- наприклад, анг-
ло-норманська балада про королю-
вання Едварда l, де е TaKi лt напади на
костельне керiвництво й с;ryжителiв
закону. <Що б там не одерлtав багач,
проданий вiдrrинi бiдняю>. Осе.пя вйь-
Hoi людини - лiсовi хащi.

* PoбiHoBi присвячеIrо чимало се-
редньовiчних п'ес, a.rre вiд них збереглися
лише фрагменти. На еlrизаветинському ко-
ну йпши п'еси Мандi <Роберт, граф Га-
нтirгтонський> та Чепмена <Траввевий
день>. Пам'ять про Робiяа зберегли ме-
HecTpeJIr, кOгрr перетворились на активних
укладачiв балад. Ель (сiльське свято в
Ангrrii.- Пер-) на пошану Робiна Гуда
супроводжувався пиятикою, а травень на-
зивався його мiсяцем. У парохiальних за-
писах згаryеться Робiн Гуд i його гург,-
настlльки нерозривно ототожнюв:ulися ак_
тори з головним геро€м виставJIюваноl
п'еси. Щанбар написав <Заклrш до святку-
вання травня разом з Робiном Гудом>,
а Генрiсон - пасторiDIь <Робiн i MapiaH-
но. 1555 р. шотландський парламент ух-
BaJrиB <(у майбутньому Hi у MicTi, Hi у се.пЬ>

не обирати нiкого Робiном Гудом, Крихою
.Щлtоном, Абатом Нiсенiтниф та Травне-
вою Королевою.
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несказавних давен,- це <Криваве
вбивство ,Ц,;кона Ячменя>, де збиран-
ня вро-ж,аю й процес ферментацii по-
даються як жорстокий напад на дух
ячменю, котрий уявJIяеться рiзноро-
бом на ферй. Ворог прокладае бо-
розну, ховае його, волочить, icTb то-
що, aule BiH щоразу оживае та про-
ростае. Зрештою BiH торлtествуе, бо
Ti, хто його п'е, падають на землю.
(На одному вормському BiBTapHoMy
зЙралtеннi Марiя кидае Icyca у за-
вантажJrвальнюi бункер I\[лина, звiдки
BiH з'являеться у подЙi хлiба, абп
нагодувати народ).

Щ,анrе. Важливiшим було перене-
сенкя прованс:чъських форм до Hi-
мецького двору в Па.пермо на Сицилii,
де народився сонет. Коли 12б5 р.
двrрське життя там перервzrлося,
поетичтмй центр пересуrтувся на пЬ-
нiч. В Ломбардii з'явилися канти
Св. (Dранциска, що черпzrли з народ-
Hoi поезii та орiентувались безпосе-
редньо на народri смаки. За цим пiш-
ли лауде Якопоне да Тодi, у яких
несподiваний лtвавий дiалог виклимв
бурхливий захват'. Але тепер серед
пiвнiчнотосканських громад ширить-
ся поезiя трубадурiв,- i це вже був
значний поступ.

r Якопоне належав до знакомитого
роду. ПИ тяжким враженням пережитого
BiH зверrryвся до аскетизму: пiд час ш;побу
помrст провмився, l дружина загинула.
Попiд вишуканими шатами у Hei знайдено
волосяницю. Протягом десятьох poKiB BiH
зазнавав з власноj Bo.lli передбачених пра-
виJIами принижень, а потiм його не без
вагань зарахувaлли до ордепу францискан-
цЬ. Якось, аби приборкати апетит, Якопо-
цg лi/trвiсlш у келii легенi тЕrрини i нюхав
-lx, доки вони геть не зогнили. Коли ченф
виявпли дrкерело смороry, вони уканули
Якопоне до покугноi Korii, де BiH i створив
екзмьтоване лауде. Гiпнотизуюче повто-
рення закJIику <лаудеD зажIл,ло особллшоi
популярностi серед ша.пенфв-флаге;rянтiв,

12 а-вс

Прекрасна Незнайомка уперше
з'яв.rrяеться у поезii урод.lкеrщя Бо-
лоньi, котрий розробляв iдею, згаду-
вану ще у трубадурiв,- ц€й образ був
надто важливпй р,ttя,Щанте. По-справ-
жнюму кохати може лише шIJIяхgгна
людинa' l тому закоханому вJIастива
пrляхетнiсть - д;кентiлецца. Прmе
наразi зникае двозначнiсть прован-
сaUIьськоi,схеми, у якiЙ бар'ер ревно-
щiв i да.rrекiать дами передбачають
радше повiльнiсть у здiйсненнi ба:ка-
кого, нiя< його заперечення: дами,
вJIасне, нема - iT вбирае iдея кохан-
ня, <,6о.жеськоi дiйсностi>. Розлам у
середньовiчному суспйьствi погли6-
люеться: чуттеве протиставлення Ti-
ла й дrху ста€ за визначенням дедмi
бйьш фйософським.

.Щ,алi розвинув цю тему Каваль-
KaHTi (6л. 12б0-1390 рр.). Написанi
ним у вигнаняi балаца мzulи викJIика-
ти у дами враження, буцiм автора в;се
немае на cBiTi. Контрноту реалiзму
запровадив Анге,тlьсрi: BiH усю справу
звiв до тривiального пек.JIа огидних
хвиJIювань через грошi. На новий ща-
бель цю систему пiднiс ,Щанте ( l2б5-
l321 рр.). У Vita Nuova BiH розвинув
тему одержимого втратою, а у Convi-
vio перетворив ii на алегорiю. Недо-
сяrкним його кохавням була Беатрiче,

KoTpi ходили по усiй Iталii, за виняrком
MicT, де ix вiд;rякували шибеяицями. Жи-
Te.lli цiлих поселень виходIdли як стiй та
стъобми себе д.лlя яауки сусiдам.., Вiзан-
тiйсжi вrчrlви завхди шанувмися. Ritmo
cassinese, одна з найдавнiших iталiйських
поетичних пам'яток, оспiвуе вiлrподrикiв-
василiян у Пlвденнiй ITMii, особливо
Св. Нила Молодшого, який з'явився у
Монте KacciHo бл. 980 р. (Гаьдi). Схо;ке,
що моральнi критерii ,Щантового <Пекла>>
спираються яа вiзавтiйський трактат про
добро i зло, кmрий, <цйком можливо, був
одним з джереJr нашого De Virtutibus et
Pasýionibu$ (Трипанiс).
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котру BiH мiг уперше побачити у
дев'ятирiчному вiцi, хоча саме число
9 може мати i символiчне значення.
Лишаючись конкретною жiнкою, вона
стае тепер Iстиною. Парадокс труба-
дурiв доведеrмй до фiлософськоi ме_
.Ki: невiдчутне кохання перетворюеть-
ся на ,Щiву Марiю, культ якоi сягае
апогею. €дина можливiсть ii обiйня-
ти 

- 
це охопити увесь всесвlт одниNl

баченням, що за суттю своею дорiв-
нюе Страшному суду. Треба було опп-
сати усе сучасне суспrльство, а поето-
Bi нале;кало зiйти угору, перейшовши
yci дiйснi щаблi iepapxii.

Образ cBiry поки що той самий, що
й у випадку небесноi гори або зiкура-
ту..Щ,анте тим часом користуеться
величезною кйькiстю джерел: Вергi-
лiй, (DoMa AKBiHaT, Iбн-Арабi, Тандел
Iрландець. BiH зiходить гвинтуватою
дорогою зlкурату часового простору до
точки кiнцевого блаженного видiння
Mapii, але, зiходячи, ,Ц,анте змалював
увесь свlт з поглялу непримиренноr
суперечностi та втрати рiвноваги, по-
кути та очищення, звlльнення та ви-
конання. <<Пекло,> - ремiстична па-
норама сучасноi поетовi Iталii
сповнене пмкого бурхливого свiтла
фатуму незабарних змiн; вторгнення
Генрiха Люксембурзького, що обiця-
ло полiтичну еднiсть, або прихiд Хри-
ста, кmрий несе з собою день мйе-
нiстичного гнiву.

Нам треба звернути увагу на низку
MoMeHTiB. Полiтична боротьба мiлс
папством та iмперiею бентежи,rа ,Щан-
те, що спонукirло його пристраснi iдеi
про сднiсть людей та cyTHicTb життя.
BiH пiшов далi за Фому AKBiHaTa, кот-
рий трактував рацiонмьrмй змiст як
с,пул<iння Bipi, BiH заперечував дотич-
HicTb цих MoMeHTiB. У цьому випадку

фiлософiя дае нам беатифiкацiю у ме-
жах наших мол<ливостей, i влада папи

виключа€ться з природного життя
людей. <<ITалie, ти - рабиня, заiзд бi-
ди, корабель без лоцмана у жорсто-
кий шторм... О священики, KoTpi мали
6 бути жерцями i дозволяти I]езаревi
сидiти у сiддi, якщо ви збагнули до
лалу написане дJIя вас Слово Боже, то
зверtIiть увагу на розгнузданiсть коня,
бо, узявши вудиJIа, ви не стисли ост-
роги> (<<Чистилище>>). А у свосму тво-
pi <Про монархiю,> BiH демонструе
гуманiстичне прикладання категорiй
Арiстотеля: <<Справжня праця людсь-
кого роду повинна цUIком скеровува-
тися на постiйну актуалiзафю потен-
цiйного iнтелекту,- по-перше, для
спекулятивного мислення, а по-друге
(за допомогою розширення i в iм'я
цього другого), ддя дii... Через поши-
рення спекулятивний розум стае
практичним, i метою е дiя й творiнrrя...
€ речi, Kmpi нале-lкить зробити i KoTpi

реryлюються полlтичною мудрrстю, а
також реqr, KOTpr наJIеiкить створити
i KoTpi регулюIоться мистецтвом. Але
ycr вони однаковою мlрою - служни-
цi розуму л< BepxoBHoi функфi, в iм'я
KoTpoi первiсна досконалiсть створи-
ла людський рiд>>. Усе ще даеться
взнаки iдеалiстичний розкол пишно-
MoBHocTl r теоретичного мислення, zlле
поняття спекулятивностl стае менш
абстрактним. Практичний розум пос-
тiйно переносить наголос з потенцiй-
них моrкливостей на реальну дiй-
cHicTb i тим самим вiдривае всю сис-
тему вiд циклiчного ycecBiTy теологii
та запроваджуе ij до ремьного cBiTy
;iюдей. Метою суспйьства е vita felice:
конче необхiдrпrй мир, аби мобiлiзува-
ти yci мо;кливостi розуму й актумiзу-
вати потенцiйrтий iнтелект. До цьото
зводяться yci полiтичнi iдеi .Ц,анте.
Вiдкриваеться lllлях до секулярноi
позицii таких ryMaнicTiB, як Марсилiй
Падуанський, котрий у TpaKTaTi <<За-
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хисник миру)>, написаному незабаром
пiсля cMepтi .Д,анте, доводить, що дер-
;кава icHye лише для того, аби дати
людям можливiсть добре .lкити: <щй
з'явилося дозвiлля дtя розв'язання
таких лiберальних завдань, як розви-
ток достойностей душi та мислення
як дii>>,

I, нарештi, треба вiдзначитиt що
у <<ЧистилищЬ (XV) .Щ,анте викладае
таку засаду: <<Чим бЙьше людеЙ калtе
слово <(наше,>, тим бiльше добра з'яв-
ляеться у кожного з них)>. Тим часом
fl,aHTe не бачить практичноi мо)uIи-
вост1 прикласти згадану засаду до
земних справ.

BiH витворив власне пiдсумкове
баqення середriьовiчного cBiTy у його
мисленнi й дii, свiтосприйманнi й
сповненому гiркоти побутi у той мо-
мент, коли система заходила у смугу
кризи i бiлыrrа частина внутрiшнi х
суперечностей iдей та вiдносин вила-
мувzиася за рамкл схоластики. Поза
тим криза увlходиJIа до самих умов
його вик.лrаду, бо BiH прагнув, вико-
рIrстовуючи певну свlтоуяву, визначи-
ти передумови полiтичноi та людськоi
сдностi, що було HecyMicHe з самими
пiдвминами цього cBiTy. Щим i зу-
мовлюеться величезна внутрtшня нап-
руга у поступовому розгортан}Il перед
нашим поглядом великоi фрески суду
й вознесiнвя *.

* Ва-rr<ливою датою був 1l7б piK, коли
ломбардськi общини завдали поразки iM-
ператоровi Бафароссi, а папство тим ча-
сом блокува.llо ширення пЬдеrшого коро-
лiвства у пiвнiчному напрямку. За доби
!,анте ворожнеча i феодальнi суткчки чер-
ryються з боротьбою цiлих верств яасе-
ленЕя,- гранди намагмися стримати зро-
стання <угодованого люду>>. (У XIII ст.
крила папству пiдiтнуто, i тому (Dло-

ренцii довелося звернутися до найманцiв).
<<Бо-rкеська комедiя> пов'язана з Ювiлеем
l300 р., ме корiння i'i - у сповнених гiр-

l2+

Biil Петраркч 0о Чосера. Петрар-
ка (l304-1344) продов-ltив розробку
теми конфлiкту MilK духовною лю-
бов'ю i земним життям. Проте влке не
було того образу cBiTy, на котрий
спиралися творiння трубалурiв i ,Щан-
те, i поета хвиJIюв:rла нерозв'язнiсть
цього питання. Саме тому Петрарка
названий першою людиною нового
часу: BiH бiльше не належить до се-
редньовiччя, що грунтувмося HaBiTb

у хвилини огиди й гнiву на всеохопно-
му корпусr вчень та символlв,- спог-
лядaчlьне rкиття секуляризуеться, l
поет змишаеться тйьки з проблемою
самого себе та свого ставдення до
речеЙ, до обставин i народу. BiH -
с падкоемець середньовIч ного розкоJIу,
позбавленого системи компенсацiй, i
тому поет продовr(уе боротися сам
з собою. У .Д,анте духовне вознесiння
ло Беатрiче скеровувалося вiд справ-
;rHboi -lltiнки до фйософськоi iстини,
а вiд Hei - до .Щiви Mapii як MaTepi
Еклесii, до Усесутнього, усеохопного
у своему черевi. Таке трактуванвя
близьке до epeci ммоазiйських мон-
TaHicTiB II ст. пiсля Р. Х., котра поши-
рила один з вихiдних cBoix образiв
пrлюбу на Га;иiю та Пiвнiчну Афри-
ку. Iндивiд у Петрарки самотнiй: став-
лення до обо;кнюваноi Лаури розкри-
вае лише конфлiкт його власного
роздiленого тiла Й душi, Тiльки пси-
хологiя мае значення; проблема волi,
питання cMepтi виокремлюються з се-
редньовiчних мiфологем. Смерть стае

коти наступних роках. Розширюючись,
(Dлоренцiя прихопиJIа бiьшу частину Тос-
кани, внаслlдок чого утворилось киька
чимztлих дер)(ав: Венецька, Мiланська,
<Dлорентiйська, Папська, Неаполiтанська.
1329 р. пала засудив трактат Данте <Про
мояархiю> до спалення, а 1555 р. трактат
потрапив до спискiв забороненоi лiтера-
тури.
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емблемою особистого судження,
втрачаючи yci обертоIм, пов'язанi з
кризою кiнця cBiTy. Як i налеlrсить
такiй людинi, Петрарка - невтомrмй
дослiдник, котрпй займаеться самов-
досконaUIенням; вlн стежить за BJIac-
ними порухамп й фнтегами як люди-
на i як митець - при слабкому, але
гострому свiтлi HoBoi самосвiдомостi.
CaMoTHicTb - його притулок, :ule та-
Ko.1K i простiр самовипробовуванrrя -попри романтичнi вгirсr, пiдносить
його до того, вiд чого BiH TiKae.

Секуляризацiя тривае з появою
Боккаччо ( 1313-1375). Трояндовий
садок перетворюеться на реальний са-
док закоханих, i ми присвiдчуемо пе-

рехiд вiд риторпки куртуазЕого ко-
хання й нескiнченного меандруваIrня
змарнйого середньовrчного роману до
психологiчного випробування i грубу-
ватого реалiзму, забарвrrеного ryмо-
ром. Таемниче, що вiддiляе вiд нас
напц/ жадану,- то лише пiдозрiливi
очi чоловiка й мирського сулу; iдеться
про усйякi витiвки, що за ix допомо-
гою можна перемогти ревнивця. Ми
перебуваемо тепер на пiвдорозi вiд
фабльо або <.Ренара> до крутiйського
роману. На прикладi творчостi Боккач-
чо ми бачимо, як cBiT самоврядних
MicT позбуваеться пасторальних або
псевдоепiчних фантазiй середньовiч-
ного роману та замiнюе ix бувмьщи-
нilми про перелюбство, яскравими ха-
рактерами й умовами реального cBiTy,
а на додачу <<Роман про Трояrц5l>
перетворюеться з мегорii на веселий
реа.пiзм. (Тип часом Боккаччо напи-
сав любовний роман про Трою <<(Di-

лострато)>, котрим скористались Чо-
сер, Генрiсон i Шекспiр; у <dIюбовних
видiнняю> Боккаччо використав мотив
блукання у cBiTi духiв д.llя створення
банальних амурних iсторй, а у <<Кор-

баччоr> BiH вирiшив пошпетити .rKi-

нок). Перепочинок Боккаччо зрЙив
собi на ф'езольських пагорбах. Тут на
Bi.lmi, що потопiulа у сад(у, BiH при-
сJц/ховувався до казок, запозичеЕих
з усiлякrоr тубiльних мiфiв,- завдяки
сво€му хисry BiH збагатив ix правдо-
подiбнiстю, ;свавiстю та перекошIи-
вою нотою грубуватого ремiзму, кот-
рого так бракувало з часiв Петронiя,
Лукiана та Аrryлея.

За ним також закрiпи.пася назва
<вчитеJIя терпrнЕя за несприятливих
умов>; поваlкнiсть у його поглядах
виявJIяеться у -lкивильнiй мя нюпо
надii на Золоту добу. <<О, який то був
cBiT!> Наскiльки вiдрiзнвся BiH вiд
<<нинiшньоi доби, сповненоi багатьох
отруених насолод; прикрас, KoTpi Ki-
чого не обiцяють, та похмуро1 пишно-
ти>. Вартiсних людей не було, oKpiM
тих, хто тямив, що <<уся iхня радiсть
i внутрiшня вiдрада мають служити
загаJIьному добру>. I ще одне: <<Чи

нzUIежить MeHl називати тирана коро-
лем або принцом i коритися йому за
законом, як пановi? Hi. Бо BiH ворог
суспiльного добробуту. MeHi дозволе-
но використовувати проти нього
зброю, змову, шпигунiв, засiдки та
обмац- це свята й конечна справaD>.

В Англii народна традицiя
ХIV ст. сягла вершини в мiтеруючiй
поемi <<Петро Орач>. Леrгленд розта-
шовуе на добре собi знайомому па-
родному грунтl усе повсякдення се-

редньовiччя, г.rмбоко усе розумiючи
i yciM спiвчуваючи. Над ним панують
суперечивi прагнення. Як кров вiд
KpoBi середньовiччя, BiH здатrпrй
сприймати cBiT лише у його iерархiч-
HocTi, укладенiй зацlя слу.lкiння один
одному й Боговi. Ленгленда настiльки
грунтовно зачепив християнський
егалiтаризм, що рух icTopii BiH уба-
чае - до Страшного сулу, де Орач -i рятiвник, i суддя. В iншому видатно-
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му Tвopi XIV ст.- <<Молитвi та суruri-
цi Орача Христовi>> - мовиться: <<То

великrдi дар бiдняка, бо BiH вiддае
вJIасне тiло>. Ленгленд тямив, що поп-
ри вiдчутну потребу надати мораJIьно-
го характеру ситуацii розколу через

Так завершуетrcя <<Видiння Ан-
тихристa>>. Вiдходячи на небо, Хрис-
тос передав BTrary Петровi, котрий мав
заJIишитися образом та BicTyHoM
його на землi та в icTopii, аби змага-
тися в iм'я добра. Тим часом кастеJI)aм
€дностi, до KoTpoi кличе людей Свiдо-

CMeptb i блазень. (З нiмецькоzо вuOоння
<Корабля OypHiB> БрнOта).

проповiдь зречення й безкорисrивоi
любовi, у певному розумiннi Орач був
Христом, а пан-нi.

MicTb,- це, зрештою, котедж рйьни-
ка *.

+ Мо:кна дозволити собi цi широкi
узагаJIьнення, не заглиблюючись у скJIадЕу
проблематику побудови поеми та i-i вiдно-
шення до теьшr <роби добре, роби краще,
роби найкраще> (aKTrBHa праця в миру;

<<Безумовно,- Ka;rre Свiдомiстц- найбiльша пиявка -
не покутник, не пастор, не бiскуп,
а Петро Посполитий, що yciM iM за пана...>>

<<Клянуся Христом,- прирiкае Свiдомiстц- я прочанкою стану
i рушу в свiти до завеРшення cBiry,
щоб нарештi знайти Петра Орача...r>
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Щiапазон охоплення, що його ми
подибуемо у Боккаччо, повторюеться
на вищому piBHi поетичного сприй-
няття у Чосера. Використовуючи рiзнi
аспекти французькоi та iTaTliйcbKoi
культури, зокрема <<Роман про Троян-
ду> та <<(Diлострато>, BiH вбирае у себе
cBiT середньовiчних poMaHiB, любовноi
риторики i рiшуче вiдродить аrглiйсь-
ку метрику вiд алiтеруючих форм i
диподii у бiк правилъноi силабiки з
ямбiчною основою. Слiдом за Боккач-
чо BiH береться до широкого peMic-
тичного розкриття повсякдення cBlTy,
створюючи о6'емнiшi характери як
щодо спостережених деталей, так i

втеча у сп<rгляда_rrьнiсть, бiднiсть, харита-
тивнiсть; повернення у cBiT на новому piB-
Hi). Ця дiалектична iдея вельми поширен4
примiром, у (Dоми AKBiHaTa або У. Гi;rгона
(<Книга, котру називають змiшаним ;кит-
тям>); тим часом Леrгленд прагне до пое-
ТИКИ KOHKPеTHOCTL

,Щuяволu та блшзнi. (БранОт).

щодо розумiння ixcyTHocтi. У <(Кен-
терберiЙських оповiдках> BiH пода€
розмаihе та всеохопне бачення се-
редньовtчного життя.

У рамках такого бачення Чосер
творить великомасштабнi й .{iTKo ви-
писанi характери, доповнюючи у та-
кий спосiб калейдоскоп Ленгленда

.або буремне трагiчне збенте.ження
<<Пекла>> .Щ,анте. Уперше пiсля Гоме-
ра, аттичних драматургiв i Петронiя
у письменствi з'являються повно-
KpoBHi персоная(i, KoTpi е водночас
соцlztльними типами.

Хоча Ленгленд i у гадцi не покJIа-
дав закликати до заколоту, у його
поемi е усе те, що надихнуло селянсь-
ке повстання 1381 р.: кадiя на стверд-
ження людськоi гiдностi й цiнностей,
що виходиJIи за рамки безпосередriх
соцiальних цiлей,- вони чудово
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сформульованi у вимозi .Щжона Бо.пла
щодо усуспiльнення власностi, повноi
вiдмови вiд привiлеiв i суспИьного
подйу. Хоча Чосер i йшов у слiди
Ленглендз, BiH у;ке нzulежпть cBiToBi
пiсля 138l р. I-liHHicTb людей BiH по-
дае через безпосереднiй ix опис як
самостiйних iндивiдiв. При цьому
присутнiй момент вiднайденоi рЬно-
ваги, котра е водночас середньовiч-
ною i антисередньовiчною, що не пе-
редбачае глибокоi софмьноi критикиl
хоча погляд автора i скерований до
того cBiTy, де людину поцiновують за

Читання приходfiJIо на змiну реци-
тафi; розцвiтала риторика, компен-
суючп брак матерiалу або загальних
iдей. Тривiальностi щастило заtrобiгти
лише у тих випадках, коли вiрш на6-
лижався до рiвня народноi поетики,
зокрема як з'явllявся гумор. €диним
видатним винятком був Вiйон
(l43l - бл. 146З), котрий продовжив
тадифю Рутебефа, Уго Орлеансько-
го, Архiпоета, Боделя з його <.Звйьне-
ними>> i допровадив ii до логiчного
завершення. BiH змiшуе народнi еле-
меяти з вишуканим лrризмом, кот-
рий - навlть при використаннi час вiд
часу куртуазних форм - висвiтлюе ф
qинники свiтлом невгамовноi особис-
TocTi поета, що позбавлrена сором'яз-
ливостi за будь-яких, HaBiTb наiбу-
деннiших ситуацiй. Сама по собi фор-
ма заповiту, у якiй поет пiдсумовуе
буремнi роки гонiнц пов'язана з тан-
ком cMepTi у тому, що вона передба-
чае у момент cMepTi ретроспективrпrй
погляд на усе,киття - холодний пог-
ляд засудженого до повiшання. <,За-

i1 гiднiсть, а не за мiсце в iepapxii.
ХV сторiччя. Загалом ХV сторiч-

чя було перiодом стагнацii: HoBi еле-
менти з'являлись, at.rle спонукати грун-
ToBHi змlни вони не могли. Витонченi
та досконzuli середньовiчнi основи не
спромоглися дати новий поштовх. Ли-
царськi романи перероблювzйись з
вiршовоi форми на меандруючу прозу,
зокрема у доробку Томаса Мелорi.
Хронiки, наприклад у руках (Dpyaca-

ра, перетворювались на мальовничi
лицарськi романи. I_(i HacTpoi висло-
вив французький поет .Щешан:

повlт> 
- це розширена версlя попу-

лярноi форrrшr, котра в остаточному
пiдсумку випливае з розчJIенування
або офiроспiвiв Великого Звiра, що
збереглося у таких релiктових пiснях,
як <Пiдрiзаr*rй юрок> або <,Баран з
,Ц,ербi>; сатиричний <<заповiт>> часто-
густо кладуть до рота в'ючнiй твари-
Hi - вiслюку чи KoHeBi.

У в'язницi MicTa Мен Вiйона мор-
дуе кашель у вологiй KaMepi та пе-
реслlдуе страх cмepтl, l тому BlH спо-
глядас реальний cBiT без iлюзiй. За-
лишиJrися тйьки голод i спрага, непо-
збутна гiркота й веселiсть безнадiйно-
го iзгоя, почуття невтiшноi насолоди.
А понад yciM - Heyxr,ulbнa усевбiрна
з.rriсть та безцiльнi .lкмощi. Там, де
Ленгленд зi спiвчуттям змаJIьовував

уявного злидаря, Вiйон виставляеть-
ся бiдняком; BiH настйьки вважае
себе частиною пропащих i уярмлених,
що HaBiTb дозволя€ собi полtарт5rвати
над собою, gац своiми приятелями й
переповiсти про ixHi вали, не зраджу-
ючи при Iъому почуття соJIrдарносп.
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Я все тужу, i падае все з рук,
а вабив так колись творiння дивний бран.
Ав;кеж, колись... То все далекий ryк,
бо зараз пуща скрiзь i мiй поро.lкнiй лан.



Я бiдний змrulку, i рiдrя
вся бiдна-з загумiнку:
у батька не було Hi пня,
не дав Орас-дiд хоч скоринку,-
нас гн:Lли злиднi, як в загiнку.
I там, де предкЬ приостаннiй схроц-
спаси ix, Бо-lке, у спочинку,-
нема Hi берла, Hi корон.

У вiдчайлушному саморозкриттi,
забарвленому кватutивiстю та ураз/tи-
вими кпинами, Вiйон постае перед на-
ми як блазенц посоромлюючи cBiT

у вiдвертiй своiй озтIобленостi.
Розбigсносri у пое/.яOах. Розбi;к-

HocTi у поглядах давzUIися взнаки на-
BiTb в апогеi середньовiчного синтезу,
коли схоластика тйьки-но вибудову-
вма cBoi системи у щойно створених
унiверситетах. Апостолiчнi Брати з
Шальону проповiдали проти власнос-
Ti, вина, м'яса та хрещення дiтей бiля
середини ХII ст. Арнольд з Брешii
намагався обстоювати республiкансь
Ki права Рима у його позовах з папсь-
ким престолом; BrH же створив секту
бИнякiв. На початку ХII ст. еретицькi
рухи пошириJIись у Пiвденнiй (DpaH-

цii. Вони скеровJв:шися проти бол-
вохвмьства; rхнiй ваталсок - П'ер де
Брюi - спалений. Ширший рух вини-
ка€ на чолi з AHpi Лозаннським. Бага-
Tloi лiонський купець Петер Вальдо
роздав свою MaeTHicTb дру:lкинi та
злидарям i заснував рух бiднякiв. За
статутом руху, миряни, включно з
кнками, дlставали право виголошу-
вати казання, скасов5rв:чIися заупо-
кiйнi мужби, )rвага зосередrкув€ulася
на особистiсному розумirшi небесного
поклпкання. Потiм зi сходу через кра-
MapiB - здебiльшого через продавфв
текстиJIю - до lTarrii, (Dранцii та Щен-
тральноi €вроrш проникJIа ересь ка-
TapiB. Катари трактувми вiйну та по-
вiшення за вироком суду як вбивство,

пr.rrюб прирiвнювався до кровозмiшу-
вання та перелюбу. Катари м:uIи
власнi щаблi посвяти: досконмi та
вiрники. Вшr{е ми вже звертzrли увагу
на вiдчайдушнi спроби папського пре-
столу чинити опiр такому розвитковi
подiй за допомогою поширення рiза-
нини.

KecTe.lt дещо робIв д7rя прибор-
кання нового духу,- наприкJIад, у ви-
падку францисканцЬ, коли з потен-
цiйною загрозою вд:Lпося впоратись.
Новий орден Йоахима (Dлорького,
котрий у Калабрii зазнав впливу Bi-
зантiйських iдей, бу" дозволений
ll9б-го папою Щелестином III. ,I|,aHTe
визнавав йоахима як пророка. <<Не-

минуще свангелiе>>, видане 1254 р.,
вкJIюч:lло три чiльнi його працi з при-
мiтками i вступом. У вступi, вJIасне,
проголошувzUIася нова релiгiя - релi-
гй Святого.Щуха, заснована на Апо-
калiпсисi, 14:б. (Схоже, що ця праця
наJIежить не йоахиму, а одIому з

францисканцiв). йоахим вчив про три
цикли: юдаiстичнrлi, християнський
та Святого Щуха, котрий мав розпоча-
тися 126O р. У середовищi францис-
канцЬ не вщух:rли суперечки й.ж
прихиJIьниками черЕецтва або ком-
промiсу й дrхiвниками, KoTpi намага-
лися засцrвати орден абсолютного
;кебрацтва. У свiтлi вчення йоахrппrа
(Dранциск з Асиза уявJIявся BicTyHoM
HoBoi доби, нового вияву Borri Божоi;
боротйа мiж таборами дед€rлi загост-
рювалась. |323 р. папа IBaH ХХII
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Кiнець cBiTy. ( БранOт ).

видав бу.плу, в котрiй доводиJIося, бу-
цiм Христос i апосто.lпл м,uIи влас-
HicTb. Лев Баварський у своiй вiдповi-
дi з полiтичних MipKyBaHb засудив
папу як еретика, що заперечуе .:ке6-

рацтво Христа. Таким чином, супе-
речка розрослася до розмiрiв конф-
лrкту IvlDK папським троном та rмпе-
рiею, у котрiй на боцi cBiTcbKoi вrrади
стояJIи TaKi людrr, як Марсилiй Па-
дуанський та У'йьям Окам.

IIIaMaHicTcbKa особа, якийсь Сер-
гареrчri, пiддав себе обрядовi повтор-
ного народження через обрiзання,
його спови;rа i вигодувала жiнка. BiH
заснJrвав у Пармi рух, котрий дilhпов
аж до Нiмеччини. I_{epKBa його спали-
ла, а апостоликiв пiддма переслiду-
ванню. Фра .Щольчино, котрий ввал(ав
себе безпосереднiм посланцем неба,
заснував в Альпа2r громад/, ддя ,кор-

,Щурнi, tцо шукають Утопiю. (БранOт).

стокого винищення якоi папi довеJIо-
ся органrзувати спецЕчIьну виправу.
Самого .Щольчино розiрвали на IIMaT-
ки розпеченими клiщами. Подiбнi ру-
хи шири.лись i у Нiмеччинi пiд назвою
громад багардiв або бегардЬ. Ортлi6,
один з проводарiв руху, мав настйьки
пiнтеiстичнi поглядл, що зарахував
Сатану до божеськоi cyTHocTi. Послi-
довники нrмецького мrстицизму нази-
вали себе йюмiнатами. Збйьшувма-
ся кйькiсть жебрацьких та мандрЬ-
них громад, до них приедIув:UIися
лtiнки. (Dлагелянти почzlли займатися
самобичуванням 1259 р. в Iталii; секта
швидко пошириJIася на пiвнiчнi регiо-
ни. В Угорщинi, Нiмеччинi, Фландрii,
Го.rшандii вiдбувалися MacoBi ход.r,

учасники яких били себе до rqpoBi та
спiвали молитви про кiнець cBiTy. Щей
рух проiснував до ХIV ст. Пiсля чуми
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1349 р, в Нiмеччинi з банд створюва-
лися братства на чолi з ватажком,
котрому давмася обiцянка слiпо ко-
ритися; вони маJIи шкlрянr паскll, ряс_
но усiянi залiзними цвяшками, Папа
наказав ух(ити жорстокID( контрза-
ходiв, ме у |4l4 р. знову багато з'яв-
ляеться флагелянтiв, до котрих цього
разу прилучилися Брати Святого Хре-
ста. Вони нападали на церкви, ix ки-
дали до в'язниць або сп:lлюв:ulи.
У ХIV-ХV ст. тривала масова icTe-

рiя з танком святого BiTa.
Фiлософiя. В ycix цих слiпих вибу-

хах ми вбачаемо реакцiю ошалйих
бiднiших верств. Але водночас Hi на
мить не вщухав бунт проти позифi
схоластики, що звела розум до рол1
слу:книф вiри. Виникла необхiднiсть
рацiонально йгрунтувати догму,-
частково це вiдбулося пiд впливом
арабськоi фйософii, наприклад Аве-
роеса. Одним з перших цю проблему
висунув iрландець Ерiлена, котрий
наполягав на примат1 розуму над ав-
торитетом. В XI ст. до розкоJry приeд-
нмись Беренгар Турський та IBaH
Росцелiн. У ХII ст. прийшов П'ер
Абеляр, котрий блискуче використав
суперечностi у працях Вiтцiв Щеркви
й змiцнив завоювання розуму. У
XIII ст. з'явилося чимzulо нових тек-
cTiB часiв античностi, вмючно з пра-
цями Арiстотеля, KoTpi знали тiльки
за схематичними витtrами з Боецiя.

Першим великим арабським фiло-
софом був аль-<Dарабi - неогulатоник
за трибом мислення, арiстотелiанець
за методологiею. його послiдовник
Авiценна був арiстотелiанець за змiс-
том i логiчною схемою, вважаючи, що
унiверсал;i iснують лише у нашому
мисленнi, що матерiя не створена i

вiчна i що Бог (першопричика) 
- це

розум та глузд, <<нус)>, котрий перебу-
ва€ у безперервному процесi звершен-

ня. У Багдадi цю фiлософiю засудив
аль-Газмi та ортодоксальна реакцiя.
Одначе вже на початку ХII ст. в Iспа-
Hii Авемпаче i Абубачер розглядми
життя як поступовий перехiд вiд тва-
ринного iснування до бохtеськоi сут-
HocTi. Абубачер вважав, що релiгii
наблил<аються до абсолютноi iстини,
а фiлософiя ii знаходить. Авероес
називав Арiстотеля вершивою мудро-
cTi i намагався створити систему кон-
центрованого арiстотелiзму на пiдста-
Bi понять про вiчнiсть MaTepii та ед-
HrcTb розуму.

Авероiзм занесено до християнсь-
кого cBiry, й BiH зажив особливоi по-
пулярностi у медичних школах. У се-
рединi XIII ст. домiнiканцi висунули
завдання гармонiйно узгодити фiло-
софiю з костелом. Вони започаткува-
ли заrrеклу полемiку з такими аве-
роiстами, як Сiгер Брабантський, кот-
рого .Щанте помiстив у Раю. (DoMa
Акзiнат докJIав чимzlло зусиль, аби
узгодити догму з фiлософiею ApicTo-
теля, завдавши. тим самим поразки
августинськiй Bepcii занепадницького
платонiзму. Дле, попри yci старання
(Dоми AKBiHaTa, авероiзм закрiпився
у Парижi, а потiм грунтовно отабо-
рився у Падуi. Поглиблення супереq-
ностей призвело у XIII ст. до ство-
рення iнквiзицii. Перший секулярний
закон проти еретикiв, що передбачав
кару cMepTi, виданий <Dрiдрiхом .Щру-
гим,- |224 р. BiH запровадив спаJIен-
ня на cToci *. <Dрiдрiх Другий веJIьми
симпатиз)rвав aBepoicTaM, боронив ев-
peiв i мусульман, але нiчого не мав
проти спrчIення католицьких еретикlв.
Систему нетерпимостi стосовно нових
iдей закрiпила \252 р. булла IHoKeH-
тiя IV. Жебрацькi ордени, перетворенi
Еа ланцюгових псiв папи, сприяли
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протягом сторlччя запровадже}lню |н-
квiзицii у бЬшостi захiдю,tх Kpaih *.

ПiзпьосереOньовiчне Jпuслеtня.
Таким чином, втiлена у схоластиф
боротьба за примирення доl,ми i розу-
M)i призвела до поглиблення розколу
мiж теологiею та фiлософiею, що вик-
ликrlло у XIV ст. загauьне збенте-
ження, скептиlизм i кризу. Аби сту-
пити великий крок уперед, саме й пот-

рiбна була та позицiя, котру боронив
.Ц,анте. У тому cBiTi, де годi було
кинути прямий виклик костелу, бо
ycix смйивцiв одразу спмювми на
вогнищi, единий вихiд полягав у тому,
щоб пробити якомога бйьший вилом
Mi.lK вiрою та розумом i зламати сис-
тему (Dоми AKBiHaTa. ,Щля цього треба
було Бога оголосити незбагненним.
Щей крок зробив .Ц,унс Скотт, а нас-
тупrrий - Уйьям Окам, котрий нама-
гався обмежити пiзнання досвiдом та
практикою. Визнаючи iдею абсо-
лютного Боr,а, BiH унеможливив вико-
ристання iдеi бо;кеського передвизна-
чення, що нiбито мiстилось у законах
костелу та положеннях Бiблii. Усе
cTaB:Uro моr(ливим, l розум не мlг
використовуватись рrя пiдтримки Bi-
ри. його Itослiдовники пiдкреслювали
вiдношення абсолютноi влади до Бо-
lKtli ласки та майбутньоi свободи дiй.
I послiдовники Окама, i iйнi опоненти
зосередили увагу на свободi волi. Ока-
мiзм вибивав грунт з-пiд вiри у ко-
нечнiсть ласки, виключав теологiю зi
сфери cBoix irrTepeciB та створював
нестiйку ситуацiкl, за якоi не визнава-
лась винятковiсть Hi добра, Hi зла. За

* Перший секулярний закон проти
epeci ухваленшй l 1бб р. в Аяглii, коли рох
KaTapiB тавруваJIи, висiкли й вислми з
краiни. .Що появи страху масових ересей
папство було толераятнiшим. Наприклад,
Григорiй VII 1076 р. вiд.пучив йд KocTe.lry
мiщан Камбре за сп:rленяя еретикiв.

цих умов едино прийнятною була брад-
вардинська вrдповrдь: виключити усе,
KpiM Бога.

До l3б0 р. rц стадlя боротЙи iдей
вичерп.uIася. Вилом пробито. (У полi-
тичному мисленнi i .Ц,анте, i Марилiй
схожим чином виключиJIи роль косте-
лу, вiдкидаючи будь-який зв'язок йлt
теологiею та державою). Хоча фор-
мzlльно дискусii тривtulи, вдirлося по-
ставити остаточну крапку l розчисти-
ти мiсце ддя наукового та гуманiстич-
ного мислення Ренесансу. Тим часом
поява лолардiв в Англii та гуситiв
у I_(ентрмьнiй €вропi виявиJIа ту ве-
личезну небезпеку, котру TaiB у со-
бi союз розкольницьких iдей та Еа-
роджуваних наtцонально-визвольних
pyxiB.

Криза мислення була водночас
кризою мистецького зобра;кення, бо
середньовiчне тракт)aваяня форми
визначaulося iдеею про те, що унЬер-
сальнпй, стlравдi еднальний образ пе-
ребував в iншому cBiTi. .Щоки у се-
редньовiчному мисленнi та почуваннi
зберiгмося багатство MacoBocTi, ця
iдея працювала як потуlкний органi-
зуючий чинник,- наприкJIад, у ви-
падку романського або готичного кос-
телу; але тiльки-но перейг iнтелек-
тумiстський пiдхiд як складова час-
тина розкладу середньовiчного сус-
пiльства та його пiдва.пин,- почав
нейлаганно послаблюватися цент-
ральний образ cBiTy, з яким спiввiдно-
ситься коlкний iндивiдуальrпrй образ.
Тндивiлумьна образнiсть почма тя-
.lкiти до iзольованостi, абстрактно
пов'язаноi з потойбiчним архетипом.
(Dорми готичноi стилiзацii досi зали-
шzlлися привабливими та ефективни-
ми, aUIe вони вlддмяJIися вrд визна-
чальноi органiчностi paHHix праць.

На змiну фiлософському мислен-
ню прийшrли системи казуiстики.
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Припускалося, що коrкне питання мае
в iдеалi розв'язання, коц)е можна
знайти за допомогою форма.rrьних
правил. Особливо помiтна казуiстика
у MopaJIbHocTi, етикетi й церемонiйнiй
точностi детмi, беззастере;кних пра-
вI4пах кохання, у поведiнцi пiд час
обiду i в бою, Надмiрний форммiзм
був наслiд<ом вiри в усталенi моделi.
що iснують д;rя yciei вiчностi й пе-
редбачають yci можливостi. Тому
будь-яка дiя вiдразу посiдала BJlacHe
мiсце у загальнiй системi i розгляда-
лася як повторення добре вiдомоi бi6-
лiйноi або iсторичноi подii. l оскiльки
подlя MaJIa значення лише з огляду на
ii унiверсальнiстц вона розглядмась i
вiдчувалась як алегорiя. Замiсть
рe:шьних людей з'ямялися Жадоба,
Неробство, Зажерливiсть тощо. Yci
людськi дii, достойностi й вади теоло-
ги полюбля.lIи гр)rпуватIr й перегрупо-
вувати, подlляти, пlдпорядковувам,
зiставrrяти виразно механiстичним
робом.

Подiбна ментальнiсть чиниJIа дво-
бiчшй вIuIив. Вона переводила усю
складнiсть ре;шьного життя до обме-
-lKeHoi низки устzrлених форм, емблем,
а;rегорiй та абстракцiй, але водночас
вона й перетвориJIа iдею, котру сприй-
мма як вицIу сиJIу, на будь-якi навко-
лишнr пред\,lети, що починzUIи жити
одухотворенrлrr i дiяльним життям з
вJIасними особливостями й цiлями.
<<Символiзм разом з алегорiею, що
йому слугуе, перетtsорився зрештою
на iнтелекту:йьну забавку. Мисли-
тельна HacTaHoBJIeHlcTb Еа символи
перешкоджaUIа поступовr каузаJIьнос-
Ti, бо, порiвняно з слпиволiчними
пов'язаннями, каузальнi та генетичнi
зв'язки виглядають загaulом бiдriше.
Так, освячеlпlй символiзм ,щох свiтил
i двох мечiв протягом трив:чIого часу
заступав шлях iсторичнiй та юридич-

нiй критицi влади папи. Бо спмволiшrе
зобра-хrення папствit та iмперii у виг-
лядi сонця й мiсяця або дрох мечЬ,
що ix приносять християни, означало
мя середньовiчноi уви набагато
бiльше, нiлr просто разюче порiвнян-
ня: воно розкривмо мiстичнi цiлFа;rи-
ни обох в.тrад i стверджувмо без-
умовну першiсть святого Петра. .Ц,ан-
те, аби дослiдити iсторичнi витоки
примату папства, мав насамперед вИ-
мовитися вц ужитковостl символlз-
му)> (Хейзiнга). У пiзньому се-
редньовlччr - 

пlсля занепаду сил злу-
ки - не лише у мистецтвi, ме й у
lкиттi розвинулися найлегковажнiшi
форми сrп"rволiзму. Так, мiстичнrлi
Сусо краяв за обiдом яблуко на чоти-
ри частини: три частини BiH з''iдав на
прославу Трiйф, а четtsерту - на
згадку про ту любов, з якою Марiя
дала своiй .Щитинi яблуко, а що хлоп-
чаки яблука не обираrогц то четвер-
та частина споr(иваJIася разом з йi6-
раною шкiркою. Пiсля Рiзра BiH я6-
лук не iЪ, бо й Icyc був ще замалIй,
аби iсти яблука. Отаким дивовижним
побитом люди намагaLпися надати
значущостi своему життю, але най-
звичайнiсiнький аналiз свiдчив, що то
не видатна доба усеохопного симво-
лiзму, а доба розкладу й механiчного
копирсання у символах.

Вiдомшчr мислителем-розкольни-
ком кiнця XIII - поч. XIV ст. був
iспанець Рамон Люлц котрого M:uIo
не засуди.ли. I_1ей неоrurатонiк з пiфа-
горейськими iдеяrtи про числа пори-
нув у вiзii про знаход)t(ення спроще-
ного ключа до таемниць ycecBiTy; BiH
намагався заглибитись у методологiю
знання. Люль наммював дiаграму у
виглядi кола з дев'ятьма основопо-
лоr(ними питаннями i ще п'ять кон-
центричних систем з автономним
обертаннлr.r. BiH так намiрявся визна-
чати середнiй член будьякого сило-
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гЪму. То була перша спроба ство-
рення завершеноi системи симво.rriч-
Hoi логkи, KoTpoi бракувало Лейбнiцу
i котра згодом вIuIинула на Бруно.
Вiдчуваючи цИснiсть процесу пiзнан-
ня, Люль упритул наблизrшся до запе-
речення вiдмiнностi мiяс теологiею та
фйософiею, Mi.lK природним i надrри-
род{им: BiH схилшся до своерiдного
шпкiйчного паrrтеiЪму стосовно зако-
нь мисленrrя i логiки. Засновок поля-
гав у тому, що людина <<вiдповiдае>>

природl, а процеси мислення 
- 

при-

родним явиulам.
IIаступний крок зробив видатний

мислитель ХV ст. Микола Крифт з
Куе (1401-14б4), син мозелrcького
рибалки, цо вибився у кардинали. BiH
намагався звести теологiю до фйосо-
фii у своему вченнi про те, що Трiй-
ця - це дiмекти,Iна засада усього
жпття й постуrry. BiH вважав, буфм
чуттеве сприйняття о6'еднуеться у
процесr мисJIення r що знання, попри
свою peмbHicTb, мо;ке бути лише
приблизним, як багатокутник, що
набли;каеться до кола. Так пiзнання
спiввiдносилось з iHcTpyMeHToM мис-
лення, :йе за допомогою iнтуiцii люди
могли долати с)rперечностi або анти-
нойi досвi.ry, зводячи протилежностi
до цiлiсностi. Подiбнпм чином людина
повторювма божесьrurй процес
триqдностi. YcecBiT безме-rкний у про-
cTopi й часi, i центр його мiститься
там, де розташовуеться спостерrгач.
Природа живе масним життям i
здатна до самовиразу; кожна рiч бйь-
шою чи меншою мIрою 

- 
недоверше-

не вiдбиття BcecBiTy, причому умовою
iскування цiеi речi була iT спiввiднос-
HicTb та спiльнiсть з iншимп речами.
Розум розкриваеться у числах. (У ре-
чах, що BiH осягав, мiстrвся неподйь-
ний MiHiMyM, а у свiдомому мислен-
Hi - неподйьнrшi конпrнлrм).

Уперше вiд часЬ грекiв науково
обгрунтувати BcecBiT спро6lrвав Куза-
нець: BiH передбачив закон iнерцfr та
проголосив, що земJIя перебувае у ру-
ci, одначе вваrкав, буцiм брак певноi
точки спостереr(ення не дозволить
вимiряти цей рух.

Народнi мiстикп, що писrци на-
родною розмовною мовою, часто-гус-
то пов'язlrвали cBoi пЙудови з пан-
теiстичними та а.rпriмiчними iдеями,
cкa)dмq Люля i Кузанця, i тому не
дrrвно, що костел нiколи iM не довi-
.ря. Так, Мейстер Екхарт був звину-
вачений у поширеннi epeci, виклика-
ний до Авiньйону i там помер; Лшгер
cBorм дУховним попередником вважав
Таулера; Сусо наштовхнувся Еа жор-
стоку опозифю. Таулер користувався
апокмiптиrпrою традицiею i вдавався
до образного ла,ry, породженого кра-
марюванням i ремiсництвом. Схожi
тенденфi притаманнi й iншим групам,
наприклад <Друзям Бога>, серед яких
виокремилося вуrкче коло <<Таемни-

чих СинЬ Бога>. Громадли поборни-
KiB вiри особливо часто виникаJIи у
Нiдерландах; чJIеЕом одного такого
угруповаIrня був Томас-а-Кемпис. Се-
ред iншкх ще треба згадати про <(Бра-
тЬ простою життя)> та <<Вiндесгай-
мську концрегацiю>. IIlодо згаданих
громад .Щ;керсон зауважив: <<У них
духовна любов дуже rrтвидко перетво-
рк)€ться на вцверто тlлесне кохання)>.
Мiстикiв дiйсно полонlLпа чуттева о6-
разнiсть: вони пили молоко ДЬи i
кров з грудей Христових, розкошJrва-
ли в екстазi rrшюбноi зJryки, яц на-

. прикJIад, у випадку уродх(енця Брета-
Hi Алана де ля Роша, який заснував
<Уселенське братство пса.птиря Мате-
pi Болtоi>. (Алан створив чиммо
фантазiй на теми пекла; BiH був
пов'язаlмй з <Вiндесгаймською конг-
регацiею> та <<Братами простого жит-
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тя>, у цвольському домl котрих BlH
помер 1475 р. АлаЕ був наставником
свого колеги-домiяiканця IIIпрgцрg-

ра - невблаганного переслiдника
вiдьом, який розбудував у Нiмеччинi
<<Братство A-rraHa>>).

.Ц,о цих течiй близькi мхiмiки зi
своiми системами вiдповlдникiв i тран-
сформацiй, що багато чим завдячують
арабам. Альбертус Магнус, Роджер
Бекон, Арнольд Вiлановський, Люль,
Петрус Бонус, ,Ц,лсон ,Щастiн i багато
iнших зробили чима.rrий BHecoi< у тео-
рiю й практику, змiшуючи хiмiчний
досJriд з найневiрогiднiшими уявJlен-
нями про спонтанне породження та
iepapxii змiн, причому iхня образнiсть
запозичена з ритуzrлIв заJrицяння та
посвячення. KpiM розробленого нав-
мання лабораторного устаткування i

випадкових хlмlчних вlдкриттIв, zrлх1_

мiя стимулювzulа пошук yHiTapBoi
концепцii матерiмьного i духовного
процесу та Bipy у те, що рiзнi iдеi,
ко,грi приходять yBi cHi, можуть пе-
ретворитися у життя, як про це мо-
виться у тому уступi, де Родlкер Бе-
кон дивиться у майбутнс. <<Щiлком
можна створити безвесловi машини
лля навIгацll: наиоlльшl судна на рlч-
ках та морях урухомлюватимуться
однiею людиною i пересуватимуться
швидше, Hi.rK судна з багатьма весля-
рами. Мо;кна створити вiзки, що без
допомоги тварин розвинуть неймовiр-
ну швидкiсть... Лiтальнi маlлини мож-
на створити таким чином, аби людина
сидiла посеред машини i крутила
якийсь дриryЕ, завляки котрому
штучнi криJlа вiдштовхуватимуться
вiд повiтря, як це робить помахом
крил перелiтний птах. Мол<на побуду-
вати невелику за розмiрами машину,
здатну пiдiймати та оtryскати вели-
чезнi BarrTaжi... Можна створити ма-
шину дIя море- Й рiчкоплавства Й без-

печного опускання до самого дrа...
Мо;кна спорудити мости через рiчки
оез оикlв аоо 1нших пlдлор, а також
механiзми та нечуванi лвигуни> +. Бе-
кон запропонував покращити эlр за

допомогою спеЦально пiдiгнаних лiнз
i передбачив молtливiсть тrлавання
навколо cBrтy.

tlcc. Руйнування середньовiчного
синтезу i запровад;кення нового cBi-
тосприймання, цебто свiтоспрrйман-
ня мешканця самоврядного MlcTa за
)aмов вlльного ринку, позначилось rlа

розвитковi нового механiзму - го-
динник4 котрий лежить в ocHoBi точ-
них вимiрювalльних систем, сучасноi
науки про йри та органiзацiйнi фор-
ми промисловоi дiяльностi, cBiTy
машин.

Стародавнi греки прийшии до вис-
новку, що людина - це грошi; новий
прошарок мешканцlв самоврядних
MicT збагнув те, що згодом 11роголосив
(Dранклiн: час - грошi. У минулому
iснували сонячнi та водянi голинни-
ки - ненадiйнi механiзми з обме>rе-
ними можливостями регулювання
життя. Дле, шtасне, годинник уйож-
ливпв цLпком нову систему керування
та уDорядкуванIrя людськоi дiя.пьнос-
Ti: людина перестaulа за.rrелtати вiд
сйы:ькогосподарського року з його
сезонними змiнами, що були прийнятi
як основна Mlpa житгя, котра визна-
чzца ритм та види пристосування до
фаз природи. Вiдтепер людина могла
у багатьох найваltливiших фазах
cBoei дiяльностi дедмi менше уваги
звертати на ритми землi й трактувати
час як абстрактну лiнiю, подiлену на
однаковi митi або тривалостi. Ранiше

* I_{e уривок з шостоi частини <<Вели-
кого творiння> Родлtера Бскона. Ни;<че
Лiндсей мае на увазi роздiл <<Оптико з феi
ж праф. (Пер.').
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час уявJIявся як лабiринт, коло, спi-
p:L,Ib, низка ритмiчних координат, ед-
нмьний момент, а тепер виникла iдея
про час як про механiчну послиов-
HicTb твердо визначених одиниць. Як-
що ми поглянемо на початок доби
iндустрiа;riзацii, то побачимо, скiльки
страждань пов'язано у селянина, гру-
бо вiдiрваного вiд землi, зi звиканням
до клiтки одноманiтноi фiзичноi працi
пiд невмолимий хiд годинника, биття
котрого BrH ототожнював з порухом
вJrадного указrвного п:шьця нового
господаря - грошей. <<У цьому ви-
падду iдеться про новий рiзновид про-
дуктивноi машини, у якiй заряд по-
TylKHocTi й перелавальнiсть забезпе-
чують рiвномiрний плин енергii по
усьому механlзму, plBнy продуктив-
HicTb та стандартизований продукт.
IIIодо визначуваних кiлькостей енер-
гii, стандартизацii, автоматичностi дii
та, яaperrrTi, спеrlифiчностi вироблеяо-
го продукту - точного вrд.пlку часу -годи}Iник став найдосконмirrlою ма-
шиною у новочаснiй Texяirii. Надалi
цей винахiд так i залишився на пе-

редньому Kpai, бо BiH визначас piBeHb

досконzlлостi, до котрого тя.lкiють iH-
шi механiзми. Ба бйьше, годинники
були взiрцем для численних витворiв
механiки; анмiз руху, rцо супрово-
джував удосконaмення годинника з
розмаiтими ускладненими зубчастими
передачами, обумомював успiх при
cTBopeHHi найрiзноманiтнiших меха-
нiзйв>> (Мамфорд). Завдяки зростан-
ню монастирrв, що розвинули велико-
масштабне виробництво (наприклад,
орден бенедиктинцiв), cBiT не мiг вже
дати собi ради без годинника на до-
сягнутому piBHi економiчного розвит-
ку *. До XIII ст. нtчrагодrкено випуск

* За iронiею долi, монастирськi посе-
леяня, породженi пасiонарною потребою

механiчних годинникiв, а сучасний
тип годинника витворений у Парижi
Генрiхом фон BiKoM не пiзнiше
l370 р. Очевидно, близько l345 р. по-
ширився подiл години на б0 хвилин,
а хвиJIини 

- 
на б0 секунд,- абстрак-

тна схема, якимось чином пов'язана
з круговоротом небес. Калtутц що до
початку ХVI ст. один молодий нюрн-
бержець виготовJIював <(з маленьких
кавалочкiв залiза годинники з багать-
ма колiщатами>, а наприкiнф сторiч-
чя у Голландij та Англii вже продава-
лися домашнr годинники.

8. ШjстнаOцяте сторiцця

Дрхiтектgра. Розвиток iталiйсько-
го образотворчого мистецтва i лiтера-
тури у добу середньовiччя та Рене-
сансу якнайтiснiше пов'язувався з до-
лею мiських громад i надзви;rайно
напруженою боротьбою всерединi ix,
проте нам не з руки розглядати сус-
пiльну ситуацiю в ycix подробицях та
фазах змiн. Проте у ХV ст. скрiзь
спостерiгалося послаблення демокра-
тичних пiдваrrин, попри oкpeмi зако-
лоти, як-от Савонароли у Флоренцii.
Повсюди ширився рух за BcTaHoRIeH-
ня нацiональноi державностi, загост-
рювalлася боротьба самоправних MicT
iз запосйiстю феодмiв - за вйьнrдl
ринок, зрост:цо тя-lкiння до центр,ulь-
ноi впади, На зламi ХVI-ХVII ст.
аристократiя в Англii та Нiдерлан-
дах завбачливо пристосувмася до но-
вочасних потре6. Схожий процес вiд-
бувався i у (Dранцii, але BiH великою

втекти в|д cBrтy ринку, перетворилися з ча-
сом на осередки нагромадження церковно-
го скарбу та прискорення секулярноi експ-
луатацii. Так, костел створив ситуацiю, що
призрчз у XVI ст. до його в.пасноi експ-
ропрiафi у зошi iнтенсlвного вирЙrоrцтва.
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мiрою стримувався вiйнами IvrDt( като-
ликами та ryгенотами. Нiмеччина
пасла заднiх через надмiрну феодмь-
ну подрiбненiсть, породжену ще Свя-
щенною Римською irчrперiею, а Iтмiя
зzUIишалась геть уся покраяна кордо-
нами через опiр папства pyxoBi до
нацiональноi злуки, Така ситуацiя
сприяJlа раннiй появi вйьних громад,
проте водночас давzulася взнаки нео6-
хiднiсть побйьшувати полiти.пri орга-
нiзацii. Пiд цю пору народиJIась
сеньйqriмьна реакцй; це ж вiдбува-
лось r на lнших теренах, де аристок-
ратiя не ба;ка.rrа погодитися з розвит-
ком купецтва. Ще особливо виразно
помiтно на прикладi Генуi.

Про цю змiну суспйьноi ситуацii
слiд постiйно пам'ятати, розглядаюqи
Високий Ренесанс, У будiвництвi ми
стаемо свiдками трiумфу безпосе-
редньоi iйтафi давньоримських спо-
руд i майлrе одночасноТ появи систе-
ми порушених рiвноваг, котра зумо-
виJIа маньеризм i бароко. У Римi
приклад наслiдування давнiх римлян
подибуемо у доробку Браманте, кот-
рий полюбляв скульптп)нi ефекти.
Проблема спiввiднесеностi з людиною
була забута, виникла суперечнiсть
мiл< класичною гармонiею i барочною
IUIастикою.

Будiвничi поринzrли у педантичне
вивчення старЬ;китнiх форм, звертаю-
чи дедмi менше уваги на людину або
вимоги естетики Рiвновага Ренесансу
вт?ачаеться. Мiкелапд:кело дав веJIи-
чезний заряд вируючоi енергii. Вiд-
так - з 1520-15З0 рр. i до кiнця
сторrччя - настае панування мань-
еризму. Щей суперечливий стиль ви-
кривлював iдею часу, незме;кно вiд
того, вiдбивав BiH буремнi конфлiкти
чи послiдовно тя.жЬ до стриманоi ви-
шуканостi. Непересiчна пристраснiсть
Мiкеландлrело, д/ша якого розрива-

лася Mi.lK iдеями Христа й Прекрасно-
го, наJIеr(ма до епохи таких святих,
як Iгнацiй та Тереза. (Iнквiзицiя вИ-
новJIена 1542 р,, а ценз)rра - 1543 р.).
Бавя кафедри св. Петра - це борня
титанiчних сил i улюблених ним вели-
чезних мас, ме точиJIася та бптtsа

у порожнечi. .Щлшо та.й годi, наскйьки
в,IIучно передбачив .Щ,анте конфлiкт,
що Його роздирав,- чи то небо, чи то
чистилиIце, чи то рай,- ми пересвiд-
чуемось, як Мiкеландлсело д)аматизу-
вав у собi BcecBiTHe протиборство, осо-
бисто до боротьби не втручаючись.
Вiдберiть цю пристраснiсть - i w1

одерrките маIrь€ризм, трохи пошир-
Te-i одерл<ите бароко,

,Щ-жакомо да Вiньйола у церквi Iль
,Щжезу в Римi поеднав середньовiчrмй
наголос на поздовжньому компону-
BaHHl з ренесансною схиJIьнrстю до
центрмьного IUIанJrвання. Можливо,
BiH нас.пiдував Мiкеланджело, хоча
й удався до <<квiтучоi} стиrriстики
Альбертi, аби пов'язати створюваrлrй
фасад з внутрiшнiми о6'емами нави
й бiчних BiBTapiB. Вiньйолrа оформив
ни-lкнiй поверх як трiумфальну арку,
а верхнiй опорядив щипцем на увесь
шир нави, з'еднавши його з нилrнiм
поверхом волк}тамц що вкривми
фронтон односхиJIьних покрiвель
притворiв. I_{e - маньеристичне
розв'язання, проте загaUIьна схема ви-
користOв)iв:uIася згодом у багатьох
барочних костелах. У певному розу-
MiHHi реакцiя сполуч:чIа найгiршi ри-
си готичного l ренесансного свlту,

розробляючи новиЙ тип споруди, поз-
наченоi збудженiстю, розкiшними
оздобами та елементами чуттевого
захвату.

Розквiт маньеризму ми спостерi-
гаемо у творчостi Андреа Палладiо,
стиJIь котрого учень Рафаеля ,Щжулiо
Романо використов5rвав мя спору-
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дження вJIасного будинку. Трохи над-
мiрrп.lй у детaшях елегантrrий рене-
сансовий форммiзм дав нарештi
стилц придатний для тактовного i ви-
шуканого варiювання й подальшоi
розробки, Кiнець кiнцем виробилася
чисто секулярна apxiTeKTypa: ПitJula-
дiо костелiв не будував. У примiських
вi.ruпах BiH полюбляв розташовувати
колоналу по кривiй, з'еднуючи куб
чйьноi йаси з видовженими флiгеля-
ми. BiH залучив до загаJIьIIого шlану
низькi допомi.lкнi споруди, що )rмож-
ливиJIо використати ландшафт i вда-
тися до ландrrафтного IuIанування.

Образотворче iluстецтво. За ви-
нятком Вiйона, лiтературi ХY ст. BTra-

стива декоративнiсть: наriважливiшi
поривання Боккаччо й Чосера послi-
довникiв не м:uIи, а от в образотвор-
чому мистецтв1 увиразнюеться пос-
туп. I_{я гzrлузь безпосередньо пов'яза-
на з ремiсництвом, i в нiй еJIементи
iдей самоврядного MicTa раз у раз
сполучirлися з науковими здобутками
у чаринi aHaToMii й перспективи i по-
роджувzIли видатнi твори. Образо-
творче мистецтво, особливо у 1420-
1500 рр., поклilло пiдвалини безпе-
рервного вiдкриття cBiTy, народiв, кот-
pi його населяIотьr розмаiтих о6'ектЬ.
Чшмало зaulиши.пося й вiд се-
редньовIчного синтезу, що дало змогу
caMi форми зробити цiкавими,- не
абстрактно-формaulьними, а прива6-
ливими складниками, KoTpi вiдразу
посйи BJIacHe мiсце у cBiTi тiсних
iнтегральних вiдяошень. .Щосi зберiга-
лася еднiсть заг:чIьного та часткового,
хоча вона посцшово наблилtмася до
точки розриву, бо синтез, на котрий
вона спираJIась, у лrиттi не вiдrовrrю-
вався. Ii руйнувма та сама сила, кот-
ра полониJIа митця на шляху постугry.
Худо;rникам пощастило обiйняти усю
повноту тлJrмачення, котрiй ось-ось
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судилося вiдiйти вiд мистецтва i по-
вертатись до нього як виняток лише
завдяки непересiчному баченню пев-
Hoi творчоi особистостi.

Типовийи представниками Висо-
кого Ренесансу були Леонардо, Ра-
фаель i Мiкеландлrело. У Леонардо на
перший план вийrrrли HayKoBi iHTepe-
си, що стимулювали його мистецтво
й водночас провадиJIи у безвихiдь.
Невиннiсть П'еро стала немо)uIивою.
Леонардо, спираючись на iдеi HeoIuIa-
ToHiKiB, прийн.ш пiфагорейськi баса-
ди: <<Пропорцiя присутня не лише у
числi й Mipi, а.ле також у звуках, вазi,
часi й мiсцi, як у будьясiй дiйснiй
си;ri>. Леонардо xoTiB, аби ренесансо-
ве розв'язання античних форм мате-
матично впоряж)rвaйось i перетвори-
лось на досконалий каноя. Одначе
його пошук упорядкованостi заходив
у суперечнiсть з вiдчуттям орг4нiчноi
рiвноваги й руху, KoTpi - за флорен-
тiйською традицiею - BiH iнтерпрету-
вав як безперервнiсть течii й гармо-
нiйних обрисiв. Леонардо був змуше-
rшй шукати HoBi схеми органiзацii
матерiалу, вдаючись до пiрамiди й
дlагоIiаJIl, zие, простеrкуючи водночас
рух свiтла i TiHi по нерiвнiй поверхнi,
BiH вiдкрrв спосiб центрування за до-
помогою свiтлотiнi. BiH мiг пробувати
науково обгрунтувати7 мате}Iатично

узагмьнити вJIасне бачення, вIо(одя-
чи з небезпечного i напрочуд складно-
го становища за допомогою графiчно-
го зображення вIUIиву свiтла на сфе-
ру й цшIiндр, :ule у той ;ке час yci його
побудови розк;rадались на HoBi Битки
спiралi органiчного розг:йуження,
попри зусиJUIя створити декоративнl
вузли та вишуканi IuIeTпBa. Леонардо
мав неминуче подавати ,(иття як нес-
кiнченний IuIин: усе чисто поверта€ть-
ся до води i у водi набувае симво-
лiчного значення, а тим часом сама
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вода текJIа, запада,,Iа у крутовир, доки
не щезaчrи перепони й;t людьми й
первiсним потопом, кiнцем cBiTy i фа-
T:UIbHa кара не спадала на мarляра
i його побратимiв по мистецтву. Гео-
метрiя трансформувzulась на лабiрин-
топодiбну складriсть безвихiдного ви-
ру. <<Погляньте-но на стiни з вогки-
ми розводами або камiння HepiBHo-
йрного забарпrrення. Якщо вам треба
придумати якесь оточення, то саме
у цьому ви побачите подобу бо;rrесь-
ких ландшафтiв, оздоблених горами,
руiнами, камiнням, гаями, розJIогими
рiвнинами, пагорбами та розмаiтими
видолинками; серед цього ви спостерr-
гатимете битви й незвичнi ошаrriлi пос-
TaTi...> Засада вiзii, що упередrкув:ulа
таких романтикiв, як Колрiд.lк, поро-
дуrла таемниче самозаг;иблення
<<Мони Лiзи>>, сю.rкетiв <Анна i Марiя>,
<dIеда i Лебiды, <.Св. IBaH>. Тваринне
життя, вiд якого вiдмехrувався ми-
тець-iнтелектуа.пiст, повернулося до
нього з проглибу, з пiтьми, вибиваючи
з-пiд нiг пiдпертя математичних о6-
грунтувань. KИbKicTb незавершеЕих
проектiв, дедапi бiльше неба;кання
братпся за пензель захоIuIення виз-
начальними формами - усе свiдчило
про величезну внуц)lшню напругу
митця, котрий запровадив HoBi пiдва-
лиrш архiтектонiки, а прсут'е вiдчував
невiдпорний поваб образЬ вод,I, пори-
вався до математичного канону, а
проте скорявся владi присмерковоi
пластики свiтла та бачrв хвилястий
рух форм i досягав драматичного цен-
Tpa;riTeTy за протиборства свiтла й Ti-
Hi. CBiT раптово змiнився й погли-
бився; прагнучи витворити образ
мрiйливоi витончеЕостi й насолоди,
митець раз по раз зобраlкував супе-

речностi, що розшарrryва;п,r його cBiT
i його самого. Попри те, що метод
його провадив прямцем до Коред:ко

й .Щltорд;rrоне, починzulа вже ви-
м:uIьовуватися постава Каравад.хо.
Сприяючи зрйостi Високого Ренесан-
су, Леонардо прирiк його на швидкий
занепал- настlльки хитким виявив-
ся пiдмурiвок його синтезу, настiльки
з,повiсною виявиJIася посмiшка тва-
ринного )l(иття, котра причарувzца
його i до KoTpoi BiH мiг вдатись лише
у мрiях, настiльки глибоке провчuurя
вiддiляло проектовану Йразнiсть вiд
замаскованих нею суперечностей *.

Рафаель зайшов у безвюкiдь з гар-
монiйною iдеа.лiзацiею форм без гли-
боких суперечностей Леонардо, а Mi-
келанджело - зi cBoiM шаJIеним по-
чуттям непозбутнiх терзань i напруг.
Рафаель погодився з iснуваIrням точ-
ки зупину i далi iдемiзував Ti фор-
ми - майже так, як це вчинив за
ацалогiчвоi ситуацii Фiдiй, а Мiкелан-
ддеJIо вiдмовився погодитися з обста-
винами, якl романтики згодом назва-
ли <<енергiею, що сковуе)>, i у боротЙi
з перепонами копичив злiсть i надii
у зобра:куваних фiryрах, KoTpi у ltи-

* Звернiть уваry: мiлr методом вiзiй
i Гойоо та ,Щом'е icнye певнrлl зв'язок.
Наприкiнф ХV ст. почався бурхливrй роз-
виток апокалirrгичноi лiтератури, що час-
то-ryсто спираJIася на <Апокалiпсис>: лю-
ди тiка-ли у гори, кiлька нiмецьких сiл
збезлюднйо. 1525 р. Дюрер фiксуе сон про
потоп. I його не обминула надiя на канон
у формi. Значимiсть невдачi, звергання на
самих себе сил у момент великого нового
вивЬнення, полягма, безумовво, i у тому,
що Леонардо й Мiкелаrrд;кело були гомо-
сексуалiстами. Хоча вони неприязЕо ста-
вились одия до одного i мали протилежнi
погляди, у мистецтвi обох просте.жуеться
потреба у <контрапосто> - у зйщеrшi Ti-
ла у двох цапрямках. Леонардо повнiстю
ко}лролюе цей ефект, а у Мiкеландlке;lо
BiH стае основним при вира;кеннi не-
розв'язноi напруги; HaToMicTb у руках iя-
ших малярiв змЦення у рох напрямках
призводить до rаfuiеймовiрнiших спотво-
рень
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llописних, скульптурних l apxlтeKTyp-
liих творах достоту зzuшшr4пися у
сферi вJIасних жорстоких напруг.
Водночас вони вiдчували й iнший гли-
бокий i невблаганний вплив: здебйь-
шого lнтенсивне вираження страж_
дань Христа у готичному,мистецтвi
передбачало спiльнiсть позифй мишlя
й глядача, а Мiкеландlкело порушив
цей зв'язок, трактуючи себе самого як
Христа не доlшукуючись вrlасного BTi.
Jlення у Христi. Д проте BiH пристрас-
lto опирався егоiзмовi Ренесансу: i не-
повторно вiдбивав його, i пробував
покJlасти йому край.

Решта худоrкникiв слухняно ру-
шила за Леонардо, Рафаелем та MiKe-
ланджело. Фра Бартоломео i дель
Сарто наслiдувzrли неспокiйну докт-
рину мор:uIьного вдосконалення Ра-
фаеля, не володiючи Hi його гармонiй-
ним прозрiнням, Hi майстернiстю ком-
позифi; розмитi TiHi й мрiйликt пос-
мiшка Леонардо припровадили до
Коред;ко; втчrив МiкелаЕдr(ело покJIа-
дено у пiдвалини маньеризму з його
широкими коливаннями вiд побудов
Бронзiно з нанесеною елегантнiстю
до розкуйовдженоi BiTpoM емоцiйностi
Тirтгоретто або бурхливо формалiзо-
ваних страждань Ель Греко. Новий
поштовх вiдчувався лише у венецiй-
цiв: вони сполуч:ши вiзантiйськi зв'яз-
ки з новаторством Леонардо та фла-
мандською колористикою. Бе.шriнi по-
чав iз захоплення метzчIiчними фор-
мами MoHTeHbi на котрого справили
враження фризи та процесiйна пиш-
нота стародавнього Риму, a;re BiH неу-
хиJIьно пi,щrорядковував подiбнi чин-
ники вимогам свiтла й барви, ство-
рюючи м'яку, чисту атмосферу вечо-

ра. У його <<Алегорii> ми подибуемо
райський садок, котрий секуляризова-
но завдяки зобрал<енню амурчикiв бi-
ля дерева,(ит,тя та кентавра поблизу

lз*

хрестЕ- ось де поtIинаеться перехrд
до пастор:url, яка невдовзl опинил€tся
в епiцентрi венецiйського живопису.
II1онайвищого щабля цей стиль сяг-
нув у доробку .Щжордltоне й Тiцiана.
Почуття вiдкриття, втрачене в aHMi-
тичному аспектi лiнiйноi перспективц
повернулося у царинi <<форми як
кольору>. йдеться не про осойиву
яскравiсть венефйського кольору.
(Dлорентiйська кольорова гама могла
бути барвистiшою, a.rre венецiйський
колiр був усепроникний, i форми мо-
делювrulися за допомогою мас, що не
вiдокремлювалися вiд кольору. Тiцiан
полюбляе срiбно-сiру барву й притем-
нений пурпур, проте вiдтiнки настйь-
ки вбираються у форми, що скла-
даеться враrкення загальноl вишука-
Hoi пластичностi. .Щ.lrtордlконе - май-
стер безхмарного лiризму, задумJIиво-
го, мрiйливого свiтла: одухотворенiсть
постас з золотавого свiтла i IUIиннпх
гармонiй контуру. В усюму - якийсь
пасторальний i райський настрiй, вiд-
чуття того, що значення перебувае
деirrде,- у нечуванiй музицi, до якоi,
як зауважив Пейтер, прислухаються
люди, уся природа, У <.Грозi> постави
роздiленi, бо виблиск блискавки у
центрi HepiBHoMipHo висвiтлив cBiT
довколишньоi природи; сднiсть люди-
ни й природи ненадiйно берелrеться
лише у музиф, yBi cHi. Тiцiан розви-
нув таке бачення: його ню переважно
оспалi, розчиненi у Mpii, котра подiбна
до пахощiв i вiддзеркмення ixHboi
багатоi чуттевоi cyTHocTi. Зобра:кення
дii справляе приемнiсть Тiцiановi ли-
ше у тому випадку, якщо воно cxoIUIe-
Ее у мить розслаблення, пiдв.падностi,
проте люди його в;ке вийrп;lи зi стану
сну 1 cBrT змzUIьовуеться цrлком реzrль-
ним. Завдяки величезному зусиJuIю
BiH творить композицilо з масованим
емоцiйним ефектом,- наприклад, у
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<.Покладеннi у домовину>. Але за
своею сутнiстю його метод органiзацii
MaTepiaJly полягае у звичаЙному роз-
йщеннi о6'ейв таким чином, що до-
с-ягаеться максим:rльншi ефект ди-
ханЕя маси, рlвноваги, котра визна-
чаеться таемними центрами органlч-
ного життя. Пейза;rti йому TaKo-xr

вдаеться збагатити таким ,(е почут-
тям живоi цiлiсностi. У TiHTopeTTo

рiвновага зникае] сiверковий ветер
неспокiйного розриву Bie на yci фор-
ш,r, видобуваючи з них i розбурхуючи
темно-сине полум'я. У веронцiв бага-
те бачення перетворюеться на пишне
марне видовище.

Одначе в iталiйському образотвор-
чому мистецтвi влtе з'явилася нова
сила (i знову на пiвночi) як реакцiя
на вмйе й тоrпсе використання Кар-
раччi елементiв Високого Ренесансу.
Каравад.lко (1573-1610) викрив по-
рожнечу подiбних розв'язань i поклав
край TpaHcoBi, що викликався вене-
цiйським кольором. BiH постiйно -жrш

у бурях i зiткненнях з вJIадою:
160б р. BiH посварився з суперником
i вбив його пiд час гри у TeHic у Рий;
у Неаполi його висвятltllи у лицарi
ордену св. Iваяа, але BiH учинив напад
на судового )рядника, BTiK на Сици-
лiю, його вигн!tли з ордену й поранили
у бiйцi в TaBepHi. Помер BiH вiд нерво-
Boi перенапр5ши пiсля спалаху гнЬу
в iншiй TaBepHi. Його мистецтво схо-
-lке на його життя. Кажутц буцiм BiH
писalв модепь пр(rcто на полотнi: ху-
до]кник прагrryв уловити звичайне
,(иття з тягарями й вульгарнiстю за
допомогою важкого холодного ocBiT-
лення. Подейкуrотц нiби коли Кара-
вадr(о мrulював Успiння Богородицi,
то за модель йому правив розrrухлий
тр)rп затонулоi у Tiбpi повii, BiH вiд-
кидав будь-яку iдеыliзацiю, мzlлював
с)rчасне довкilчtя й cTpoi (усупереч

методовi Вiдродлlенн4 котрлй скеро-
вувався на дезодорування святих че-

рез вбирання ix у класичнi шати),
заrц/чав сиJIу детzUIей, покладаючись
на вJIасну веrIьми драматизовану тех-
HiKy свiтлотiнi при досягненнi рiшучо-
го спрощення й наданнi своiй мис-
тецькiй цеi неймовiрноi здатностi
впливати на глядача. Витворене Лео-
нардо нове бачення зазнало ради-
кальноi й HaBiTb злостпвоi переробкц
що нарештi вiдiрвала мистецтво вiд
середньовiчнд1 цiдrа.лин i виокремила
низку нових проблем +.

Внутрiппriй тиск в iтмiйському
малярствi на цьому щаблi icToTHo
впав, i могутнi уроки Каравад)(о мог-
ли сприйматися лише у невеликих
дозах, хоч BiH i вплинув на неаполi-
танську та утрехтську школи. Через
Рiберу Каравад-lко справив вIIJIив ка
раЕнього Веласкеса, його шанував i
вивчав Рубенс. його потухtний ыlлив
вiдчуваеться у Рембрандта, а у (DpaH-

цii - у творах Латура i братiв Ленен.
Одначе образотворче мистецтво
ХVII ст. в;ке виходить за рамки цiеi
книжки. Нам вал<ливо лише пiдрес-
лити, як саме Каравад.lко зруйнував
традифi Вiдродлtення й запропонував
зовсiм нову проблематику. У його до-
робку Мiкеландr(елова <напруга у по-
рожнечЬ> рiзко зiйrrчrа на тлiнну зем-
лю: rкорстка драматична центрмiза-
цiя, барочний розмах i швr,iдкlаi рух
наперед у його композифях при вира-
женому локzцьному реалiзмi - усе це
зверталося до с)цасного cBlTy.

У <Dланрii й Го.тurандii дмi розви-
валися готичнi цiдвалиrм, причому

' Iк<вЬицiя судила Веронезе за те,
що BiH у картинi <IЬюб у КанЬ зобразив
п'яниць | нiцl{в У вiдповiдь на його за-
хист верховнлй iнквiзитор впцlкнув: <А чи
вiдомо ваlц що у створених Мiкелаrц;кеlrо
фiryрах усе перейнято духовнiстю?!>
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простiр i свiтло набували усе виразнi-
шоi o6'eMHocTi. Одначе стримання
виявиJIося i у цюму вrrпадку. Госх
показав, що середнювrчна думка
прldпиа до кiнця перiоду Hi з чим,
aule в усьому винуватиJIи невда.rпrй
поворот ходу icTopii: в ycix шпарах
l темних нутровищах людського rcнy-
вання кинулися шукати прихован1 ва-
ди й потаемнi почвари. Постава Босха
близька до позицii найрадикмьнiших
сект i братств, KoTpi вiдкида.lш зiпсу-
Trd cBiT. Його непогамовна фантазiя
являла собою тверезо вирахуваrпrй
набiр середньовiчних символiв станЬ
жr,воi iстоти, грiхiв, помилок, вiдхи-
лень i нелюдськостi. Всеохопне по-
чуття немин5ного зrrичцення скерову-
вало його химернi знахiдки до единоi
MopMbHoi та мистецькоi мети: зло-
BicHi вогнi (пекла й сучасних воен-
них дiй) спzцахують у пiтьй несамо-
витих образiв, що рояться.

Брейгель пiшов да.lli у розробцi
вiзii небезпечноi та вiдчуженоi землi,
надаючи iй,рис реалiзму, .ule не втра-
чаючи при цюму сиJIи мораJIьного
вIuIиву. BiH використав дiагонмь д.ля
одночасного подйу та о6'еднання
першого плану й тла, пiдrrорядковую-
.пr своiй MeTi маrъеристський лаrц-
шафт, побачений згори, дiшекою пер-
спективою рiчки або морського узбе-
реrкжя, Ймеяtеного важкими форма-
ми гiр. За органiзуючу iдею Брейгель
обрав втйення: це характерний се-
редньовiчний пiдкiл бо втiлення було
вод{очас i фольклорним елементом,
i кристалiзафею мудростi, надавало
особливоi ваги конкретним подiям.
його глибоко враж:ши чиннi у людях
сиJIи, що дозволяJIи вi,щернутися вiд
веJIичних образЬ людськоi едностi,
яку пiдтримувми тйьки на словах.
У гiпнотичному зачудуваIшi юрба сте-
lt(ить за IBaHoM Хрестите.тrем, апе вона

КараваOжо. <Воскресiння Св. Лаuря>.
( Мессiнськuй Нацiоttальнuй музеil ).

не дасть собi клопoту ввiйти у його
-ж,ест i замислитись над розiп'яттям
Христа: набагато цiкавiше жорстоке
видовисько переслiдrваноi людини,
Hi;K думка про падiння Icyca дорогою
до хреста. Брейгель почав зобра:кува-
ти людей метуцuIивими мJрацrкамц
lKopcToKicTb яких запаскурку€ усю
веJIичезну земJIю. Пейзаlк постачае
моральrмй критерiй: земля дбае про
людей з позицii <природнихD проце-
ciB, що ix вони втiлюють i тут ;Ke
нЬечать. Бох<еськi фiryри, що перева-
,(ають у достеменному образотворчо-
му мистецтвi середньовiччя, тепер по-
стають ще безпораднiшими, Hi,lK без-
лrч м)рашок, що ворушаться у нестя-
й. Одначе Брейге;ь занадто складrмй
худоr(ник, аби прийти зрештою до
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11ростого морального судження. I е
свое виправдання у селянина, котрий
продовжуе орати, коли розбивасться
до cMePTi герой IKap, якоt,о поривае
висока мрiя: як каже фламандське
прислiв'я, плуг через покiЙника не
стане. <(Битва Масляницi з Пос-
тOм>> -- це герць мирськоi ;кадоби i
клерикмьного фанатизму, де обидвi
сторони лучить о6.тryда й брехня i де
перемога будь-якоi сторони однаково
скерована проти людини. Проте наза-
гм - це народне свято родюqостr,
а у самiй KapTlпli е щира веселiсть,
вiдвертлй жмь i безкомпромiсний
осуд. Yci групи лiниво MpiKrTb про
землю Коканц але водIlочас присутнi
бурхливi веселощi, пов'язанi з народ-
ними уявленнями про достаток, 1 са-
тира на те, як люди здiйсrтюкrть свою
мрiю.,I\ивовижна майстернiсть ком-
позицii, розташування мас випадково

Пiтер Брейzель. <Бuтва Маслянuцi з Пос-
том>. ( ВiOенськuй музей icTopГi мuстецтв) .

i навманrrя розкиданих фiгур, зв'язкiв
з архiтектонiчним використанням ве-
ликих дiагоналей, що перетинають-
ся. У пiзнiшому TBopi на змillу rпиро-
кому баченню простору приходить
пильнiший погляд на конкретну лю-
дину, яку старанно роздивляються че-

рез суперечнiсть йлt брехливою жа-
добою й звичайною буденною гу}lан-
нiстю. Брейгель повнiстю секуляризу-
вав cBiT Босха. BiH TaKoxt здебiльшого
черпае динамiку з реакцii на релiгiйнi
вiйни, що переповнюють його добу,
але там, де Босх вбачае загрузлий

Д юрер, < Ве ршнuкu Апокалi пс ucy>, 0 е рево-
рuт.
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у фехяi cBiT, Брейгель з його гrпrбо-
ким, iронiчним прозрiнням ;кахЬ i
дурниць, KoTpi роздирають його на-
род, приходить до прийняття cBiTy, де
посеред ;KaxiB усе-таки е солiдарнiсть
селянства l втlлення у виглядl при-
с.пiв'я водночас i об'еднуе i викривае.

у Нiмеч.rинi потужrпrй ренесанс-
ний вгиив поширився завдяки Дюре-
ру. Венецiйський художник-ритiв-
ник й. да Барбарi вiдвiдав НюрнФрг
1500 р., а .Ц,юрер вйвйав Iтмiю у
1494 i 1505 рр. BiH працював над
теорiею геометрii перспективи та
пропорцii, проте його канон не з та-
кою ж легкiстю прикладався до cBiTy
нiмецькоi готики, як канон Леонар-
до - до cBiTy флорентiйського мис-
тецтва. його виразний мапrюнок зали-
шався прикутим до готичного парти-
куляризму. BiH удосконалив технiки
Meтzrлo- й деревориту i продемонстру-
вав здатнiсть створювати атмосферу
i настрiй у пейзал<ах, виконаних аква-
реллю або гуашшю. Худоlкники на
кшт€мт А.ьтдорфера розвинули це
поетичне вiдчуття природи: людина
або флком поглинута, або - при рiз-
кому i'i втручаннi, наприклад у <<Битвi

Олексаrцра,>,- виробляе у собi апо-
кмiптичний гнiв, звiстовавий у небi
<<кiнця cBiTy>. У Грюневальда lrсax,-
котрий Босх контролював за допомо-
гою прийтного ретельного вивченЕя
композицii, а Брейгель - завдяки ра-
фоншrьнiй здатвостi розв'язувати су-
перечностi,- виходить на першлй
план i порина€ у бурю болю та
страждання. Хитаючись мЬк близь-
кою йому пiзньоготичною образнiстю
l протестантською свlдомrстю, пригнr-
чеrшлй в.тrасним прозрiнням жорстоко-
стей цюго cBiTy, BiH покинув живопис
i узявся до гiдротехнiки та виготов-
лення MI4rIa.

ХVI столiття, з характерним для

нього загzulьним руйнуванням се-
редньовiчного синтезу, було свiдком
появи сором'язливого художник4
котрий загадуе питання про значення
образотворчого мистецтtsа i природи
вираження. Щоти худо.lкник не всти-
гав загадувати TaKi питання, бо на
них вlдповrд:ша тралицlя, яку BlH ус-
пажовував. Найвишдий ступiнь вияву
сором'язлtвостi й самосвiдомостi
присутнiй у Мiкеландlкело, а у Лео-
нардо цей тип HaBiTb наклада€ться на

усю iсторiю мистецтва. Маньеризм
був першою узаг.uIьненою вiдповiм,ю
малярrв, -ш(l працювми дIя паlронlв
перiоду контрреформацii та сеньйорi-
MbHoi реакцfr. Художники узагмi за-
ходиJIися виготов/Iювати картини, що
трактувarлися як еклектична справа
смаку: вони Йирми на власний роз-
суд хвилюю.лrй сю:кет, не завдаючи
собi HaBiTb клопоту вникати в осо6-
ливостi походження певних форм, ос-
мислювати свою функфон:rльну роль,
оцiнювати достойностi при вiдтворен-
Hi iстини й дiйсностi. Що 1б00 р.цей
етап завершився, проте у загмьному
розумlнн1 така позиtця назавжди ли-
шила свiй карб на ставленнi художни-
KrB до виконання свого завдання.

Мgзuка. Тривала боротьба за роз-
виток церковноr музики усупереч
rдеалам церкви,- наприкJIад, у дозво-
леному, хоча й не-лiтургiйному моте-
Ti. lнструментмiзацiя стиJIю втрути-
лась в In Nomines, каданси стали ви-
значенlшими, у BUlbBoMy MoTeTl роз-
кJlЕчIися григорiаrrськi мелодii, внаслi-
док чого наприкiнцi з'явилася фанта-
зiя. Увесь цей час ключову роль
вlдlграв:ца танцювrulьна музика, що
потребувала чiтко органiзованоi фор-
ми. Найважливiшим чинЕиком роз-
вою музики в Аrтлii стма широка
публiка, здатна брати участь у виста-
вах; у крамницях i будинках на ycix
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балlаючих qек:rли музичнi iHcTpyMeH-
ти. Lб22 р. Пiчем у <<,Ц,осконалому

2д.lкентльменi> зауважував, що треба
вмiти спiвати з аркуша або <,те саме
зiграти на вiолi чи наодинцi з самим
собою пtTвrrравJIятися на лютнi>. Зви-
чайно збиралося двое-шестеро музик,
приходило кiлька обраних сrryхачiв
або й зовсiм ix не було. У музиф
[,ауленда *, котрий поривався йж ка-
толицизмом i мiсцевим протестантиз-
MoMi зазвучzLпа пронизуват,а особиста
нота;6лизько 1600 р. камерна музика
в Аrглii пiднялась на луже високий
щабель **. Рiзноманiтнiшою стма
форма фантазii. чиi oKpeMi частини
спирались на рiзновиди теми. Спосте-
рiгаrrося збйьшенrtя напруги i драма-
тичноi сили, причому oKpeMi твори
завершув.шись на кульмiнафйнiй точ-
цi; деякi рiзнi за характером частини
твору могли о6'еднуватися за принци-
пом контрасту. З'явилося вiдчуття
свiтла й TiHi; частини, з KoTpIlx за
методом простого додавання укладав-
ся TBip, перетворились на мiнiатюрнi
Йов'язковi частини бiльшоi форми.
Гiббонщ змiшуючи елементи трагiзму
й веселощiв, з'еднали ддi протилелtнi
за cBcliM карактером частиRи ***. Вит-
ворилося лвi тенденфi. Частини фан-
тазii стали незмежними, а потiм гру-
пувмися у визнаqеному взаемовiдно-
шеннi й стосунку до цiлого. Кiлькiсть

+ А.втор не ут<llнюе, якого саме ,Щ,ау-
ленда BiH мае ка увазi: батька .Щл<она
(l5бЗ-lб2б) чи сина Роберта (159l-
1641). (Пер.').

** Iдеться, мабуть, про т. зв. <соната
да камера>, бо камерна музика у тепе-
рiшньому розумiннi -- продукт XVIII
ст. (Пер.) -

+*+ З роду Гiббонiв буrпr музиками:
батько Уirьям, сини Орландо, Едвард,
Елiс, (Dердинандо, онук Крiстофер. Нова-
торством вирiзнялися Орлапдо i KpicTo-
фер. (Zep.).

частин скоротиJIась одначе т1, що за-
лишуlJлися, подовшalли. Перша тенден-
rliя привела до сонати, а друга - до
фуги у с5дасному TpaKTyBaHHi цього
TepMiBy, причому частини фантазii
перетворилися на розробку.

Кульмiнацiя стzulася приблизно у
1б15-1б20 рр. з появою хроматич-
них гармонiй та довгих канцюгЬ мо-
луляфй: через гармонiйну виразнiсть
iтмiйськi впливи втрутtиися в анг-
лiйський полiфонiйrмй стиль, що пе-

ретворився на символ <.добрих старих
часiп>, але ретельно розроблений, аби
включити у себе HoBi сили.

Ширша й складнiша боротьба три-
вzuIа в Iталii, хоча й зовсiм в iншому
напрямi. Тут пiд впливом контрре-

формацii середньовiчнi стилi сягли
найвшцоi точки у по;liфонii Палестрi-
ни, шо стмо реакцiею на театрмiза-
фю служб на венефйський кшталт i на
хроматичнi випrуканостi мадригалiс-
TiB. Клавiшнi iнструменти вдоскона-
лювzUIися, й з'явилися HaBiTb oKpeMi

дослiднi зразки,- наприкпад, кпаве-
син з чвертьтоновим ладом. Зростала
вiртуознiсть лютнiстiв. Музика тял<йа
до самообмеженЕя чотирма октавами
й до переходу до дiатонiки, У зв'язку
з цим спостерiгалася втрата дiапазону
виразяостr, ме водночас компакт-
HicTb допомогла зосередитись на ос-
новних вiдкритих можливостях.

Тривмий час музика пов'язувала-
ся з драматичними формами: лiтур-
гiею, пастораJuIю, Mop:lлiтe, coTi,
придворним балетом з рецитацiями.
Тепер ф взаемини перейrrчrи на новий
щабель. Еллiнiзуючi флорентiйськi
поети став}uIись до франко-фламан-
дськоi полiфонiТ з упередженням i

мрiяrrи про театр на взiрець старо-
житнього грецького.,Щля стверджен-
ня вJIасни)( поглядЪ iM доводилось
наполягати на прпматi слiв порiвняно
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з музикою, цебто на переважаннi в
емоцiях людського голосу над бо-
,(еським плином полiфонii. 1580 р.
Бардi, якому камерата опера чиммо
зобов'язана cBoiM народженням, пи-
рав: <<Як душа Irцяхетнiша за тйо, так
r слова IIIJIяхетнIшI за контрапункт>.
Через два роки Галiлей, батько астро-
HoMii, арryментуючи на користь моно-
дii, згадав про приклад грекЬ. Рiнуччi
й.Перi, пiсля спроби створити пасто-
раль <<,Щафнiс>, наблизились до свого
iлеалув<<Еврiдiцi>>у.lковтнi
1б00 р. При цьому був присутнiй ка-
пельмейстер Монтевердi (l567-
l643). Водночас ораторiанцi намага-
лися припасувirти Tr caмr засади му-
зичноl ш)ами до священних молlнь

у молiльнi костелу Св. tDiлiппа Hepi
у Римi. .Щекламувмися перетворенi на
дiмог бiблiйнi тексти. Типовою свя-
щенною драмою cTtula костюмована
ораторiя Емi.пiо де KaBa.rbepi <<Виста-

ва душr l TUIa>.
1б02 р. Каччiнi написав нову пар-

титуру ддlя <<Еврiдiки>> Рiнуччi. Потiм
Монтевердi ще раз повернувся до те-
ми Орфея, котру вельми полюбля.пи
поети з маньеристською самосвiдомi-
стю Й котра дозволяла витворити
своерiдного поганського Христа д7rя
антиклерикаJIьних еrиiнiстiв. TBip, що
використовJrвав пряму мову, енергlю
рецитацiй та арiй, зазнав флковитого
грiумфу. Мелодекламацiя справила
разючий вIlпив на слухачiв i здобула
пiдтримку поглядовi, за коц)им, як
сказав Монтевердi, слова м:чIи стати
<(коханцями гармонii>. З <<Арiани>,

ругоi його опери, зберiгся лише
<<Трен>, написаний нiби бйя смертно-
го лi;кка друrкиIrи. Завдяки своему
генiевi Монтевердi виразно бачив те,

що lнш1 композитори лише розплив-
часто уявrIяли: BiH роз5пrriв потребу
о6'€днання тих засад, якi витворюва-

лись протягом багатюх поколiнь.
У складнiй полiфонiйнiй cTpyKTypi час
вiд часу в композиторiв минулого зус-
трiчалися боязкi домiнантсептакордл,
,це тепер цей акорд смiливо виокрем-
лено i надiлено вJIасним життям:
<<...саме завдяки такiй гармонiйнiй ра-
дiоактивностi акорду музична мова
Монтевердi та його послiдовникiв на-
була TaKoi пристрасностi, несподiва-
ного TeIuIa й виразностi... Передаючи
послiдовникам форму.тry опери, дра-
матичного стиJIю, елемента, зарядже-
ного флюiдом гармонii,- домiнант-
септакорду,- мантйськIй маестро
обдарував ix чудовою спадщиною>
(Вуiлермос).

Щ,gпка. Вiдкриття Нового CBiTy
справило величезний вплив на се-
редньовiчнi звичаi. |492 р. Колумб
вирушпв на вiтрильнику в океан, че-
рез шiсть poKiB Васко да Гама обiгнув
рiг ,Щоброi Надii, l5lб р. Магеллан
здiйснив кругосвiтне гurавання. Захи-
тaurись авторитети (Dоми AKBiHaTa й
Арiстотеля. Вiдтак посеред сторiччя
з'явLUtася гiпотеза Коперника про те,

що Земля обертаеться круг Сонця.
Зауваlкимо, що Колумба надихав о6-
раз давньоi небесноi гори, земний
рай. <<Коли у липнi 1498 року Колумб
уперше став на американський конти-
нент, то... сприIiняв йЬго за ocTpiB. Вiд
початку плавання через Атлантику
Колрлб прагнув i тайкома сподiвався
вiдкрити Рай, оселю Адама та €ви.
Астрологiчнi й магiчнi розслiдування
переконми його, що це йсце мае
бути на ocTpoBi в Iндiйському Mopi..,
Ледве ставши на узбере>r<жя Парii, BiH
оголосив, нiби це старозаповiтнlлi
раЙ... Рай розташовувався на вершинi
високоl гори.

<<Земля не кругл4- написав Ко-
лумб у звiтi.- У точцi вихолу lндii до
океану бiля екватора е середня за
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розмiрами опJrклiсть. Коли наш Гос-
подь Бог стtsорив сонце, воно ладне
було зiйти з наfuищоi точки землi,
розташованоi на сходi бiля самого
краю. Щя найблиltча до неба найвища
точка ма€ бути найдосконалiшим Mic-
цем на землi... Я вва:каю, ...що найви-
щою точкою е екватор. Такого досi Hi
з ким не було. Рай розташований там,
куди HixTo не може потрапити,- хiба
що з волi Бо:коi. BiH мае форму гори
або, радпе, розтяlIIовуеться на вер-

шинi гори, cxo.1Koi на звуження грушi
або сферу, завершену пtтlкою жiно-
чих грудей. Земля набухае у напрямi
пипки й наближаеться до неба> (Вас-
серман). його гадка про власну подо-
рож налад/е уявJtенЕя <<Гйьгамеша>.

Одним iз наслiдкiв вiдкриттiв була
поява утопiй,- так само як поход,l
Олександра й вивчення племiнних
суспйьств вiдiграли роль у cTBopeHHi
греIlьких прикладiв. Томаса Мора на-
дшr(нула на написання <<Утопiir> доля
британського селянства, позбавленого
права володiння, але уява його твори-
ла бачення iдемьного суспiльства на
пiдставi оповiдей мандрiвникЬ про
IUIeMeHa в Америцi його оповiдачем
був <.зустрiнутий в днтверпенi морсь
Kld мандрiвник>. У <<MicTi сонця)>
Кампанел;пr - rrrляхетнiй спробi опи-
сати таке суспйьство - оповiдь про-
вадиться вiд iMeHi генуезького морсь-
кого капiтана. <<Нова Атлантида> Бе-
кона починалася зi слiв: <<Ми вiдruIив-
ли з Перр>. (Кампане;гrа потрапив до
рук iнкзiзицii, i його брали на допит
,Фанадцять разiв. Востанне спроба
триваJIа сорок годин).

Порушилися давнi пiдралини дер-
жави. Ми це бачrлrrо на прикладi Са-
вонароли: BiH з апокалiптичним ша-
лом накинувся у <,TpaKTaTi про уряд
Флоренцii> на тиранiю Медiчi вiд iMe-
Hi республiканськоi конституцii Berre-

цiйського зразка. TBip <<Князь> Ма-
KlaBeJUIl, що присвятив усе життя рес-
публiцi, написав пiд домашнiм ареш-
том пiсля катувань, яким його пiдда.llи
Медiчi. Вiдверто розглядаючи полiти-
ку боротьби за Rладу й користуючись
мегодом безкомпромiсного реалiзму,
постiйно спираючись на досвiд, Ма-
кiавеллi вразив прибiчникЬ середньо-
вiчного iдеалiзму. З одного погляду,
книжка була просто пiдручником д.lIя
правителя, котрому належмо о6'qд-
нати Iтмiю за умов секуляризованоi
влади. А з iншого погляду, у нiй про-
зирма глибпнна iронiя, бажання по-
соромити диявола, розгорнувши йому
усю правду. Подвiйна мета книжки
очевиднiшае, якщо ми порiвняемо i-i

з <<Мiркуваннями)>, де BiH палко боро-
нить народну дер)<aву, вiдкидае у.ш-
лення про непостiйнiсть народу й до-
водить що закQIrослухнянId народ
вищий за будь-я<ого правителя.
У <.Пiснi благословенних душ> Ма-
кiавеллi вславJIяе у гiмнах KiHerp
<<страху, зненавистi, оз.пеностi, пожад-
ливостi, пихи й лtорстокостi>>. <<CBiT

повертаетrcя до свого первlсного ста-
ну>. У драматичних творах, особливо
у <<Мандраголi>, BiH демонструе здат-
HicTb до ipoHii та сатири, близькiсть
до народноi традифi.

Срлiш вiдданостi античностi та i'i
культурi з поглибленим вивченням
Бiблii та закладеноi у <<Кабалi> ге6-
райськоi фiлософii зумовиJIа появу
Гуманiзму. Книгошlукування винай-
дено 1452 р., вiдко.lпл й з'яви.ltося ба-
гато дослiдlкень, присвячених давнiй
класицi. Гlrманiсти здебйьшого зне-
ва.lк,ulи неписьменну юрбу i боялись
ii, прагну.тпа уникнути церковних пе-
реслiдувань, ме вони чиммо зробили
дJIя секуляризацii мислення. Безпе-
pepBHi ре;liгiйнi вifuiи й звiрячi пе-
рес;liдування також вiдiгрми у цьому
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сторlччl свою роль, викJIикаючи огиду
таких мислителiв, як Монтень, i нас-
тановJIюючи ix проти теологii. З'яви-
лися також радикмьнiшi вiльнодrмф
або <,лiбертинцir>, як-от Бернардiно
Телезiо,- якi обрали собi за illотто
<<Не розумом, а почуттям>, хоча сам
Телезiо й визнавав, що розум взаемо-
дiе з чуттевим сприйняттям.

Монтень винайшов TepMiH есе 
-

дослiд - цlя форми 8ираж.ення свого
схильного до експерименту свIтогля-

лу: послiдовнi середньовiчнi настано-
ви зруйнувалися, BiH вiдмовляеться
тракт)aвати <(я)) як о6'ективну cyTHicтt,
r висновуе, що це <(лишень схильнlсть
дiяти таким або iншим чином, це
знання про те, на що BiH здатrмй i на
що не здатний>>. Монтень доводитьl
що Бог нез'ясовний i тому не можна
виключити його зi сфери дослiду; BiH
вr4клада€ стоlчне уявJIення про себе
самого як скромну мислячу людину,
котра не цураеться нlчого людського
i вiдкидае yci догми, вдовольняю(мсь
есе - безпосереднiм дослiдженням
людеЙ i речеЙ.

Релiгiйнi вiйни, як ми вище зазна-
чилп, й селянськi заколоти мми гли-
бокi наслiдки. Реформафя на спйку
з новим нацiональним духом вiдiрвала
Пiвнiчну €врогry вiд сфери папського
вшIиву, виявляючи потребу мешкан-

цЬ самов.падних MicT вiльно зверта-
тись до Бога Й мати приступ до вЙь-
ного ринку товарЬ. Вiдмова вiд свя-
тих i .Щ,iви, неухиJIьна вимога здiйсни-
ти право безпосереднього звертання
до Бога вiдбивми новий iнливiдуалiзм
i стали ocTaHHiM вiдлунням шаманiс-
тських претензiй ка безпосереднiй
l(oHTaKT зi cBiToM духiв, обминаючи
iнституцiоналiзованих посередникiв.
1343 р. в папськiй бу.шli викладено
Е остаточному виIляд1 доктрину про
Багатство, опiку Христа й святих як

своерiдний примножуваний скар6, що
його довiрив Христос св. Петровi, Ре-
формацiя одiбрала в папства вчення
про багатство на небi, перетворишIIи
це багатство на приватну власlriстц-
так як i yci накопичення костелу ек-
спропрiЙованi державою та i1 оруда-
рями.

I Боккаччо i Петрарка були невси-
тимi щодо грецькоi лiтератури, хоча
й зналч про Hei небагато, ме з кiнця
XlV ст, нмагодилися коrrтакти Mi.>к

Вiзантiею та iталiйськими вченими,-
}rаприклад, Мануель Хризtlлорас,
прибувши послом до Венецii, оселив-
СЯ 1397 р. у tDлоренцii й заходився
викладати грецьку. його 1^lHi продов-
жuJlи перекладацьку працю: вченl
охоче збирали грецькi рукописl4 i
протягом ХV ст. знайомство з грець-
кими авторами значно розширилося.
Почмися суперечки щодо вартостей
Платона й Арiстотеля, а пiсля вiзиту
Гемiстоса Плетона 1439 р. до (Dло-

ренцii там виникла Платонiвська Ака-
демiя, i флорентiйська школа почала
випромiнювати свiй вIIJIив на всю €в-
ропу. П;ко делла Мiрандола намагав-
ся поеднати в однiй унiверсальнiй фi-
лософii <.Кабму> й Платона. BiH був
такоr( пристрасний аматор Савонаро-
.lпл, котрий у свою чергу написав, що
Пiко <<треба зарахувати до див Бога
й природиr>. Так мислителi по-
знайомилися з Платоном i неоплато-
нlками.

Значного поступу досягнуто у га-
лузi a.mriMii. Помер;мй l54l р. Пара-
цельс застосовував хiмiчнi речовини
до боротьби з хворобами, заснувавши
таким чином медичну хiмiю. З'яв-
ляються чутливi хiмiчнi терези. Ван
Гельмонт робив своi вiдкриття за до-
помогою спостережень i винайшов
TepMiH <<газ>. Парацельс трактував yci
трансформафi матерiмьних o6'eKTiB
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як zUIхlмIчнl и називав коftilлlв l га-
марникiв алхiмiками. Вважаючи усес-
BiT -живим, BiH засеrrив його сильфами
повiтря, нiмфами води, с:uIамандрами
вогню. За Парацельсом, матерiя скла-
даеться з трьох першотiл: сiль, cipKa,
живе срiбло або тйо, душа, дух. Про-
те у його розробцi iдея трiадного руху
перемiша.rrася з iдеею нале;rноi piBHo-
ваги трьох iнгредiентiв або засад. Ье
саме BiH i його учнi торувми ЕIлях до
основного хiмiчного закону: yci зраз-
ки певноi хiмiчвоi субстанцii мають
однаковий склад.

Брgrrо. Мислителем, що зiбрав до-
купи yci складнпки, якi постали з pyi-
ни середньовiчного свiтоглядr, i вiдк-
рив битий шлях до майбутнього, бр
,Щжордано Бруно, син бiдного зем,,Iев-
ласника з Ноли бйя Неаполя. Поз-
бавлений духовного сану, BiH тинявся
по lталii, Францii, Англii, Нiмеччинi,
занотовуючи cBoi вислов.rrювання iTa-
лiйським дiалогом або латинською
прозою й вiршами. II\е юнаком BiH
написав комедiю, засновану на фоль-
клорних традицiях,- Ti caMi риси
вrlacTlвi його фйософським дiалогам.
Нарештi, пiд тиском нерозв'язних су-
перечностей BiH повернувся до lталii,
здогадуючись, що тут костел в6'е
його. Проте BiH плекав вiдчайдушну
надrю, що сама сила lстини здатна
навернути костел. Пiсля того як вене-
цiйцi вiддали його до рук iнквiзицii,
BiH BiciM рокЬ просидiв у в'язниф,
а потiм lб00 р. його спмили на вогни-
щ1.

його порrшма матерiалiстична Bi-
зiя незчисленних cBiTiB i теорiя Ко-
перника, i BiH виказував гiркоту на
адресу системи Арiстотеля. У його
мисленнi було чим,lло Lпатонових
складникiв - монади й cBiToBa душа.
його докази наскрiзь перейнятi iдеа-
лiстичними поняттями. Проте розулл

його перева.lкно скеровувався на кон-
кретне й земне. <<Iндукцiя збагачуе
наш дух)>,- стверджував Бруно, випе-
редrtaючи Бекона. BiH брав на кпини
святих, евхаристiю, аскетизм, песи-
мiзм i папство. Але уся сатира спира-
лася на зненависть до облуди й ;кадо-
би,- останню важко вiдокремити вiд
жадоби влади. Щебто BiH засудл()rвав

усе, у чому виявJIяJIися нездатнiстъ
або вiдмова йти за iдеями аж до
iхнього логiчного завершення й боро-
тися за еднiсть Teopii й практики, усе,
у чому BiH вбачав егоiзм, страх i осо-
бистi iнтереси. Написаний ним у Лон-
лонi TBip <.Вигнання зрадiлого звiраr>
прозвучав закликом до зосередкення
зусиль дIя осягнення соцiмьно гiдноi
мети.

Софiя. Але ж першопричин4
першозародок! ,Ще його шукати?

М еркур i й. У неймовiрнiй )(а-
добi, що у подобi пiдтримки релiгii
служить лише вJIасним rнTepecaм.

BiH обстоював республiканську
форму. державного лалу Й додавii,в:
<<Нехай чесноти й HayKoBi дослiди,
кориснi або необхiднi д.пя загального
добра, заохочуються, висуваються на-
перед, охороняються. Нехай шанують
l винагородrкують тих, хто сприя€
поступовi, i нехай нероб i уярмJIених
власнiстю скнар знева;<ають i вва-
,(ають за людей марних)>.

його опанувало iнryiтивне уявлен-
ня про еднiсть ycix процесiв i захват
з приволу множинностi й трансфор-
мацiй MaTepii, BiH прагнув знайти про-
тиле.lкностi, цо переходять одна в од-
ну. <Найглибша магiя полягае у тому,
аби знати, як знайти протилелtнiсть,
ко.шr вiдома точка злуки.

Необхiднiсть i свобода единi, тому
те, що дiе на пiдставi природноi нео6-
хiдностi, дiе вйьно... Початок, середи-
на й кiнецц народrкення, зростання
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i вдосконалення ycix земних речей
виIIJIивають з прOтиJIежностей: завдя-
ки iM, у них самих i у напрямку до
них; там, де е протиставJIення, € дlя,
протидiя, рух, рiзноманiтнiсть, мно-
Jкпна, лал послiдовнiсть, змiна... Вiд-
чуття протиставJIення виямено у де-
peBi пiзнання добра i зла... Усе при-
сутне в усюму! Перелусiм це сто-
суеться точки дOтику протиJIел(нос-
тей: знання про одЕе чудесно випли-
вае зi знання про iнше>.

Хоча й нетривко, його атомiзм
пов'язувався з поняттям розвитку, а
сам BiH захопився образом ембрiона,
що послiдовно переходить багато фаз
змiн i зростання. MiHiMyM дJIя Бру-
но - не просто неподйьrмй уламок
MaTepii, а ще й активна сиJIа, еЕерге-
тичне зосередження, що прагне до
руху в певному напрямi. У його пра-
цях було чимаJIо MoMeHTiB еволюцiй-
Hoi Teopii: <,..,6езперервнiсть дрiбних
коливань або змiн за досить тривалий
час виявJrяеться у бйьш-менш визна-
ченiй вiдмiнностi; за;ryчення мети до
загального механiзму через засаду
виживilння <пдонайкраще прпстосова-
них> icToT; TicHld зв'язоц що о6'ед-
нуе yci :кивi iстоти i спираеться на
iхню cyTHicHy ToTo:KHicTb; природнlпi
перехiд вiд однорiдностi до неодно-
рiдностi, вiд невизначених i простих
до бiльш-менш складних складiв>
(Шарбонель). Але якщо цi засади
свiдчать про призвiщення .Щ,арвiна, то
е у Бруно й ремiнiсценфi з Плотiна.

його працi пронизуваJrа трагiчна
нота, збiльшцrючп у нrх п;ryтанину й
збагачуючи прозiрлrве сприйняття
дiйсностi,- то був вiдчайдушшrй i за-
хоrrленrдi заклик до боротьби зi зрадi-
лим звiром у суспiльствi та особi.
<О складнощi, з якими налел<ить зiш-
товхнутисЫ> - виryкуе негiдник, без-
верхии, нестlикии, ооязJIивии.

Щя мета хоча й складна, але здiй-
сненна... Мо;кна, звичайно, ii не осяг-
ти. Але треба спробувати. ,Щокладiть
зусиJIь до цiеi благородноi справи.
Борiться, скiльки стане дихання. Но-
ланець + дав свободу людському духо-
Bi й вивйьнив знання людини. За-
дrшно було у затхлому повiтрi TicHoi
в'язницi, де лише крiзь шпари моrкна
було споглядати да,тrекi зiрки. Крила
пiдiтнутi, й годi пробитися крiзь запо-
ну хмар до горiшньоi peмbHocTi...

Дби ходити як Ддам нового cBiTy
по створеному ним самим садковi>.

Висл5rхавши вирок, Бруно звернув-
ся до iнквiзицiйного судища з такими
словами: <<Можливq ви з бйьшим
страхом проголошуете цей вирок, нiлt
я його вислуховую!>>

Лiбертинцi, одноryмцi Бруно, роз-
роби;пr рiзнi парадокси, що викрили
слабкiсть формальноi логiки. Так,
Бруно сказав: <<Кожна людина Ko.1KHoi
митi с yciM тим, чим вона може бути
у цей конкретний момент, ме зовсiм
не тим, чим вона мо;ке бути сама по
собi та у зв'язку зi своею сутнiстю>>.
Монтевь наводив за зразок незiпс5rто-
го дикуна: лiбертинф висунуJм доказ,
що дикун людянiший за цивйiзовану
людину,- ця лiнiя прямцем прова-
дить до Руссо. П'ослiдовний лiбер-
тинськrd метод розкрився у доробку
.Щонна. Як моlкна кохати ltiHKy, якщо
вона вr(е не так4 якою була тощо?
В ocHoBi пар2докса з кохаItням сто-
совно змiнностi й BipHocTi була фйо-
софёька проблема безперервностi й
змiнностi, природа розвитку.

Рабле. Перейшовши до Бруно, ми
пропустили великого гуманiста, у
мисленнi якого - на вiдмiну, скажi-
мо, вiд Еразма - яскраво виявпвся
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народ{}ili елемент. Рабле був одно-
часно i фйософ, i сатирик, що значно
збагатив фольклор i пiднiс фабльо та
пародiю на середньовiчний роман до
рiвня перших стадiй нового роману.
BiH позичив з французького фо.тrькло-
ру перекази про велетiв, аби створити
яскравiший образ подiй повсякдення
l BиJIиTII MrcTKy сатиру на схоластику
й yci рiзновиди середньовiчного iдеа-
лlзму, а такоr( на сучасну авторов1
жорстокrсть l нерозваrкнrсть як-от
у роздiлi про короля Пiкрохола за-
судr(уються агресивнi вiйни францу-
зiв в lталii.

В образi Панурга Рабле створив
блискучий персонаж,- це водночас
i вiдчайryшнrлi бевзь, i витончений
iнтриган, якого нiщо Ёе молсе зупини-
ти або перемогти.

На Рабле справив вплив фольклор
Бретанi, Турену й Пуату *, бо BiH
замолоду кйька рокЬ про)шв у
кляшторi Ля Ванде. Напрш<iнф три-
в:uIого пошуку iстини (Паiтург питае:
<,Чи треба MeHi одрулtуватись?>>; тут
.ж.е виявJIяеться середньовlчна с)rмrш
стидких lкiночих суперечок) BiH спо-
л5rчае HoBi байки мореплавця з най-
давнiшою морською одiссеею, що в i'i
ocнoBl, як ми пересвrдчиJIись, лежить
подорож до краiни духiв. (Таким чи-

' У Бретанi BiH бачив, як у мiстерiй-
нiй п'есi пiд час ве;rикоi посухи з'яв,,rяетъ-
ся демон морсы(их вод ПантагрюеJIь; де-
мон вда€ться до рlзЕого шт)rкарствll, кидае
сiль людячr у горло. У дешевому виданнi
народних переказiв, оrryблiкованом5r
1532 р. в Лiонi, батьки BeзreTa Гаргантюа
створюються магом Мерлiяом на допомоry
Арryрой; зрештою Моргаrrь i Ме;ryзiна
переносять Гаргаrпrоа до казковоi Kpairм.

Рiзнi реформаторl4 як-от ,Щоле, були
спа;rей у Фравцii на кострищi,- Рабле
уникIrув такого фаrуму завдяки за-
вуальованостi сатири й захисговi дю Боrле
та lH.

i4 +_во

ном даються взнаки пародiйнi зв'язки
з Утопiею; згадаймо задrtя порiвнян-
ня давнi середньовiчнi романи 

-<<.Щи-вови-lкi, що починаються за Тулою>>

Антонiя .Щiогена або <<Подорож на
Мiсяlь> Лукiана). Пошуки Панур-
га завершуються мiстичним вiщуван-
ням IUIяшки - <,TpiHK>.

Цебто досвiд - едине випробуван-
ня i вiдповiдь Облиште yci абстракфi
та потоЙбiчнi фантазii Й повертаЙтесь
до життя.

У середньовiчному розумiннi
<<Гаргантюа i Пантагрюелы>-одна
велика блазенада. Ми влtе зупинялись
на важливостi образу й поняття <<ду-

рены>, tule наразi треба доповнити цю
картину. Бурхливий розвиток блазе-
над TicHo пов'язанrй з сатурнмiями,
з Йерненням уст:rлених у суспйьствi
ролеЙ i рангiв. Так, на Новшi piK, на
зrrамi старого й нового року, перев6-
paнr пподиякони керувirли церемонrя-
ми й канонiчними -жартами. В ocHoBi
сформованого наприкiнцi ХII ст. зви-
чаю лежzulа фраза з <<Магнiфiкату>>,

котру спiвали цiд час вечiрнi: <<BiH

потуr(них скинJrв з трону r приниже-
них пiднiс>>. Тодi, мабуть, патериця
Еереходила з рук одного <домrнуса)>

до iншого: вторгнення гiподияконiв
правиJIо за типовий взiрець бунтiвно-
го символiзм5r. Лунали крики з ритуа-
лу Кокань: <<Нехай кадитимуть тепер
пудингом i ковбасою>. Вiслючих при-
водиJм, аби вони крич:Lли пiд час одв1-
чань меси, як ми згадJв:rли про це
у зв'язку з <Прозою про вiслючихуr>.
(Бруно любив вiслюка як символiч-
ний образ: i втiлення схоластичноi
мади церкви, i вираження здатностi
до переiстотнення). .Що костелу при-
носилися машкари й усiлякi маска-
раднi cTpoi: священики перевбирались
на ,(rнок, зведеникlв l менестрелlв,
спiва;rи стидкi пiснi, 'йи чорнi пудин-
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Мол. XVI сt.: Арлекiн.

ги *, з вЪтаря кадиJIи старими смер-

дючими пiдпаленпми патинками, бiга-
ли й стрибали по костелу, iздили Mic-
том у вiзках i брали участь у виставах
рiзних MiMiB. Нам вiдомо, як на по-
MocTi перед костельною брамою голи-
ли Регента Хору .Щурнiв, дл(ерела зга-
лують рiзнi блазенськi титули: абат
дурня, короJIл графа, папи. Виставля-
лися театральцi п'еси й костюмованi
блазенади, що часто-густо мми ан-
тикJIерикмьний характер. Yci ф вис-
тавп ширилися у Францii, але й в
Англii не були вони незвичайною рiч-
tIю] супроводжувмися вони танками,
пiснями, ходами, грою у м'яч, глузами
il вивертками, носiнням cTpoiB нави-
BopiT, обмiном одягом мiж чоловiками
й лriнками, гiрляндами й машкарами.

Мал. XVI ст.: KoB'elю: I) сuцuлiilсьrcа
лuчuна; 2) спiвочuй Ков'ела.

(Ми можемо порiвняти лютневе свято
дурнiв у Римi з громадською учтою
i гульбою). Ставши на захист свята
дурнiв, мешканцi Турне, включно з
мером, боро;пrся з чиновниками кос-
телу, напад:rли на капелана й BiKapiiB.
Менш бурхливо, ме за TaKoi ж атмос-
фери вiдбувалися вибори Хлопчика-
бiскупа на три свята: св. Степана,
св, IBaHa, ,Щ,ень побиття немовJIят.

У ХV ст. у <Dранцii були гйьдii
й трупи дурнiв - coTi - та <<громади

веселунiв> на взiрець релiгiйних
братств i лiтературних спiлок <<пюi>.

З одного такого пюi вийциа Гра Ада-
ма *. У коrкнiй трупi був Принц дур-

+ Постамена 1262 р. в Apaci блазе-
нада <Гра листя> HzvleжzDla перу Адама ле
Босю, цо брав ва кпини cBoix спiвгрома-
дян. (Пер,|.
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нЬ i Мати дурня. Назlшалися трупrt
по-рiзному:,Щi-жонська пiхота, Веселе
абатство, Абатство розваги, ,Що цих
труп HaJIeJKiLпo чим;UIо письменникlв.
Поет Гренгуар *, Ма,ги дурнiв па-

ризьких <<Безтурботних нетяг>, напи-
сав <<CoTi Принца дурнiв> 1512 р,-
гюстру сатиру на папу. До феi J*t тру-
пи нмехав Маро **. TaKi товарист-
ва бра.тп,r на озброення гультiпацькi
перевбираrrня на свята Нового року,
бенкету вiслюка, травневих святку-
вань, MiMiB народження (люди стри-
бали через мiтлу) та натяг:lли на
голову каптур або блазенськrлi ковпак
з хутряною торочкою й дзвiночками.
(DopMa вираження називалася у них
coTi або блазенада, а також <<весела

слулtба>, у котрiй геть усе чисто бра-
лося на кпини, ганилося 

- 
HaBlTb з

достатньою полiтичною смiливiстю.
У Нiмеччинi те саме вiдбувшrося у
п'есах на масницю, у Нормандii пра-
цюв:Iло братство буфонiв-корнардiв.
якi перевбирмись i гра;rи фарси на
вулицях у BrBTopoK на запусти, паро-
дiюючи при цьому мо]кновладцiв. Про
блазнiв i дурнiв з'явилася розлога лi-
тература; до типових творrts нрIежми
<<Свiчадо дурнiвr> Уайрекера, <<Орден

* <Гренzуар> (186б) - це яазва Bi-
домоi комедii на одну дiю Теодора де
Банвiля (1823-189l), присвяченоi П'еру
Гренгору (1475-1538), видатrrому фран-
цузькому драматичному поетовi й сатири-
KoBl.

Соri - це жанр п'еси, а називalлася
вона у Гренгора <Жарти принI1а дурнiвrr.
На вимогу Луi XIl Гренгор висмiяв у нiй
Юлiя Il. Папа-меценат i TBoper1ь швей-
царськоi гвардii був видатвим BoiHoM i во-
рогом {Dраrlцii. Пiд час його виборiв ма;rи
Micr{e махiнацii з пiлкупом, (Пер.).

++ lдеться lrpo видатного псrета i мо-
дернiзатора роману Клемаlrа Маро
(149б-1544), сина поета Жана Маро.
{IIер.).

дурнiв>> Лiдгейта, <<Корабель дурнiв>>
Бранта (англiйською перекладав Бар-
клей), <<Гнiздо бевзiвr> ApMiHa, <<Пох-

вала глупотi,> Еразма, Лiтературу про
дурнiв використовувми гуманiсти;
.жарти й прийом <<вiршомазтва> у Bip^

шах англiйського поета .Ц,-lкона Скел-
тона вельми нагаRують coTi. Слiди
англiйських блазенських труп можна
вiдшукати, примiром, у Публiчводо-
мовому орденi в EKceTepi: унiверси-
TeTcbKi п'еси або вiзii лорда Кепсь-
коправного +, а такоrк <<Судовi

Iни> ** походять, мабуть, зi святку-
вання дурнiв або були з ним пов'язанi.

CoTi виявилися настИьки потуж-
ним засобом вияву громадського нев-
доволення, що (Dранцiск I заборонив
ix у (Dранцii. Ось короткий змiст од-
Hiei п'еси, що 'fi 1524 р. грали актори
у блазенських ковпаках з вiслючими
Byxaмlt. Спочатку актори виголо-
шують сатиричнi прислiв'я, п'ють,
покликуються до cBoei бабунi Глупо-
ти, котра 1м радить звернутися по
допомогу до яких-небудь фахiвцiв.
Вона надае cBoi'x дурнЬ CBiToBi, кот-
рий погоджуеться узяти lx до послуг i
вилробувати ixHi мо;rtливостi. .Щурнi
чинять усе не так, справJIяючи CBiToBi
силу клопотlв: патинки тиснуть,
вбрання то затiсне, то висить мiшком.
Священик поквапом буркоче месу або
починае непереносно розводитися то-
що. Нарештi, дурнi приводять до
стралtдальця-Свiту лiкаря, котрий
визначае хворобу за якiстю сечi. Лi-
кар дiагностуе - 

<,втратив клепку i

вiдбився глузду>. За визнанпям само-
го CBiTy, BiH найбЙьше потерпае, що
усе чисто молrе згорiти у вогнi. Лiкар

* L{ього голову беrtкету дурнiв нази-
ltали ш(е абатсм Нерозва:кним. (Пер.1.

** Чотири корпорашii баристерiв у
Лонлонi. (Пер.).
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прискiпу€ться до rlього визнання i
висмiю€ д5пкiвництво, яке обдурюе i
шахруе! уrримуе <(двох сестер-повй,
аби зiгрiватися yBi cHi, вбивае д;rя
розваги людей, нажив:rеться невсити-
мо, бере-же cBoi скарби... Воно прова-
дить вiЙни на мнищення: заради чо-
го? Hi зад;rя чого! У християнському
cBiTi>. Так CBiT вймомяеться вiд
cвoix cтpaxiB i прис;ryхаеться до по-
рад дурнiв, цебто погоджуеться з
оберненим значенням того, що йс-
титься у виголош)rванiй дурнями мо-
ралi.

На цiй пiдставi моЖна висн}rвати,
що Рабле перебувае наприкiнцi згада-
Hoi традицii, пiдсумовуючи t1' та до-
повнюючи антиклерикальний харак-
тер 11 сатири.

Водночас Рабле поширюе трали-
цiю завдяки своему гlп.rанiзму й ство-
рю€ образ Веселого абатства, що пе-
ретворюеться на абатство Телемське
з його утопйною системою <,роби, що
заманеться> як першого та ос-
таннього закону.

СереOньовiчпuй poilall. З'явив-
шись в lталii, форми сере,щlьовiчного
роману розклirлися. (Dантастична ли_
царська поема Пульчi (|4З2-
1484) <.Морганте> впритул наблизи-
лась до карикатури й народного трак-
тування: у нiй е добрий BeJleT, що жив,
аби iсти, пЬвелет, котрий ;кив на свiй
розсуд i визнавав, що винний у
77 смертних грiхах, а Рiнальдо вихва-
ляв вJIасне черево бйьше, аЕiж черево
,Ц,iви. А. да Барберiно писав твори
у традицii, що ще бли;кче стояJIа до
народiоi творчостi. У Боярдо (|44l-
1494) епiчний переказ перетворюеть-
ся просто на покидь задавненого ма-
Tepiмy. Проге ApiocTo (|414-
1533) знову пiднiс форr,ry се-
редньовiчного poмat{y на шановану
височiнц виражаючи назадницькi пог-

ляди сеньйорiа;rьноi реакцii, бажання
iдеа;riзувати середньовiчний cBiT i
його образну систему, попри небаrка-
ну втрату iлюзiй. Там, де справдi се-
редньовiчна людина HecaMoxiTb уба-
чала кристалiзацiю ,(иття як aчrегорii,
ApiocTo вдавався до чlлегоричншх
прийомiв, прагнучи надати бодай
якоiсь значущостi лицарськiЙ TeMi,
alre HaBiTb з урахуванням ностмьгiч-
ного зачарування фальшива нота зву-
чautа у спробi iдеа.rriзовано витлумачи-
ти кревну провину патрона - карди-
нала д'Есте.

Багато зiрок меншоi веrrичини на-
маг,uIося пiдтримати вiд;r<ив.пену фор-
му середlьовiчного роману у Bip-
шах,- кульмiнафi ця тенденцiя сягла
в епiчнiй поемi Тассо- <<визволений
€русалим>, де автор прагнув до ф-
лiсноi ToTo:KHocTi. Тассо прагнув пiд-
нести середньовiчний роман на piвeнb
давнiх епiчних поетiв, але робив це
з мань€ристським еклектицизмом. BiH
<<вваrкав, що ддя героlчноl поеми при-
датне усе прекрасне, проте найпрек-
раснiше - це кохання>. Внутрiшня
боротьба триваJIа у свiтлi його страхЬ
перед 1нквlзиIцею, що змушувzUIо вда-
тись до мегорii, а розумовий розлад
призвiв поета до заrибелi. В Англii
традицiю лицарського роману пiдтри-
мав Спенсер, прямцем звертаюqись до
середньовiчних елементiв, проте вод-
ночас BlH прагнув поставити тематику
на слу;кбу центральнiй королiвськiй
владi за умов нестiйкоi рiвноваги й;к
позицiяr,rи громадян самоврядrих
MicT i феодапiв.

На приклалj Спенсера видно, як
новий романiчний епос пов'язувався
з розвитком пасторалr через додаван-
ня до середньовlчних пIдваJIин рlзних
складникiв з давнiх поетiв. Найвалt-
ливiшим твором стzrла пастораль <(Ар-
кадiяr> Санадзаро: i]' в основному за-
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вершено до 1489 р. *, але веJIикоi
погryлярностi - завдяки працям Бем-
бо - вона зажиJIа у ХVI ст. Щей;канр
нестримно бростився у вiршах, драма-
тичних творах, прозi; у ньому також
мiстились ембрiональнi елементи май-
бутнього роману. Причому дiапазон
прикладiв досить широкий: вiд <<Зако-

xaHoi ,Щiани>> Монтамайора до рома-
HiB Оноре д'Юрфg ** та Скюде-
pi *** або лицарського роману Сiднi
<<Аркадiя>; жанр вIuIин)в також на
дороfuк Тассо, Гварiнi, Ронсара,
Бельйо *'**.

С ерванrес. Наступниr:r пiсля Рабле
щабель у використаннi середньовiчно-
го MaTepiMy з антисередньовiчною
метою позначений приходом Серван-
теса. В Iспанii ХVI ст. протягом три-
вaшого часу 

- до тюго, як поту.ltний
приIuIив награбованого в Америф зо-
лота допомiг сеньйорiальнiй реакфi
придушити промисловий розвиток i
свободи MicT - спостерiгаrrись вираз-
не тялriння до реалiзму i принципо-
вий демократизм у полiтичнiй Teopii.
Iспанськi автори були чйьними про-
паryвaUIьниками тези про cyBepeнrтeт
народу,- наприклад, Суарес. На по-
чатку ХVI ст. Фр. Алонсо де Каст-
рЬйо у <<TpaKTaTi про республiку>
писав: <<Yci люди народженi piBHo-
правними й вйьними, HixTo Hiюпvr не
мае права команryвати, за природним
правом усе в cBiTi е громадською
BJIacHlcTю, а дrкерелом усього зла е
настанова про спадкування приватноl
власностЬ>. HaBiTb у l610 р. траIияли-

* Пастормьвидано 1504 р. (Пер.).
tt Представник префозноi лiтерату-

рп (Пер.|.
+r* Не зовсiм зрозумiло, кого мае на

увазi Лiндсеfi: )(op;Ka де Скюдерi, котрою
висмi-ш Буало, чи його сестру Мад.пен.
(Пер.l.

+rrr Один з поетЬ <flлеядп>, (Пер.'),

ся книжки, як-(ут праця П. MapiaHo
про монархrю, к(угрl спzulювalли за те,
що в них розглядались найкращi шля-
хи боротьби з тиранiею. За приклад
яскравого гуIýrанlзму моrк)пь правити
TaKi люди, як теоретик педагогiки
Луiс BiBec,

Новонавернений еврей (D. де Рохас
(6л. l4б5-154l) заснував велhчез-
ний новий потiк прози завмки тонко
зобра:кеному конфлiктовi персона.lкiв
у <Се;rестинЬ й рiзноманiтностi сти-
лю, що коливався вiд iронiчноi ке-
пристойностi до трагiкомедii, вЦ бар-
вистостi до суворого наслiдlвання ла-
тинських традицiй. Будь-якi теоло-
гiчнi пiдвалини щезають, i людина
потрашIяе у власнi настановленi тене-
та, .ule завдяки боротьбi у Hei е мояс-
ливiсть вивLпцитись. Усйякi народri
елементи пOграпиJIи до обох припису-
ваних С. да Вiльялону TBopiB: битви
лrаб i пацюкiв, бесiди MilK пiвнем i чо-
бoтарем (з запозиченЕями з Лукiа-
на), духовнi мандри до центру землi
або на небо,,переказ про Вiчного Жи-
да (в обох кни:кках). Гарсйасо аклi-
матизував пасторalль.

Щойно переступило за поJrовину
сторiччя, народився крутiйський ро-
ман. РозрЙлювана з часiв Ренара
тема крутiя-дурня набувае заверше-
них обрисЬ, що давало змоry зобра-
зити новий cBiT самоврядних йст,
окутий гроrrrвою. Пригноблених i ек-
сIшуатованих бiдакiв репрезентував
пiкаро, що так i не спройгся пiднес-
тися вище, попри yci cBoi хитрощi; BiH
,(е репрезенryвав i орударiв ринку,
людей грошовитих, до котрих пiкаро
тя.хкiв. Зрештою викривався cBiT гро-
шей, а пiкаро пошивався у HaiBHi дур-
Hi, бо насмйився загадувати пoтрiбнi
питання, розгледiти поза вивiскою
очевиднлй факт. <<Yci грабуIOть, yci
брешуть,- ка:ке Гусман у <<Гусманi
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де Альфараче)> Алемана,- порядних
люлеri нема,>. Д HoHiMHo видана
1554 р. повiсть <<Ласарiльйо з Торме-
са)> заснувzulа новий ;ttaHp. IJей гума-
нiстичний TBip був поклимний подати
бiографiю бiдного нетяги, котрий по-
слrдовно служив у трьох станах - слl-
пиЙ ;кебрак, священик. ltulяхтич, що
постiйно ма€ клопоти з грiшми - i
закlнчив толедським оповlсником.
Алеман за походrкенням сврей; BiH
побував у в'язницi, скуштував злиднiв,
подорожував дцо Мексики.

Сервантес написав свiй apxiTBip,
поеднавши на HoBollry щаблi лицарсь-
кий роман, пастор:rль i крутiйський
роман. З-пiд його пера вийlrr,rа сатира
на сеньйорiмьну iдеалiзацiю лицарсь-
кого життя всупереч фактам навко-
лишньоi дiйсностi. Проте Сервантес
r,либоко спiвчував спробам свого I{e-

розумника-героя протиставити високу
мету ремьноr:тям феодалiзму, що ло-
лtивае BiKy, й негiдникам, rlдо меш-
каю,tь за умов самоврядного Micтa.
Несхитна вiдмова .Щон KixoTa бачити
або сприймаr,и реальнi факти - це
трагiчяе вираження ролi блазlrя, кm-
рий бачить те, до чого решта зiuи-
шаеться слiпою *. Найглибшi iстини

+ У свiтлi сучасного серваятесознав-
ства культурол<lгiчне тло <<Щон KixoTa>>
постае дещо складнiшим. Зокрема це сто-
суеться твору Алемана-i-ле-Внеро. <<,Д,ос-

лiлlкуючи структурну та iдейну типологiю
aHoHiMHoi повiстi <<Життя Ласарiльйо з
Тормеса> (l554), що породиJIа ]канр кру-
тiйського роману, можна ствердл(уRати,
lцо rц повiсть пов'язана HaBiTb бйьшою
мiрою з одним з найцiкавiruих poMaHiB
пiзньоi антrrчностi - <Золотим вiслкrком,>
Апу,T ея, Hl;K з аналогiчними творами се-
редньовiччя й раннього Вiдроркення>.-
.Щив.: [О. К. Тальвет. <Жизнь Ласарильо
с Тормеса>. Опыт литературно-типологи-
ческого ана,lиза>. Сервантесовские чте-
ния.- Леlrияrltад; Наука, 1985.- С. 55.
(Пер.).

вIдданостl, ланок, якr по_людському
з'еднують i надихають живих,- це
усе, що бачить .Щон, але цього бiльш
HiKoMy не судилося побачити. Так
позицiя блазня доводиться до рiвня
найбi,,rьшоi ipoHii. Символiзм книжки
завершу€ться ставJlенням Санчо Пан-
са: протягом певного часу BiH такий
же слiпий, як i iншi, стосовно того, що
бачить .Щон, i е зажерним селюком,
ме BiH захоплюеться свотм паном та
його вiзiями i у певнi моменти подйяе
його надii.

Крутiйський роман дав ремiзм i

тему блукання на ycix рiвнях життя,
лицарський роман дав провiдну тему
в 1Т iронiчнiй перспективi й пiдтекстi,
ластораJIьний роман -- 

з меншою
очевиднiстю - дав елемент поетичноi
при.lетностi навколишнього cBiTy при-
роди, уявленяя про золоту добу як
про остатоqний критерiй значущостi
судження про сьогодення. .Щон заува-
;куе: <<IIIасливими часами й удатяими
епохами були Ti, KoTpi прдки нашi
назвzlли золOгими. Не через золото,
яке так цiнуеться у яашу за.лiзну добу
i котре за тих часiв дiставалося нiби
без осrrбливих зусиль, а через те, що
тогочаснi люди не знали слiв ТtsО€
й МОе. За тих святих часiв усе було
спiльне>. Тац у <<Щон KixoTi> ми по-
дибуемо потуrкне сполучення трьох
елементш, Koтpl витворили ромаIl но-
Boгo часу, хоча точка стабiлiзацii
осягнута лише за Дефо - за бiльшоI
зрiлостi нових сl4л середньоТ верстви
в Англii ХYIII ст. Середньовiчний ро-
ман, позбавлений лицарських iлюзiй,
дае героiчний елемент, Bipy у те, що
л(иття мае мету, за яку треба бороти-
ся. Крутiйський роман дае конкретну
точку вiдлiку мя ре;uIьного cBiTy, cBi-
ту грошей. Пастора;rь дае стzLпе став-
лення ло природи й найвищий крите-
рiЙ злуки.

214



Ми не маемо на MeTi простеrкувати
усю складнiсть протиборства i зчеп-
лення цих трьох скJIадникlв ромаяу
нового часу, zule ми повиннi зрозумiти
глибиннi пiдвалини традифi, зруйно-
BaHi й вiдновленi, перебудованi й усе-
таки остаточно пiдведенi пiд роман як
мистецьку форму. I_1я мистецька фор-
ма )rможJIивrIюеться лише тодl, коли
суспiльство сягае високого щабля
складностi, подйяеться за багатьма
параметрами й мае множиннi зв'язки.
Мимохiдь, проте, можна вказати на
зв'язок мiж пастормлю та розвитком
пейзалrного живопису.

Щiкавiсть до золотоi добп з Itовою
си.лою прокинулася внаслiдок контак-
TiB з американськими племенами,
Лукрецiя вивчаJIи у зв'язку з його
описом поход]кення цивiлiзацii; Кор-
салi, друг Леонардо, постачав ycix
оповiдями про первiснi суспiльства.
П'еро дi Козiмо у низцi тurафонiв роз-
робив Йразну систему цiеi теми. Ве-
нецiйський пейза-rк, зокрема у Джор-
джоне, TicHo пов'язувався з пастор:чI-
лю та ii уявленнями про золоту добу.
У самого .Щя<ордlконе рано налагоди-
лися стосунки з аркадським рухом
при дворi в Азоло.

Ми, зрештою, можемо звернути
увагу на лабiринтоподiбну форму
<..I|,oH KixoTa> як наслiдок зчеплення
середньовiчних, ренесансних i бароч-
них чияникiв: засада безладного ладу.
Кожна пригода лицаря - це ко;rовий

рух з пригодами, що раптово вцхо-
дять вiд теми, aule за кйькiстю й то-
ном гармонiйно сполучаються з вiдпо-
вiдними вставними оповiдями й кри-
тичними увагами. У центрi колсноi
частини - власний ключовий аспект,
на кожну оповrдь наклада€ться чоти-
ришарова мартироJIожна ця, структу-
ра з чотирьох <каскадlв)>, як1 стоять
за вигадками, пригодами, повернен-

нями. Зi змiною теми змiнюеться
краевид: неторканий та iлюзорний,
меланхолiйний, гротесковий. При
цьому змiнюеться також i атмосфера:
змiнюванi плани метушнi, свiтла i TiHi,
шарварку i тишi. Згiдно з цим змi-
нюються й слова, що у свою чергу
пов'язанi з настро€м i характером.

Дршtа. Як ми помiтили, напри-
кiнцi середнювiччя з'явилася сила-
силенна драматичних форм. ,Щва най-
ва;rливiшi напрямки провадиJIи до
iтмiйськоi опери та слизаветинськоi
драми, iule повною мiрою офнити цi
жанри ми зможемо лише тодl, коли
дiстанемо певне уявJIення про вели-
чезний тиск на Еих сил народного
мистецького мислення. В Iталii глибо-
ка традифя вкоренилася у давнiй cBiT
через мiми й блазенади; лауде флаге-
лавтiв перетворились на умбрiйськi
монологи й дiалоги, що промовляJrися
на покуту. Слово <<репрезентацiя>>

уперше прозвучало в Умбрii, хоча
<<священнi репрезентацii> уперше
З'ЯвИлись у {D.лоренцiI: вони сягллr
високого щабля розквiту, irле перед
початком ХVI ст. опинI4пись у занепа-
дi. У цей перiод ocHoBHi подii точи-
лись у придворному Teaтpi, що opieH-
тувався на взiрцi fIлавта, Теренцiя
або камерних драм Сенеки. Внаслiдок
цього плин творчоi думки рiзко за-
гмьмувався. Проте у комедii вилучи-
ти народнi елементи немо)(ливо, i в
яскравому поступi цього жанру ми
подибуемо iMeHa MaKiaBe.mri, Apioc-
то, ApeTiHo, Чекi, делла Порта тощо.
Тим часом у великих MicTax виник
популярний театр комедiя дель арте
з професiйними трупами й постiйним
репертуаром. На piBHi двору найваж-
ливiшою формою була пастораль: По-
лiцiано в <<Оповiдi про Орфея> пор-
вав зi священною драмою, увiвши
Меркурiя замiсть Ангела i Орфея
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замiсть Христа для подоролсi у прiрву
пекла. Але у гамiвпй сорочцi умов-
ностей двору пасторальна п'еса пе-
ретворилась на штучнi форми }ra взi-
рець <<Амiнти> Тассо та <<Пастора (Di-

до> Гварiно. Спiв паст5rхiв усе-таки
переважив шiulьки терезrв на користь
музичного оформлення, i у майбутнiй
оперi перед пастораrию несподiвано
вiдкри;rися величезнi мо.жливостi
емофйного розвитку.

У <Dранцii також полiтичне життя
справJIяло обмежувальнlлi вплив, ic-
тотно стримуючи розвиток, що вrд-
штовхувався вiд повноти середньовiч-
них вIfгокiв. (Dранцiск I, як ми бачили,
заборонив трупам, якi складмися з
членiв гйьдii, вдаватись до сатири,
а за ухвirлою Верховного Суду не
дозвоrIяJIося ставити п'еси за священ-
ними сюжетами. У кожному разi на-
роднi п'еси поважно не трактувались
l вваж,iчIися придатними лише для
<<слуг r простих MlMlB>, вкJIючаючи
сюди й моралiте, до яких прихиJIьно
ставиJIись пцсудки з правничого
братства 

- 
т. зв. <<Базоша>. Пiд цю

пору фарс, що KBiTHyB у l450-
1550 рр., був безлицим, ме вже у нас-
цmному сторiччi за натхненням iTa-
лiйцiв до цього жанру вдався Моль-
ер. Тим часом на кону перемжала
зв.uIашена двiрцева драма. Репертуар
спершу частково виконув:lвся лати-
ною, а вrдтак почали ширше зад/чати-
ся переклади з iтмiйськоi й трагедiй
Сенеки.

Лише в Iспанii та Англii спостерi-
гчlлася спадковiсть мiж середньовiч-
ними народними елементами й новою
драмою. В Iспанii пiсля кйькох пас-

Мученuцтво св. АполlлонГi на сереdньовiч-
ному кону (Манцiй. <Iсторiя театрально?о
мuстецтво>).

тормей, кJIасичних наслiдувань i чис-
ленних коротких <.ентремесес>, або
iнтерлюдiй у дусi фарсу з життя ни.ж-
чих верств (вдосконменого актором-
антрепренером Лопе де Руеда), не-
сподiвано почався бурхливий розви-
ток з появою Лопе де Веги (l5б2-
lб35), вихiдця з народу. BiH написав
1700 п'ес, з яких збереглося 470: вони
присвяченi найрiзноманiтнiшiй icTo-
ричнiй, релiгiliнiй та комедiйнiй тема-
тиф. У його п'есах ми подибуемо
безлiч народних елементiв i реалiс-
тичних картин сUIьського життя, а та-
ко:к наскрiзну сиJlьну й щиру ноту
лiризму. Лопе ду;ке часто виводив
у п'есах грацiозо або селянина-6лаз-
ня, йраз крутiюватого кумедника,
котрий згодом привiв до Фiгаро й чис-
ленних iнших персона;кiв. BiH не
боявся братися до сюжетiв, де йrrulо-
ся про привiлеi й BepcTBoBi розрiзнен-
ня, як-от у трьох cвoix найлiпших
творах 

-<<Периваньес>, 
<<(DyeHTe Ове-

хуна>, <<Король 
- наЙсправед.гrивiшиЙ

суддя)>. У цих п'есах селянськi героi
повстають проти cBolx вельможних
зеп,t.пемасникiв, а король наприкiнцi
ix обстоюе. Особливо примiтну карти-
ну солiдарностi повсталих селян
змzurьову€ Лопе де Вега у <<(DyeHTe

Овехуна>. Прmе ocHoBHi конфлiкти
у п'есах Лопе обертались довкола
протиставIIення кохання та Йов'язку,
супернйцтва й честi. Глибокого про-
никнення у характери не було: конф_
лiкт схематизуеться, i аристократичне
уявлення про честь (MopMbHicTb, зве-
дена до етикету) запобiгае справ;кнiй
трагедii. Лопе написав також <<Арка-

дiюr>, спробував cBoi сили у cTBopeHHi
нацiояального епосу та бурлеску
<<Битва котЬ>. KpiM того, до спадщи-
ни його нмеr(ать сонети й двори у ду-
ci театру машкар,- наприклад, <<Вiф-

леемськi пастухи). BiH боровся з па-
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нукIнням маньеризму у Гонгори, але
закiнчилося це тим, що Лопе сам
зазнав його впливу. (Звитяlкний хiд
поетичного маньеризму в lталii очо-
лював MapiHo).

Остаточний прорив стався в Анг-
лii: ryт HoBi .lкиттевi сили допомогли
найповнiше зберегти середньовiчнi
форми. Так, д.llя вияву гуманiстичних
iдей використовувалось MopaJliTe.
<<Чотири стихii> (1519) навiянi дослi-
дами Веспуччо: у цьому TBopi стверд-
жув;чIась потреба вивчати природу;

цiй л<е тематицi присвячена праця
<<Розум i наука>> (6л. 1540). У Шот-
ландii п'еса .Щевiда Лiндсi <<Три стани)>
йшла у 1510-1544 рр. У нiй вико-
ристаний мотив суду з безпосереднi-
ми соцi;Urьними вказiвками та звину-
ваченнями cTaHiB духiвництва, вель-
Mo-1K i громадян самоврядних MicT як
представникiв xiTi, гноблення й брех-
Hi. Перед очима Короля людства ix
звинувачуе Щхiон Загzurьнедобро. По-
лемiчкi виступи Лiндсi далi розвивав
у вставних фарсах i coTi <<Слу;кба
гл}поти>. Тим часом народнi чинники
продовжують збагачувати недрама-
тичну поезiю: у <.Танку сlмох смер-
тельних грiхiв> .Щанбара Великдень
виведений як емблема щорiчноi бо-
ротьби (<<Чорного дракона переможе-
но>); у тiй же поемi подибуються
сварки.

В Англii безробiтнi менестрелi
о6'еднрались у трупи, заручаJIися
опiкою якогось лорда й починiчм ви-
ступати як актори. .Що iнтерлюдii
впровад)(уеться штукар,-вlн пере-
вбраний Iродом i втiлюе зiпсуття. Щей
буфон у довгiй одежинi з мечем з о6-
битоi залiзом ломаки - Шекспiрiв
Фальстаф-е у певному розумiннi
втiлевням зiпсуття у його цйком
олюдненому виглядi. На цю традицiю
склалося багатенько жанрiв: лвiрцевi

перевбирання, студентёькi п'еси,
фольклорнi фарси, ляльковий театр,
вистаRи табльо (наприклад, Ti, що д;rя
них Лiдгейт писав вiршi), лtивi ма-
люнки, що зобра.lкували подii у дер-
;KaBi (у Парижi Тх називми <.MicTe-

рiйними мiмами>), театр машкар, ба-
летнi вистави. 1537 р. сryденти Хрис-
тового коледr(у в Кембрiдlкi мали
неприемностr через участь у антипа-
пiстськй виставi <<Памахiй>>. Уряд за-
боронив iгр1.1 та зiбрання у Сафолку
через <<заколотницьк1 TpaBHeBl rгри)>,

де йпJлося про <(короля, про те, як
йому давати лад cBoiм володiнням>>
i де <.дехто грав роль Ощадностi й ка-
зав про rrчIяхтичiв багато такого, чого
нема у лозволеному TeKcTir>. Через
дваt{адцять pokrB мешканrц схlдних
графств повстми зi зброею у руках,
i сталося це пiс.llя вистави про Строп-
ку у Ваймондемi. Iнтерлюдii .Щ-кона
Бейла позначенi виразяими антипа-
пiстськими настроями, а його л(
<<Король ,Щлtон> являв собою п'€су-
хронlку.

Шекспiр. Усе пiдiйшло до того, як
писав колись.Щефо, аби за допомогою
TepMlHy <(мистецтво)> виразити штуч-
ний стереотип, усталений у тогочас-
нiй вiршованiй драмi: <<Близько ста ро-
KiB тому у Micтi було п'ять-шiсть
драматичних TeaTpiB (а мiщан тодi бу-
ло набагато менше, нiж тепер), причо-
му yci мiсця у них зазвичаЙ розкупо-
вуваJIи. Попри часом грубе й простhць-
ке оформJIення кону та брак мистець-
Kocтi у поезii й декорацiяк, а Taкo)t(
те, що глядачi здебйьшого ланцi...
Але .ж, мiлорде, душi у цих ЛАНЩIВ
виявIIяJIися достатньо високими, аби
ix зворушила неоздобна гола драма>.
l оце за таких умов lIIекспiр спро-
мiгся здiйснити свiй перший грунтов-
ний наступ на аттичних драматургЬ,
створюючи реалrстичнl карсини, спов-
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HeHi глибокого символiчного змiсту,
та оволодiвши саме тiею побудовою,
що повною мiрою виявила конфлiкт
i розвиток. Лондонський театр, до
якого прийшов IТТекспiр, був сумiш-
шю цЙоi низки тенденцiЙ, що включа-
ли й фарс з життя бiднякiв, i пасто-
рмь. .Д,рама Сенеки перегиiтмася з
несамовитими народними елемента-
мц ме великий поет вже встиг пiд-
нес,ги ii на той високий щабель, на
котрому LIIекспiр мiг ураз припасува-
ти il'дrя свое? мети. Марло був при-
MiTHo лiричним поетом, але йому була
потрiбна форма драми, аби висловити
бурхливi емоцii, кинути вик_лик cBiTy,

[{е ле.lкить в ocнoBl селянського
шJтукарського заколоту педанта Оло-

ферна. У <<Як це вам до вподобиr>
пастора-lь поглиблюеться за допомо-
гою бенте.lкного жака i його зiткнень
з народним витlвником, протистав-
лення селюка l шаркуна, за допомо-
гою поривання ло лlсу та втечl з
несправе/tUIивого cBiTy. <<Сон лiтньоi
ночl>> значно виI,рав вlд того, що теат,р
машкар догIовнено персонаlками з
нижчих верств, а Дно, внаслiдок пе-

ретворення, виявля€ться Невiгласом.
Проблема грошовпх cTocyHKiB зачi-
па€тшя у <,Венецiйському купцi,), а у
<<Ромео та Юлii> стосунки коханцЬ

+ Переrcпад Михайла Литвинця. Див.:
Вiльям Шекспiр. Твори: У б т. К.: ,Щнiпро,
l985.- Т. 2. - С. 295. (Пер.l .

Геть фрази тафтянi; що нiжать слух,
['iпербол оксамит, нуднi звороти!
Не треба пишних c.lliB, цих ,кирних мух,
Вiд них сяйним я став аж до глупоти.
Зрiкаюсь ix, клянуся чарiвнiй
Я ручцi бiлiй в рукавичцi снilкнiй,
Що простим <<тдк>> i грубуватим <.нЬ>

В любовi буду присягатись нilкнiй *.

виявити свiй макiавеллiвський гума-
нIзм, вимовити зневагу до християн-
ства. Вiдчуття наЙвищих поривань i
<<незлiченних скарбiR у кiмнатчинil>
виJIиJIось у <<Тамерланi Великомр> i

трагiчно зосередиJrось у <<<DaycTi>>.

В <<Едвардi II>> BiH почав о6'ективнiше
узгоджувати Brlacнi настанови з icTo-
рiсю та зiткненням xapaKTepiB.

У комедiлt Шексlriр поеднав ви-
шуканi й народнi чинники, налавши
ocTaHHiM змогу трiуифувати. У <<Мар-

них зусиJUIях кохання>> подибуемо са-
тиру на вишуканi звичаi у стосунках
коханцiв, а Бiрон формально вiдкидае
аристократичну культуру:

розвиваються на тлi феодмьноi кри-
Baвoi ворожнечi. У <<Ромео та Юлii>>

Шекспiр не мiг не промовити вустами
Ромео дiатрибу, скеровану проти гро-
шей: <<Ось золото твое... Отруту про-

/.
даю тоо|. l и не прода8 MeHl отру-
ту...>,- хоча, за логiкою дii, вона Hi-
чим не обумовлена. Нiби у цю мить,
знаЙшовши реальниЙ засi6, завдяки
якому коханцi моlкуть вваri(атися по-
мерлими, BiH справдi покJIав ототож-
нити отруту з грошовими стосункамц
а не з феодальною боротьбою.

У xpoHiKax Шекспiр намагався
р()зкрити схему феодального конф-
лiкту, з KoTpoi створено i власний
його cBiT Тюдорiв, але BiH не залучив
сиJIи, породrкенl самоврядними Mlcтa-
ми, r картина залишиJIася непов-
ною,- HaBiTb попри те, що у <<Генрiху
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IY>> i <<Генрiху V> BiH вiдчував потребу
ввести персона;кiв з повсякдеЕlUI.
йому усе ще здав:rлося, що мо-ж,на

.Щ,мi, Фальстафа з нетягами мож-
на, звичайно, 1рактувати л<, ницакiв,
феодальних покшдькiв, паразитЬ, що
не мають х(одних привйеiЪ, ме не
ба>r<ають чесно працювам, проте вони
,к репрезентJ.ють знедолених i без-
притульних сучасникiв Шекспiра.
З одrого погляду, розрив мiж Генрi-
хом V i (Dальстафом мав з}IамеЕувати
появу гiдного довiри королiвського
вrIадаря, а з iншого - це розкол й;к
cBiToM в.тrади й cBiToM буденного лtпт-
тя. I]ей розмай piBHiB у реакцii Шекс-
пiра на довколишню iсторичну ситуа-
цiю ми розрiзняемо завдяки cTpyKTypi
використов]rваних образiв, Що найра-
зючiший i'i приклад ми подибуемо
у <<Рiчардi II> наприкiнцi панегiрика
Аrглii. <tII\амиве rulем'я, хоч i cBiT
малий...>>, а трохи дапi читаемо неспо-
дiване визнання:

* Переклад Щмитра Пмамарчука.
I_|ит. видання Шекспiра.- Т. З.- С.296.

*+ Переклад BiKTopa Ружицького.
Щит. видаrпrя Шекспiра. Т. 3.- С. 354.

збагнути окреслену схему, якщо лише
з достатньою проникливiстю заглиби-
тись у Her:

В ;киттi людей трапляються випадки,
Що днЬ минулих cyTHicTb вйбивалоть.
Тоlк, похопивши ix, зirr\ати моrкна
У рисах го;rЬвних прихiд подiй
Майбутнiх, тих, якi ще, не родившись,
У лонi часу нинiшнього сIuIять,
Мов зерно, в зародках iще тендiтних,
Та висадить i виростить ix час.

(<<Генрiх IV>) *

Пора чудес минула,
Отоlк причини цих щасливих змiн
Щйком природнi.

(<<Генрiх V>>1 *'t

Щя дорога KpaiHa любих душ,
IIIaHoBaHa i добре знана в cBiTi,-
Вмираючи, каr(у,- в оренду здана,
Немов занедбане якесь помiстя.
Омиваrшrй здовкола грiзним морем,
Скатrястий ocTpiB Англii зуlчtiв
Негrryrrа витримать облоry - никi xt
Загшямував себе, покрив ганьбою,
В пергаментну потраIIив кабаrцl l'*+.

*'* Переклад Ва.лентина Струтинсько-
го. .Щив. цит. видання Шекспiра.- Т. 3.-
С. 103. Мополог Гаrпа з <Рiчарда II>>

цiкавий ве тiльки цим усlупом, а шIе й як
цйе. Бо це, по-перше, яскравrоi прикJrад
шаманiстського пророцтва (<MeHi здаеть
ся, я-пророк новiтнiй...>), а по-друrэ,
ocTpiBHa Аrглiя подаеться як cBiToBa гора
посеред буремного cBiTy. На цiй горi е рай
i трон - емблема iдеальноi iмперii:

Щей королiвський трон, цей славний
(rcTptB,

Велична ця земJIя, оселя Марса,
Нагадуе собою рай, Едем.

Щiкаво, що Шекспiрова емблема поqд-
нуе у собi i кульryрологему, i теологему
раю. Така сама сакрмiзомна емблемати-
ка застосовувалась i в Pocii за Петра I,
i в СРСР. {Пер.).
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Щя образна структура геть чисто
випада€ з загаJьного настрою яви
i HaBiTb дiйсних умов в Англii за
Рiчарда II, ore вона виражае валtкrй
економiчнrd стан cBiTy ТюдорЬ. Ще
вiдкривае нам перспективу не короля
або ве;ъмоlк, а селян, як-от у Еаст)ш-
них протестах, що ix цитуе Роберт
Кроулi близько 1550 р.: <У провiнцii
нам годi лпшатисц бо чекае на нас
лише рабство й надсадна праця до ос-
таннього подиху, а усе, що ми зароби-
мо, потрапить зрештою до них. I до
MicTa попасти у нас нема надii, бо
каrкуть, що i там усе перебувае у ру-
ках цих невситимих звiрiв Однi через
купiвтIю, iншi через оренду прибрали
до рук суткй *, прибуток з нерухо-
MocTi, торговi ряди, а ще й вулицi та
проiзди, що дzrло iM змоry за ocTaHHi
дванадцять poKiB подвоiти, потроiти
i HaBiTb поqетверити чинш. Хiба ще
досi не одiбраrш присадибний садок...
Яку .lt усесвiтню бiry прикликуе на
цей благословенний край обурлива i
невситима л<адоба зем.пеправцiв!>>

Занепад усього, що здавна здава-
лося стiйким, показано у таких
п'есах, як <<Mipa за Mipy> й <<Троiл та
Кресида>. У <<Юлii Щезарi> Брут зi
cBoiM високим пориванЕям до свободи
губиться MilK скнарiстю Кассiя та ти-
раном Щезарем. Що л< лишаеться?
Шекспiр перебрав у спадщину се-
редrьовiчнi уявJIення про свiтовий
лал про вiдповiдностi, що все лучать
у iерархiчну багатощаблеву систему,
проте BiH вiдч5rвав, що щось у його
cBiTi, в icTopii рiшуче протистоiть ла-
довi та едностi. Людина, котра пре-
тендуе на свободу волi у cBiTi зруйно-
ваних вартостей, перетворюеться або
на одуреного Оте.лло, якщо вЬ ще

вiрить у кохання й дру;кбу, або на
Гамлета, котрий гине пiд тягарем вiд-
повiдаrrьностi - надто великоi, як на
його розумiння, або на кривавого поп-
лiчника Макбета. Якщо людцна спро-
буg як Лiр, розглядати людськi сто-
сунки з поглялу виконання договiр-
них зобов'язань, то на Hei чекае
немив)ца катастрофа.

I, нарештi, пiсля краху трива.lIоi
трагiчноi напруги, Шекспiр кидае
свlтло на першопричини спотворень
на те, як за допомогою вирiвнювань
i перекосiв усе перекида€ться на свою
протилеlкнiсть. Ми бачимо, як BiH

раптово це збагнув у <<Тимонi Атенсь-
кому>, засудивши грошовi вiдносини,
:UIе, розумrючи, поет мо]ке лише виJIи-
ти декламафйне обурення, а драма-
тичноi форми його злiсть не набувае.
В ocTaHHix творах Шекспiр звертаеть-
ся до нiби мань€ристського cBiTy, ко-
рисryrirчись романтичними формула-
ми розпiзнавання,- нiби обiйняв BiH
i добу аттичноi трагедii, i добу пiзнi-
шоi HoBoi комедii, що розкривае зане-
пад давнiх творчих напруг. Як ком-
пенсацiя, нова самосвiдомiсть - ви-
користанЕя самого творчого процесу
як сюжету драматичного твору -
дозволяе Шекспiровi у <,Бурi> сягну-
ти нових глибин слпrлволiки.

Звичайно, ми торкаемось тут лише
окремих MoMeHTiB величезного й нес-
кiнченно рiзноманiтного життя видат-
них п'ес. Прoте метою нашоi кни.lкки
не е докJIадний анаlriз творЬ мистецт-
ва'- нам ва)(JIиво виявити певнl на-
pi;KHi схеми та взаемозв'язки. Завдя-
ки своiй прозiрливостi gal,.rg IТIgкgцiр,
а не дослiдники античностi, знову вiд-
крив форми агону та розпiзнавання
як ocboBi точки аттичноi драми.,Щя
ж, прозiрливiсть допомогла Шекспiру
пiзнати на грунтi смi.шrвих знахiдок
Марло cyTHicTb конфлiкту в дii, як те
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саме вдztлося зробити Бруно з його
фiлософською формою протиJIежнос-
тей. Але творчу прозiрливiсть Марло
або Шекспiра анiяк не можна абстра-
ryвати вiд безлiчi народних форм, що
тялriли до використання традицiй-
них,схем та образностi cMepTi й вiд-
родження i що правили за тло й пiд-
грунтя еJ,Iизаветинського коЕу.

Однiею в таких форм, що потрапи-
ли прямцем на KiH, була д;кига, ксrгра
по€днала танок, пiсню й MiM *. У джи-
зi, либонь, присутня тема воскресiння
покiйника. Треба також лiдкреслити
вагу фольклорного блазня у творчому

У сотi-передмовi поет заува]куе:
<.дбо ж повернiмося до вульгарного
чинника, ва зразок ycrм вrдомих тра-
гедiй Шекспiра, де кумедник узле-
жить, тодi як TpaT,iK cToiTb навшпинь-
ки. Гадаю, це yciM мае сподобатись,
як i принцу Гамлету...>>

У <.БурЬ, як i нале-rrrало сподiва-
тись, зважаючи на пануючий у п'есi
символiзм, з'являеться тема золmоi
доби, <Виробляти усе треба разомr>,-
Mpie Гонзало, тодi як iншi вказують
на те, що така настанова суперечить
ixHboMy cBiTy. <,)(одноi BepxoBHoi впа-
дп>. <.Але сулилося йому королюва-
ти>>. <<Але наприкiнф гараздiв BiH за-
бувае про початок>. Зрозумйо, що
повстання дигерiв lбlб р. в ycix цент-
рмьних графствах Англii допомогло
Шекспiровi збагнути суперечностi у
вJtасних поглядах. BiH мав свiй пай

методi та естетицi Шекспiра. Блазень
переноситься з комедii до caMiciHbKo-
го центру трагiчноi дii у <<Лiрi>, а Лiр
у сво€му безумствi перетворюеться на
гротесковоr,о блазня, котрий у жахли-
вiй безневинrlостi здатний лобачитп
cyTHicTb речей,- на вiлмiну вiд стану
<<здорового розуму>, котрий е покiр-
нiстю зiпсутому cBiToBi. Своерiдним
блазrrем е й Гам-пет у своiй вiдрече-
HocTi та вiдчайдушних борсаннях мiж
удаваним бо;r<евйлям i ремьною рап-
товою втратою самомаданяя. Так.
1б04 р. анонiмний автор у <<.Щiафаrrтir>

так описував нестяму кохаIIня:

у громадському земJIеволодiннi у рiд-
ному MicTi, але у <<Корiоланi> поет
спrвчуме протестам стражденних, r у
словах його вiд.пунюе манiфест уор-
вiкширських дигерiв, де мiстився зак-
лик покlнчити з r,олодом r <<навальни-

ми тиранами>, що прагнуть <(сточити
наше тйо на брусi бiдностir>. Внутрiш-
яiй конфлiкт, що аж випирае у наве-
деному уступl, вlдтепер посlв чUIьне
мiсце у мислевнi lIIекспiра. Т'ому в
трьох ocTaнHix п'есах BiH вiдtдаляеть-
ся у cBiT символiв, розробляе iхнiй
пасторальний елемент (попри зблис-
ки сt_rlьних емофй та лtорстокi ревно-
щi <<I-{имбеrriна>>). <<Буря> розкривае
чiтку органiзацiю обрядiв посвяти у
давнiх мiстерiях, цебто виявляс, лi-
рrтчно з'ясовуе побудови, динамi,rно
втlленr у великих трагедlях r яскравих
комедrях.

За Тассо сулить Гамлета, шаJIенцем назива,
А сам визуджуе yci його слова.
Актор д.llя нього 

- 
блазень. Блазень же 

- 
мудрець...

У шалi Гамлета бере BiH за взlрець.

+ Не слiл пJlутати джигу з пiзнilllим
традицiйним барочним танком жигою.
(Пер.1 .
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У <<МакбетЬ>, <<Лiрi>> й <<Гамлетi>>

Шекспiр змzlлював Еагромадж.ення
тривог i незгод, супереqностей i конф-
лiктiв у своему cBiTi. Теми спадку-
вання обумовленi сучасною поетовi
проблемою знайдення спадкоемця
ддrя бездiтноi €лизавети без повер-
нення до феодальноi aHapxii, проте
феодальну тему поет подав у свiтлi
злободенних напруг, викликаних гро-

У своiй ocHoBi побудова TBopiB
IIIgкgцiрд тотожна побудовi аттичних
трагелiй з ixHiM ulгоном i розпiзна-
ванням. Щоповнення поляIають у то-
му, що вlн оточив дlю виразними ха-

рактерами й розташував в iншiй icTo-
ричнiй ситуацii, що поглиблюе проти-
борство cTopiH. IIIocb схо;<е е лише

+ Переклад Василя Мисика. Щит. ви-
даюrя Шекспiра.- Т. б.- С. 57-58. Лiн-
дсеи не подае дrкерела, за яким цитуе
<Жиг.гя Тимона Атенського>, :l-ле у кож-
ному разi його текстологiя не вiдповiдас
сучасним прочитанням зlпсутого з самого
початку тексту п'еси. УкраiЪський перек^
лад вrдцае зага,lьItе вражеяня вlд першот-
вору. (Zер.).

Золота цього довtlлi,
Щоб зло добром зробить, а чорне бйим,
Низьке - високим, вiдворотне - гарним,
Старого - юним, боязкого - My;KHiM!..

I_{ей лсовтий раб
в'язатп,rе й ламатиме святi
Обiтницi, благословить проклятих,
Страшну проказу змусить полюбити,
Звеличить злодiя i дасть йому
Високий титул, i загzulьтtу шану,
I мiсце у ceHaTi. I-{e вопо
Заснядiлу вдову веде до пrлюбу,
А вкрита болячками лотiпаха,
Та, вlд якоi i шпитапьнi стiни
Вже вiдсахнулися, стае вiд нього
Квiтучою й розкiшно-запашною,
Немов сама весна *.

шовими вiдносинами. Тема спадку-
вання пов'язана також з темою пере-
дачi власностi, i те, що м.шо вiдбува-
тись, як змiна усерединi устменого
свlтового ладу, вираr(аеться у спазма-
тичних конвульсrях.

Yci домагання убивчi й нелюд-
ськ1, cBlT розламуеться на шматки,
грошi - це виразка, що роз'iдае
будь-якi стосунки.

у Сервантеса, iule через вiдмiннiсть
;<aHpiB годi проводити блил<чi aHaJ,Io-
гii. Попри те що IIIекспiр увiбрав силу
ренесансових елементiв, BiH повнiстю
вкорiнений у середньовiчном5l cBiTi й
народних обрядах,- саме з цього, а
не з учених дослiдiв виникла структу-
ра його TBopiB. Водночас через розпо-
вiяь феодального розклалу в Англii,
де потроху все йuulо до революцii
Кромвеля, середньовiчнi й ренесансо-
Bi чинники доробку Шекспiра замкне-
Bi у барочнiй напрузi збi;кних i роз-
бiжних кривих, тискiв i розтягнень,
котрими BiH аж до критичноi точки
<<Тимона Атенського>> керуе просто
завдяки своiй пристраснiй прозiрли-
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BocTi, вмiлому володiнню схемою тра-
гiчного конфлiкту й розв'язки.

В <AHToHii та Клеопатрi> Шекспiр
наЙпотужнiше ствердr(у€ життя, кот-
рому загро]куе небезпека. Тема
п'еси - це не cBiT, вiддаrмй в iм'я
кохання, як гадав .Щрайден, що прий-
шов пiсля повенi революцii Кромве-
ля,- це гiдrа загибель самого cBiTy
кохання. У певному розрлiннi IIIgKg_

пiр зЙра.lкуе вмирання феодального
ладl, котрий, попри усю свою жорсто-
KioTb та iдеалiстичну брехливiотц маё
безперечну достойнiсть простло< i без-
посереднrх cTocyHKrB мlж людьми,-
вмирання перед лицем хо.подноi рiшу-
чостi нового ладу, який вира;кае Ок-
тавiй. BiH дае зрозумiти, що звитяга
Октавiя рокована, проте нашi симпа-
Tii Шекспiр заJIиша€ на боцi збенте-
,кених коханцЬ. Як yci видатнi дра-
матичнi твори, <<Антонiй та Клеопат-
pD (i про це мо;ке свiдчити аналiз
твору) iде вiд дiйсних напруг cBiry,
що ба;lансуе у складнiй ситуацii на.
межi двох епох,- BiH ще нiбито стiй-
кий, але його в:ке роздирають най-
хtорстокiшi внутрiшнi суперечностi.
Водночас ми визнаемо, що драматург
втiлив у TBopi найсуттевiшi ,схеми ,

,(иття, cMepTi та вiднов.пення, що пiд-
носить <Антонiя та Клеопатр5п> до
сфери вiчних людських cTocyHKiB.

А те, що нам подЙалося досi,
Спротив.пюем собi *.

Так пише Шекспiр в <<AHToHii>,

i тут, .лс у кращш( його творах, ми
бачимо огqлену ,схему життя поза
yciMa iсторпчними зв'язками, поза
тим необхiдним анмiзом, що ми його
проробили стосовно внутрiшнiх нап-
руг i взаемовiдношень у поезii.

* Переклад Бориса Тена. Щит. видан-
ня Шекспiра.- Т. 5,- С. 424. (Пер.).

9. Вuсновкч

OTo.;K ми допровадили наш роз-
гляд приблизно до lб00 р.- до твор-
чостi Тiфана й Каравад-lко, Монтевер-
дi, Сервантеса, Бруно й Шекспiра.
,Щалi, особливо пiсля 1700 р., культу-
рологiчна схема ускJIаднюеться, бо
збirьшуеться проваJuIя мiж мистецт-
вом i сферою виробництва, зростае
подй працi й з'являеться промисло-

9 /.вий робiтничий клас. Прoге у розгля-
нутих межах,- вiд доби печерного
мистецтва палеолiry до Шекспiра,-
за ycix вiдмiнностей наявна певна
глибпнна подiбнiать, бо i в ocHoBi
культури, i в ocHoBi вирЙництва ле-
-жить ставJIення людини до зем.пi з i'i
змiнними порами року. Попри винай-
дення рiзноманiтних машин, справlк-
Hi речi виготовJтюються у процесi руч-
ного виробництва.

Вiдчуття рiчного ритму яскраво
вирilкене HaBiTb у австралiйськш( ту-
бйьфв, а обряррl родючостi й посвяти
однаково використовують пов'язану
з народr(енням образнiсть ддя стиму-
лювання життя природи i д.lIя ви-
раження руху вiд однiеi фази або
стадii лсиття до irццоi. У найтiснiшому
зв'язку з танком виникають cKytпIeH-
ня глибоких образЬ,- осйлrшо о6-
раз круга з дiркою або пагорбом посе-
рединi. Виникае переконане уявJIення
про ,киття як про еднlGть, що скла-
да€ться з пари опозпфй, пов'язаних зi
ставJIенням групrr до природи та орга_
нiзацiй, якi породlкують дуаrrьну фор-
му. З появою розуlллiння ролей статей
у продов-ж,еннi людського ро,ry ще
ду)rче змiriнюеться тракт)rванItя )(ит-
тя як едностi протиле;кностей. За до-
помогою найпростiшого процесу ви-
значення правого й лЬого боку сть
совно людини, оберненоi до сходу чи
захолу сонця, здiйснюеться подй ко-
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ла на чотири частини, що з)rмовлюе
найрiзноманiтнiшi системи орiентафi
та роздйення простору. Обвiд з цент-
ром сприймаеться як Йраз усес-
вiтнього ладу. На цiй пiдставi зрос-
тають архiтектонiчнi iдеi, що вияв-
ляються у найрiзноманiтнiших фор-
мах - ал( до готичного сйору.

Ще щодо едностi протилежностей.
Але е ще глибинвий чинник страху,
що з'являеться тодi, коли люди -з переходом тваринноi свiдомостi до
людськоi - дедалi бйьше вiд,rувають
KpeBHi зв'язки, BJlacHe ставJIення до
життя, до природи. Пролиття KpoBi
викликае почуття провини, яке вира-
,(аеться у ToTeMi й пов'язаному з ма-
тiр'ю табу. Люди одночасно вiдчу-
вають свою вlдокремленlсть r при-
четнiсть до природи. Чим бiльше
люди вчаться оволодlвати природою,
Trшl бiльше розумiють, якi сили iM
протистоять. Вiдчуття роздiленостi
з'являеться разом з уявJIенням про те,

що <<я> i зовнiшня душа або луша-
о6'скт становлять вкупi цiлiсну люди-
ну, а живе плем'я й предки - цiлiсне
плем'я. Так, чуття роздiленостi пе-
реслiдуе чуття едностi. Виr,адуються
розмаiтi магiчнi ритуали д.пя подо-
лання результуючого страху й вiднов-
лення рiвноваги загроженоi едностi
<<я> з зовнlшньою душею та племенl
з предками (що на певному щаблi
невiд'емнi вiд тотему й ;киття приро-
ди). Щойно з'явилась культура
сiльського господарства й осiлостi,
душа-о6'ект пИ тиском страху змi-
шусться з приватною вJIаснrстю, l ми
виходимо на IIIлях, що провадить до
створення держави.

В осйому суспiльствi, згуртовано-
му в державу, вiдбуваеться глибока
крпза у культурi, бо подiл працi зами-
каеться тепер на груп1, де своею чер-
гою спостерiгасться подiл багатства,

15 4-sб

статусу й в;rади. Закрiгurюеться роз-
рив мiж теоретичним мисленням i
практичною працею, котрий стримуе
розвиток давньо1 культури,- за ви-
яятком спалахiв глибоких софмьних
змiн. Зневага до практичноi праф по-
сиJIюеться через подй на крiпакiв або
рабiв, якi вирЙляють фнностi, та гос-
подарiв, якi ix споживають. Попри
тривму опозицiю розумовоi й фiзич-
Hoi праф, величезttим досягненням
громад самоврядних MicT i тауншипЬ
на даткових землях у середньовlчно-
му cBiTi було вироблення форм ману-
фактурного виробництва без рабЬ, що
дозволило звузити розрив l уможли-
вити спйку науки й виробництва та
зумовиJIо сво€ю чергою rндустрliйlза-
цiю й сучасний cBiT.

Щi KopoTKi пiдсумковi уваги мають
загальний характер, а проте вони на-
гадукуть про oKpeMi вузловi точки на-
шого аналiзу й допомагають виокре-
мити той шлях, завдяки якому в ycix
гilлузях культури аж до XVI ст. у
цеrrтрi процесу розвитку перебували
,схеми обрядiв плодючостi й посвяти.
Уявлення ттро cBiT Шекспiра усе ще
спочива€ на вiдповiдностях Mi;K зем-
лею та небом, MilK yciMa проявами
органiчного життя та сднiстю людини
й природп, що з них виIuIивае. Таким
чином, його уямення про cBiT схоже
на шумерське або египетське i HaBiTb
австрмiйського тубйьця, хоча мiлt
ним l поньютоновою системою е вели-
чезrri вiдмiнностi. Щебто cBiT ддя
нього досi cyTHicHo конкретний, i нема
глибокого роздiлу мiж тим, що BiH
бачить, почувае, чуе, вiдчувае на до-
тик, куштуе й думае. Змiни розпоча-
лися за ,Щ,онна, котрий вигукнув: <,Но-
ва фiлософiя усе пiддае cyMHiBy!>> -
розумiючи пiд цим механiстичний
cBiT, що виник зокрема, внаслiдок
анмiзу, проробленого Галiлеем. Ми
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можемо твердити, що пiсля Ньютона
наука <<розширюе розрив MlrK нашим
сприйняттям феноменiв i уяв.пеннями,
якi допомагають збагнути перших.
Ми бачимо, що сонце зiходить i захо-
дить, аJIе ми думаемо про те, що
Земля оФртаеться довкола Соцця.
Ми бачшrло кольори, але описуемо ix
як довжини хвиль. Ми бачимо yBi cHi
покiйного родича, ме розумiемо, що
така виразна з'ява - продукт пiдсвi-
домостi. HaBiTb якщо ми осЙисто не
в змозi довести iстиннiсть цих май;ке
неймовiрних на)rкових уявлень, одна-
ково приймаемо ix, бо тямимо, що
лепfiе довести бi.тьший ступirъ TxHboi
о6'ективностi, нiж вражень вiд наших
вiдчуттiв. Проте за умов безпосеред-
HocTi первiсного досвiду HeTvla мiсця
д.lrя подiбного критичного переосмис-
лення даних нашого досвiду> (Франк-
форт). Тому е пiдстави твердити, що
з багатьох MipKyBaHb Шекспiр стояв
бли;кче до австралiйського тубiльця,
Hi.lK до людилlи поньютоновоi доби.
Потреба у вiднов.пеннi цiлiсностi ба-
чення, чуття едностl життевого про-

цесу висувае перед куJьтурою пlсля
1600 р. флу низку зовсiм нових про6-
лем. Ми,сьогоднi перебуваемо у вирi
цих проблем, бйьшiсть з яких досi не

розв'язана,- та й не завжди вони
усвiдомлюються як проблеми.

З цього не випливае, буцiм нам
треба вмиватися слiзьми з приводу
втрати первiсноi безпосередlrостi й цi-
лiсвостi, бо ми бачили, що Ti якостi
породжув:uIи власнi проблеми й супе-
речностi, пов'язанi з соцiальними умо-
вами, KoTpr не пrдJIягають поверненню
на теперiшньому цаблi. Аналiтичний
процес, що пришвидшився пlсля
lб00 р., дiяв протягом трив.uIого qасу

до вказаного завершмьного перlоду,
виснажуючи тим самим первiсне ба-
чеЕня,- едиrпrй шriях до поступу був

моlt<ливий лише завдяки тому, що
схо;кий процес виявJIявся то там, то
там. Iнакше ft бутu не могло. Нам
зовсiм не треба позбумтись аналiтич-
Hoi свiдомостi, на котру спираються
величезнi досягнення у галузi MexaHi-
ки й науки протягом ocTaHHix трьох-
сот poKiB. Нам треба i1 використати,
аби повнiше збагtrути .lкиттевий про-
цес, у якому долатимуться ll нега-
тивнi аспекти,

Наразi нема потреби обговорюва-
ти це болюче питання. Але наведенi
уваги все-таки потрiбнi, аби розташу-
вати у слушнiй перспективi перiоди до
1б00 р. Ми сьогоднi не створюемо
задовйьних архiтектурrrих споруд, бо
не маемо загмьного уявJlення про
cBlT, що дав свого часу Bcr житт€здат-
Hi розмаiтi форми вiд тотемного цент-
ру до собору, ме годi й повертатися
до того образу, в когрий в-lке HixTo не
вiрить. Ми маемо посуватись у на-
прямку руйнування абстрактних чин-
никiв поньютоновоi науки, доки не
здйудемо нову конкретику.

Якщо поглянути з iншого боку
ньютонового небесного механiзму, то
великi побудовнi образи, дослiдженi
у цiй книlкцi, здаються просто фанта-
зiями й MapHoBipcTBoM. Звичайно, у
них був фантастичний елемент. Але
як звернемо уваry лише на це, то не
побачимо нiчого. Образи повниJlися
життям, обумов.пеним органiчною
напругою MilK людьми й технологiею
ixHboi трудовоi дiя_льностi; органiчна
напруга й вивiльнення вiдчувались
людьми у найнасиченiшi моменти
iхнього тiлесного вираження: у жени-
xaHHi, працi, танку, в ycix формах
ритмiчноi гри. Тхня peaлrbHicTb та ic-
тиннiсть були ве.пьми стiйкi, що ми
вiдчуваемо досi, коли дивимося на
витвори, у яких вони втiлились. Тiль-
ки-но до реальностi цiеi та iстинностi
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ми не можемо так просто повернути-
ся пiсля того, як механiчна абстрак-
цiя вiдокремила cBiT чуттiв вiд cBiTy

розуму настйьки ж остаточно та
убивчо, як давня метафiзика вiдокре-
мила розум вiд тiла" (Треба водночас
додати, що ця .ж обставина створюе
можливостr дIя подолання кlнець кlн-
цем TaKoi однЙiчностi).

Ми бачили, що розквiт самовира-
ження людини припада€ на Ti великi
перiоди, коли нова побудовна сиJIа на
горiшнiх щаблях вбирае життездатнi
форми вираження, що вирують на
piBHi народноi творчостi. У будь-яку
хви.пю з розглянутих у книжф перiо-
дiв TaKi я<иттездатнi силй gа piBHi на-
родноi творчостi були, i ними можна
було скористатись, бо у тому чи iншо-
му виглядi завrкди утворюються фор-
ми колективноi народноi творчостi,
що проростають з йрядiв родючостi,
реryльованих змiнами пiр року на
землi, та пов'язаних з ними Йрядiв
посвяти. Пiсля 1б00 р. стан рiзко
зйнюеться, i останнiй великий спдеск
мо_lкливостей фольклору стався у ро-
маIiтичному pyci, хоча у ромаятикiв ф
сили поступово слабнуть, i, зрештою,
зzUIишаеться тlльки Brpa самотнього
поета у втрачену земJIю.

Попри те, що ми не моrкемо безпо-
серед{ьо запозичувати знайденi у ми-
нулому розв'язання, нас пiдбадьорюе
погляд на Ti тисячолiття, KoTpi вiдок-
ремJIюють нас вiд орirъякцiц аби про-
стежити чудовий розмай образiв i ми-
стецьких форм, створених людством
4пя увiчнення свого найглибшого дос-
Biry зростання та BKopiHeHocTi на зем-
лi, непогамовноi боротьби за розумiн-
ня чинностей та щонайповнiшого
вираr(еЕня змiни троiстого BcecBiTy.
Через ба;кання охопити величезrмй
матерiал в однiй книlкцi MeHi довелось
багато поопускати i вибрати лише те,

1_5*

що, на мою думку, найкраще iлюструе
наиоlJIьш глиOокl и значущl схеми.
Пояснюючи цi схеми, я прагнув уни-
кати надмiрноi спрощеностi й форму-
лювати TaKi висновки, що збере:куть
достовiрнiсть HaBiTb у тому випадку,
якби обсяг дозволяв робити якiсь змi-
ни й додавати подlобицi, KoTpi уск-
ладнюють питання. Озираючись на-
зад, я гадаю, що за ycix нез'ясова-
ностей i недосконалостей ми усе-таки
намiulювaulи логiчно послiдовну. кар-
тинJa, 1 логlка ця не завдана MaTepliuly,
а виII.Iшвае з нього самого.

Уваеч з прuвоаg ilетоdulсu

Численнi спрЙи за ocTarrHi сто
poKiB створити логi.lно послiдовну си-
стему програмJrвання або визначення
циклiв культури в антропологii вияви-
лись до певноi мiри невдмими. Най-
бiльше дискретував систематику Фре-
зер cBoiM рацiоналiстичним i схолас-
тичним методом зiстав.пення MaTepia-
лу. Але головний грiх його полягав не
у тому, що BiH буъ прибiчником ево-
люфонiстського методу, а у MexaHic-
тичному рацiона;riзмi його концегrцii
культурноi еволюцii. Одначе, протес-
туючи проти його схематизму, антро-
пологи викинули воднораз i еволюцiй-
Hi iдеi, змишившись узагалi без мето-
дики зiставлення MaTepiмy з рiзних
культур. I усе-таки вельми лозитив-
ним фактором фрезерових компiляцiй
слrд вважати те, IIцо вони не)rхиJIьно
вимаг:uIи конкретно-iсторичного пiд-
ходу дJIя свого пояснення. Насryпним
кроком у;ке була б боротьба за роз-
робку такого пiлходу, що дозволяе
перегляIrути питання безперервностi
й послiдовностi. Прmе усе значно
ускJIаднили дифузiйники, якi ввалrа-
ли, буцiм уся цивiлiзацiя пiшла з
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египту. Знову з'явились цiкавi компi-
ляцii, що ix автори прагнули розiбра-
тися у реaчtьнiй проблематицi, хоча
пiдхiд iхнiй був однобокий та вузький.
Елiот CMiT та iH. часто-ryсто досить
вигалливо добирми MaTepiM, у якому
простежувzшись реirльнr внутрrшнr
зв'язки, хоча й не TaKi, на KoTpi сподi-
вмись укладачi. Важливi виправJIен-
ня зробила школа, кOгра вказ:чIа на
поширення схем обрядового мiфа, хо-
ча вона у своiй методиф й користува-
лась неправиJIьними засадами дифу-
зiйнш<iв i намагмась догматичttо пiд-
креслити бо;кеське поход]кення
царськоi влади замiсть того, щоб
звернутись до ритуалу родючост1,
якrй на певноlчfу етапi очолював цар.

Ma;ra cBoi осЙливостi й реакцiя на
згаданi методики. Прибiчники цього
методу прагнули насамперед до
польових дослiд;кень, ба;каючи уник-
пути абстрактних побудов. Проти та-
Koi здоровоi тенденцii не було 6:код-
них заперечень, -fr(6и водночас не

формувалась фобiя щоло ycix велико-
масштабних зiставлень. tlадмiрне лiд-
креслювання KorKHol культури як са-
модостатнього функцiйного цiлого
призвело до таких неприпустимих
висновкlв, як заперечення загаJIьно-
значущос,гi iдеi шлюбу або спроба ви-
вести шлюб усерединi кожного сус-
пйьства з самостiйних д;керел. Але
HaBiTb rтайзавзятiший функцiоналiст- ? ?.ч
не мlг ои ооlитись оез певних загilль-
них iдей або схем. Так, Штайнер
зауважус: <<Широка значущiсть, що
надавzrлася <(тотемIзму)> як компара-

тпвнiй категорii, випарувалася. Значу-
щiсть та була подвiйна: у Hei вкла-
дався змiст певноi гаданоi стадii в
еволюцii людини, тотемiзм визначав-
ся як цulrсна <(несхожlсть)),- так усе
й лишилось HaBiTb пiсля того, як при-
хильники стадiйностi розвитку люди-
ни вrдмовиJIись вrд свого погляду)>.
(У книlкцi Штайнера чудово проана-
лiзовано працi Фрезера, Робертсона,
CMiTa, IVIapeTa, Редклiфа-Брауна,
що дуrке допомагае зрозумlти тоте-
мiзм i табу як стадiю у розвитку
людини).

TiHb (Dрезера не повиtIна затьма-
рювати cyTнioTr' суперечки. BiH нале-
жав до, схоластичного вlлпаму чудово-
го перiоду в анrуriЙськiЙ науф, ме у
цей же перiод TaKi вченi, як Кроулi,
Гартленд, Кук, .Щжейн Гаррiсон, Кор-
нфорд, Чедвiц та iH., запропонувzчIи
набагато вал<ливiшi iдеi й методики,
нi_ж це будь-ко.тlи вдав:uIося зробити
<Dрезеру. У цiй книжцi я намагався
висловити свою вдячнiсть згаданим
вченим, продовжуючи те, що мен1
здаеться вартiсним i конкретним у iх-
Hix праrцх. Я мiг би такоrк вказати на
TaKi книжки, як <<Еволюцiя культуриr>
Л. А. YariTa, якi знаменують, що фун-
кцiоналiстський розклад культурноi
сцени виходить тепер з моди. Нареrп-
Ti; я вва:кав за свiй обов'язок вiддати
налеJкне значенню <<Розвитку лiтера-
тури> Чедрiка, розкривши ту роль, яку
шаман грав у дописемних суспlльст-
вах, а також добрим словом згадати
працю .Г{;кордяrа Томсона про давню
Грецiю.



Подана ниr(че бiблiографiя подi-
ляетъся на два роздiли. У першому з них
подаеться лiтература, використана Лiнд-
сеем, а у другому-части}iil нарrжних
TBopiB з напрямку <(етнокультурологiя,> ла-
тинкою та к}tриJIицею, що ix мо-жна здобу-
ти у квигозбiрнях столицi Украiни.

У першотворi Лiндсея е pi бiблiогра-
фii: а) поточяо коментоваяа й переrriкова
до кожного роздйу та 6) зведена й вибра-
на до yciei квижки. ,Щругу ми подаемо без
змiн, бо вона е невiдламним ск_падником
aBTopcbKoi концепцii. Перurу ми оц/ска€-
мо, бо сам собою перелiк aBTopiB, на яких
гр},нту€тъся текст роздиу, пlчого до KoI{-

цепцii не додае, а найва;кливiшi твори
все одно залуrенi до зведеноi бiблiографii.
Перелiк у Лiндсея пересипанrп1 численни-
ми посиланнями на потоIlнi публiкачii у
перiодlддi. Ix ми TaKo.1K опускаемо, тому
що протягом останнього чвертьсторiччя
усе позитивне з них увiйпrло до Tiei лiтера-
тури, що ми iI подаемо у другому роздiлi.

Бiблiографiю друюго роздiлу ми ук-
лаJIи таким чином, аби спростити читачевi
орiенryвання у Mopi потрiбних видань. От-
]ке, читаrr змоrке, по-першq сформумти
власнi погляди на етнокультурологiю
Украiни. По-друге, пере;riченi видання
здебЬшого мол<на знайти у ве.пиких кни-
гозбiрнях, що яаразi е важ.'tивою практич-
ною обставиною. По-трете, за необхiдностi
поглибленпх студй читач мол(е звернути-
ся до бiблiографiй загального та окремiш-
ного характеру, KoTpi додаються до бiль-
шостi защrопонованих книжок i вiдбива-
ють увесь розмай панiвних концепцiй.

HaToMioTb наш перrповибiр спираеть-
ся на масну концепцtю етнокульlурогеЕе-
зи, окреслену в передмовi. ,Що найнеобхiд-
нiшоi лiтератури ми не зauI)лиJIи чшмalло

модш[х нинi TBopiB, що за ix концепцiями,
на наrпу думку, маJIи б стояти iMeHa пер-
шопрохiдцiв з мияулого або початку на-
шого сторiччя, Kmpi ми й наводимо, як-от
.Щрепер, PiKepT, Кареев, Розанов, пред-
ставники фЬософського дiоrогiзму та iH.

Бiблiоерафiя

Укладаю.rи бiблiографiю, ми цамага-
лися не змучати твори, позначеltl етнопо-
лiтичним екстремiзмом або партiйною
вузькогляднiстIо, хоча вони й мояtуть на-
ле-r(ати тепер до qасто цитованих 1 тlшити-
ся почиr,нiстю серед лrодей обме;кених або
заведених в оману нацlон:UIьного чи тео-
софського мiстицизму. Ще саме стосу€ться
i конфесiйного екстремiзму.
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На додаток до працi Лiндсея пропонуемо увазi
читача витяги з праць двох видатних вчених нашого
сторiччя. Iдеться про книжку Epixa Ноймана <<Велика

MaTip> i кни;кку .I|,opoTei Форстнер <<CBiT християнсь-
коi символiкиr>.

У вступi до працi Ноймана, представника швей-
царсько-iзраi-льськоi шкоlIи, когрий присвятив свою
книжку вчителевi й друry Карлу Юнгу, подаеться кJIа-
сична характеристика ск.ltадяикiв архетипу. Витяг з

роботи Форстнер, представницi австрiйськсri теологii,
дае змогу познайомитися з поглядом церкви на симво-
лологiю числа й форми. Обидва матерiали е цiнним
доповненням до книжки Лiндсея, тим бilьше, що Bci
три автори працювaulи над своiми творами в один i той
же перlод.

Переклади здiйснено за виданнями:
Егiсh Neumann. The Grеаt Моthеr. Princeton IJni-

versity Ргеss, New York, 1955.
Dortrthea Fоrstпег. Die Welt dег chгistlichen Symbole.

5 чегЬеssеrtе und erginzte Auflage. Туrоliа-Vеrlаg, Iп-
пsЬruсk. Imрrimаtur dеr AЫeil Seckau чоm 25. FеЬruаr
1959.



Коли псtлкологи-аналiтики ведуть
мову про первiсний образ або архетип
Веrrикоi MaTepi, вони мають на увазi
не якийсь коtп(ретний образ, що icHye
у просторi й часi, а внутрiшнiй образ,
що працюе у людськiй душi. Симво-
лlчним вираженням l{ього психlчного

феномена € зображення Великоi Бо-
гинi, представJIенi у мiфах i мистець-
кlлх творiннях людей.

Вплив такого архетипу просте-
жу€ться впродовж yciei icTopii. бо ми
можемо продемонструвати його дiю
в обрядах, мiфах, символах первiсноi
людини, а також у снах, фантазiях
i творчому доробку здорових та хво-
рих наших сучасникrв.

Аби пояснити, що мае на увазi
психолог-анauliтик, вlкиваючи TepMiH
<(архетип>, нам треба виокремити емо-
цiйно-динамiчнi скJIадники, симво-
лiзм, MaTepiMbнi чинники i структуру
поняття.

.Щ,инамiчний аспект або ефект ар-
хетипу виявJIяеться в енергетичних
процесах у душl, як у пlдсвlдомостr,
так i пойж пiдсвiдомiстю й свiдо-
MicTKl. Ефект виявJIяеться насамперед
у позитивних i негативних емоцiях,
гiпнотичних i проективних виявах,
збуркеннi, манiакальних i депресив-
них станах, а також у вiдчутгi пiдпо-
рядкованостi <<я>. Будь-який настрiй,
що оволодiвас особистiстю, е виявом
динамiчного ефекту архетигtу, Ееза-
лежно вiд того, чи приймае, чи вiдки-
дае його людська свiдойсть, зали-
ша€ться BiH у мех<ах пiдсвiдомостi чи
опановуе свlдомlстю,

Символiзм архетипу - це вияв
його у специфiчних психiчних обра-
зах, що сприймаrоться свiдомiстю i

EPIX НОЙМЛН

диференцiюrоться за рiзновидами ар-
хетитry. Рiзнi аспекти архетиrry вияв-
ляютrcя у вiдмiнних образах. Так,
наприклад, ;кахливий аспект i .lкитте-
дайний, <<добрий>> аспект архетипу
знаходять вияв у дивергентних обра-
зах. З другого боку, жах одного архе-
типу, скал(iмо Жахливоi MaTepi, ви-

ражаеться у зовсlм lнших символах,
Hi.lK ;Kax iще одного архетипу, cKarкi-
мо жахливого Батька.

Пiд матерiальним чинником архе-
типу ми розумiемо змiстовнiсть, котру
сприймае свiдомiсть. Одначе коли ми
кажемо, що архетипний змiст пiдсвi-
домого асимUIюеться, то ця асимUIя-
цiя - якщо I.Ie звах(ати на емоцiйний
характер архетипу - стосуеться саме
матерrмьного чинника.

Структура архетипу - це складна
мережа психiчних побудов, KoTpi
обiймають динамiзм, символiзм i змi-
cToBHicTb, а ix l1eHTpoM i невловимим
о6'едкуЬачем е сам архетип.

Архетип виявJIяеться передусiм у
тому, що BlH визначае поведlнку лю-
дини на piBHi пiдсвiдомостi, ме за
певними законами й незме-lкно вiд
iндивiдумьного досвiду. <<Як апрiорнi
визначмьнi фактори, [архетипи]
репрезентують окремий психологiч-
ниЙ випадок бiологiчноi <(схеми пове-
дrнки>, що надае людським tcTOTaM
ixHboi неповторностir> (К. Юнг, <<Тро-

iстiсты>). Щей динамlчнr.rй складник
пiдсвiдомого полонить особу, котра
перебувае пiд його вItливом, i завжди
СУПРОВОДrКУеТЬСЯ ПОТУЖНrПrr еМОЦЙ-
ним виявом.

Iнакше кажучIц стан бiопсихiчно-
го захвату обов'язково пов'язаний з
сузiр'ям архетипу. Останнiй може
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призвести до змlни lнстинктlв, по-

ривatпь, пристрастей, афективностi
та - на бiльш високому piвHi - на-
cTpoeBocTi особи, що на Hei архетrrп
вIUIивае.

Проге динамiчна ня архетипу
поширюеться за мелd пiдсвiдомого

iнстинкry й набувае далi вlплядl пiд-
свiдомоi волi, що визначае осЙис-
тiстц та вирiшальнrлrr чйном вгlливае
на настрiй, схильностi, тенденфi осо-
би, а TaKo-rK на концепфi, iнтенцii
iнтереси, свiдомiать i спеrцлфiчrмй
напрямок дlмки.

ДОРОТЕЯ ФОРСТНЕР

ЧИСJЬ ТА ГЕОМЕТРИЧНI ФIГУРИ

Чuсла

<<Але ти все впорядкував у Mipy,

рахубу й ваry> (Мудр., 1l:20). Цей
впгук старозаповlтного мудреrц так
l кортить повторити, колп придив-
ляешся до чарiвноi гармонii сотвореfl-
ного cBiTy. Тодi ба-жавня проникнути
у таемнш{ю чисел i мiри стае невiд-
порною пmребою. Людина з давнiх
давен прагне вiдгадати закономiрнiсть
i BlryTpimHi зв'язки Божеськоi <втiхи>
(пор.: Прип., 8:30 i далi), котру появ-
ляе вiчна Мудрiсть, то приховуюqись,
то вiдкриваючись. .Щля старо;rитнiх
людей числа булп ще тими таемничи-
ми величинами, Kmpi скрiзь присутнi,
хоча й не мають самостiйного л(иlтя.
,Щеякi передчуття й приrryщення, що
походять з найдавнiшоi доби i сто-
с)rються постiйпо повторюваних чи-
сел, подекуди пiдтвердилися у Бо;ко-
му o6'BTreHHi i змушуrоть гадати, нiби
й справдi можуть вони вказувати на
глибиннi зв'язки мiлr природою i над-
природним cBiToM. Остаточне
розв'язання прlлiде в.же у май-
бутrьому життi, а тут, на землi, за.rrи-
шасться нам навпомацки шукати, аби
за допомогою сотворенного cBiTy пiз-
нати щ(rcь про незбагненну таемншIю
Бога (пор.: Рим., 1:20).

У пр,ктичному .lrtиттi числа макуrь
мирськшй характер: вони допома-
гакугь нам дати собi раду з багатома-
нiтнiстю, з котрою щодня зустрiчае-
мося. Рахlrвання спочатку не було
Iнтелекту:Uъним процесом, задоволь-
няючи лише уr(итковi потреби. Пер-
BicHi люди, особливо мешканцi старо-
давнюго Сходу, не належzulи до
вправних рахiвникiв. Пiд час лiчби
вони корисlувaUIися пaцьtцми рук 1

нiг, а коли'iх не вистач:rло, вдаваJIися
до камiнцЬ, пати,lкiв, вузликiв на
Iцнурках, ритин на деревi або цiпковi
(рахувати 

- кJIастп камirп{i, вiд cal-
culus). OTo.1K у €гrrптi пошириJIася
десяткова система (за кйькiстю паль-
фв на руках), котру перебрали греки
й римляrпr.

Хмдеi корисцrв:uмся дванадцят-
ковою системою,- за кlлькrстю мlся-
lliB. Таку комбiномну систему пере-
брали cйi гебраi,

Поза реальною величиною чисе,тI
вга,ryвrrлося iснування певноi реry-
лярностi си.lц осЙ;иво у tlаринi чисеrr,
Kmpi раз у раз подибуються у при-
родних явищах i процесах. Чим
складнiше вJIовJIюв:uIася закономiр-
HicTb у природних подiях, тlпrд бйьше
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сприйм:ци i-i за таемничу потугу. То-
му в магii та в ycix релiгiях ми зустрi-
чаемося з мiстикою чисе;r. Iсн5rють
священнi, цебто й'.ш.тrенi богами,
числа i TaKi, за допомогою котрих, як
ввDкiuIося, можна здйум вJIаду над
явищами природи. IIIe в халдеiв чис-
ла, що мають пrдтверд;кення у приро_
дi, перемiшwаJмся з дивоглядними
й фантастичними уявJIеннями. Пiсля
cBoei подоро-lкi на Схiд у
VI ст. до Р.Х., тЙто за вавиJIонського
полону, Пiфагор сформулював фiло-
софськi засади, згiдно з кOтрими
<(числа е основою речей>>, отr(е - 

не

чl"ттевим, а мислительним предметом.
Бог, абсолrотна еднiсть, е початком
ycix чисел. .Д,остеменно не вiдомо, чи
булl чпсла для Пiфагора субстанцiй-
ними первнями r творчими прfiчина-
ми, чи тйьки архетипами й символа-
ми речей. У кожному разi yci числа
складаються з двох основ: з одини-
цi - монади, негвiрноi, а тому доско-
налоi засадц i двiйки, що, як засад4
з'являеться через пустку, передirц по-
дй, i тому вона недосконzша. На дрr-
ку пiфагорейщв, у числах йстятъся
закони ycix явишц i тому, спираючись
на них, можна пояснити г@ть усе на
cBiTi. Парнi й непарнi числа явJlяють
нам необме;кене й йме-lкене як двi
протилежностi, що в полi ixHboi нап-
руги icHye BcecBiT. Така протистав-
HicTb переймас усю црироду, i тому
все Mo)t(Ea виразити за допомогою
пар протиставностей, разом котрих
налiчуеться десять: обме;кене -необме;кене, непарне - парне, ед-
нiстъ - розмаiтiать, праве - лiве, чо-
ловlче 

- 
жlноче, пасивне 

- 
активне,

пряме 
- 

криве, свlтло 
- 

темрява,

добро - зло, квадрат - багатокут-
ник. З таких протиJIе;кностей скла-

даеться cBiT. Але як у порорlсуючiй
одиницi, непарно-парному прачислi,

сполучаються протиJIежяостl, так l
<оIад>, космос, укJrадаеться з усесвlт-
Hix протилежностей. Число 

- це гар-
монiя як едriсть протиставних царин.
Вона усе сполуqае у cBiTi зiрок, музи-
ки, людськоi душi,- i тому 'ii мо:кна
виразити числами.

Число як вираження iдеТ вiдiгра-
Bzulo також певну роль у пiзнiшiй
фйософii п.rrатонiкiв. Мiстика числа
зустрiчалась у культурному ;киттi ycix
стародавнiх народiв; насамперед вона
стосJaв:UIася культiв, поезii, свiтських
звичаiв i мистецтва, особливо будЬ-
ництва, повнiстю перейнятого реаJIь
ними й символiчними числовими спiв-
вrдношеннями.

Ранне християнс,гво запозичило
бiблiйну й мирську традифю символi-
ки чисел та розвинуло 1r у хрис-
тиянському дусi. Ще Юстин та Iреней
користув:uIися нею у cBoix полемiч-
них творах, хоча й заувalкувaulи r-i

надмiрнiсть. Не сай числа мають зна-
чення, а речr, котрих вони стосуються.
Олександрiйськi екзегети зробили й-
стику чисел важливим склад{иком
алегоричного тJryмачення Святого
Письма. Iду.rи за нlтми, мiстикою чи-
сел користуються св. Амвросiй та
особливо св. Азryстин, котрий у чис-
лових мiрк5rваннях сягае крайнощiв.
У середньовiччi числовi спекуляцii ча-
сто-ryсто перетворювались на забав-
ки. Пiд потужним вIuIивом символiки
чисел перебувае усе церковне будЬ-
Itицтво вiд романського й готичного
стиJIю до бароко.

Геометрuчнi фiеурч

Геометричнi фiryр" - це перше
<<втiлення>> безтйесного числа, нiби за
допомогою знарядь, котрими Творець
формував видшui речi й витискував на
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них свою,печатку як слiд Бо;коi муд-
рост1, котру BrH <(розлив над yclмa
дйами своiми> (Сир., 1:9).

<<Придlшися до неба, й землi, i мо-
ря, i того усього, що в ix межах
свiтиться угорi, повзае у долинi, лiтае
або плавае. I-{e усе мае форми, бо
вимiрюеться числами. Позбав ix чи-
сеJI, l вlд них нIчого не змишиться.
Вiд кого ]к походять вони, якщо не вiд
Того, хто створив числа? Ад;ке число
е умовою iснуванняr> (Авryстин).

Тож-6о усе мiститься у символiч-
них числах i фiгурах: лони е основою
усього, усе живлять i регулюють. Щля
пiфагорейцiв вимiрюваrrня було TBip-
ним чином божества. Та сама дrмка
мiститься у словах Платона: <<Бог по-
стiйно займаеться формуванням зем-
лi за допомогою точного вимiрю-
вання)>.

Фйософи, теологи й мiстики за
ycix часiв найрiзноманiтнiшими спо-
сйами прагнули за допомогою гео-
MeTpii вияскравити глибокi, зокрема
релiгiйнi, думки. ,Щля Миколи Ку-
занського знаки й фiгури - найвищi,
Боlкi символи, у котрих безпосе-
редньо на землi вiдбиваеться небес-
ний cBiT, найдосконалiшi витвори
людськоl думки, що за lхньою допо-
могою ми можемо докладно пlзнавати
видимий yнiBepcyM.

Отож Mipa й форма - наltвиразнi-
ше вiдбиття креативних Бо;ких iдей,
а звiдси виIUIивае, що вони становлять
дrкерело краси кожноi речi. У без-
межному BcecBlтr вони визначають
положення i рух небесних тiл. У на-
шому наЙближчому оточеннi ix моlк-
на спостерiгати у рослинах, особливо
у KBiTax: коло переважае у берiзкових
i кошикових рослин, шестикутник
присутнiй у будовi лiлii, четвiрка зуст-
рiчаеться у хрестоrцвiтiв, п'ятикут-
ник - у трояндових та багатьох iH-

ших. I-{i мiри й числа повторюються
не лише у KBiTax, але й у будовi
яасiння та плодiв, перетин котрих
виявJIяе ii приховану красу. Те саме
стосу€ться й лuстя,- ix розташуван-
ню, жlUIкам i формам вJIастива вишу-
кана правильнiсть. Ще саме можна
сказати про крист:йи, про спrрilIьну
лiнiю мушельки слимака, про скойки,
MopcbKi зiрки й глибиннi MopcbKi рос-
лини. Чим вищий piBeHb органiчноi
iстоти, тим прихованiшi iI вимiри, що
вряд,r-годи HaBiTb <<псуються> через

рiзнi наслiдки первiсного грiха. Попри
це пропорцiйнiсть вихiдних видЬ збе-
рiгаеться та виявляеться, хоча й вель-
ми рiдко, у досконало сформованих
людських органiзмах. У практицi гео-
метричнi фiгури використовуються
насамперед в apxiтeкTypi. Тх Mo;rHa
простежити в египетських пlрамlдах,

у розмiрах храму та срусмимськоi
святин1.

Вiтрувiй (Марк Вiтрувiй Полiон),
котрого кесар Авryст призначив cBoiM
apxiTeKTopoM i котрий мiл< 16 i l3 ро-
ками до Р. Х. натlисав TBip про будi-
вельництво, зазначав, що стародавн1
греки споруджув;urи чудовi святинi,
беручи за взiрець пропорцii людсько-
го тiла. Щi слова доти лишмись нез-
розумrлими, доки викJIалач мистець-
Koi школи з Беврона панотець ,I|,ези-
дерiй Ленц (l832-1928) знову не
вiдкрив канон людини,- тобто будову
ii тiла в геометричному описовi,-
i в зачудуваннi за5вал<ив, що Бог
i тiло людини створив <за своею по-
добою>, бо в ocHoBi будови лел(ить
коло й трикутник, символи вiчностi
й Трiйф.

Тут не до мiсця простежувати ви-
сновки цього вдумливого митця, ксуг-

рий змолоду намагався, спираючись
на геометрrю, вивершити справжню
теологirо та марiологiю, а потiм по-
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г.либитчl ix за допомогою побожних
медитацiй. [...]

Майлсе будь-яка геометриtlна кон-
струкцiя спира€ться на хрест. У мiсцi
перетину його рамен мiститься центр
форм. З нього як з фокуса життя
випромiнlоеться лад у BcecBiT.

Отже, Бо:кi плани перейнятi чу-
довною одностайнiстю: в основу yHi-
версуму Творець поклав той самuй
знак, за допомогOю якого колись ма-
ло зверIпитися спасlння.

<.У нiмецьких poMaHTltKiB ми поди-
буемо низку найрiзпоманiтнiших iH-
терпретацiй мiстично-геометричних

символiв. 'Го вони виражають HecKlH-
ченний чин Божий, то воднораз внут-
рiшню й зовнiшню нескiнченнiсть ду-
ховного cBiTy або ycecyTHboi природи,
то - поза одностайною ToTMbHic-
тю - багатоманiття одиничноi нес-
кiнченностi окремих елементiв yHiBep-
сzulьного цйого. Безперечно, перед
веле релiгiйна ,га yHiBepcMbHa iHTep-
претацiя, з KoTpoi лише з плином часу
виокремилися свlтська та lндивlдуаль-
на iнтерпретацiя,> (Д. Манке).
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