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ВСТУП

Про феномен «літератури мандрів» у Франції доцільно говорити 
від періоду появи нотаток про перші Хрестові походи та паломництв 
на Святу Землю. Проте історико-теоретичні узагальнення щодо та-
кого типу літератури почали з’являтися лише у ХХ столітті.1 Зараз 
це один із провідних напрямків досліджень у світовому та українсь-
кому літературознавстві.2 Серед літературознавців знайдеться мало 
дослідників, які так чи інакше писали про образ дороги, мотиви по-
дорожі фізичної та уявної, подорожі-ініціації, подорожі-становлення 
тощо.3 

У книзі більше уваги приділено саме франкомовному світу манд-
рів, оскільки  існують широковідомі і добре досліджені подорожі 
Шатобріана чи Гюго, проте вони майже завжди знаходяться поза 
контекстом розвитку саме мандрівної літератури Франції, та орієн-
товані на історичні реалії того часу, коли текст був написаний. Мож-
ливо, це і призводить до таких дивних колізій, коли орієнтальні чи 
взагалі «екзотичні» мотиви у франкомовній (чи іншій європейській)4 
літературі подаються як «винахід» виключно ХІХ сторіччя, забуваю-
чи про тисячолітні задокументовані зв’язки Заходу та Сходу.

 Професор університету «Сорбонна» Франсуа Моро 1984 року 
зас нував «Центр дослідження літератури мандрів». Зараз ця уста-

1 Cox, Edward Godfrey. A Reference Guide To The Literature Of Travel. Including Voyages, 
Geographical Descriptions, Adventures, Shipwrecks and Expeditions. Seattle: University of 
Washington, 1935. Adams Percy G. Travel Literature Through the Ages: An Anthology. New York 
and London: Garland, 1988.

2 Кушпет, Володимир. Старцівство: мандрівні співці-музиканти в Україні (ХІХ- поч. 
ХХ ст.) [Текст] / В. Кушпет. – К. : Темпора, 2007. – 592 с.: іл. – Бібліогр.: с. 485-493. Українське 
бароко [Текст] / керівник проекту Д. Наливайко ; ред. кол. Д. Горбачов [та ін.]. – Х. : Акта, 
2004. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). Т. 2. – [Б. м.] : [б.в.], 
2004. – 412 с.: іл. – Бібліогр.: в кінці розділів.

3 Наливайко Д.  Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. / 
Д. Наливайко. – К. : Основи, 1998. – 578 c; Percy G. Adams. Travel Literature and the Evolution 
of the Novel. Lexington: University press of Kentucky,1983; Edward Chaney. The Evolution of the 
Grand Tour: Anglo-Italian Cultural Relations Since the Renaissance. London: Frank Cass, 1998; 
Friedrich Wolfzettel, Le discours du voyageur. Pour une histoire littéraire du récit de voyage en 
France, du Moyen Âge au ХІІІe siècle, coll. «Perspectives littéraires», Paris, PUF, 1996, 336 p.

4 Abbas, Amin.  Ägyptomanie und Orientalismus: Ägypten in der deutschen Reiseliteratur (1175-
1663). Mit einem chronologischen Verzeichnis der Reiseberichte (383-1845). Walter de Gruyter, 
Berlin, 2013. 

нова функціонує у віртуальному просторі та об’єднує більше тисячі 
дос лідників з усього світу (http://www.crlv.org/). Головною особли-
вістю «літератури мандрів» можна назвати її суб’єктивність, як з 
точки зору автора «мандрівної літератури», так і з точки зору дослід-
ника такого типу текстів. Це дозволяє шукачу пригод писати саме 
про те, що йому цікаво (натуралістична, політична, філософська, 
культурологічна складові), а досліднику шукати у цих текстах, зна-
ходити, порівнювати та узагальнювати самі той фактаж, який дово-
дить або спростовує наукові гіпотези.     

Якщо взяти до уваги, що у Франції завжди подорожували бага-
то та часто, фіксуючи враження як письмово, так і в усній формі, 
то чи можливо дослідити та узагальнити особливості цієї подорожі 
по сторіччям? Чи варто пояснювати фактори, що присутні постійно 
у дискурсі подорожі, і притаманні окремому часовому проміжку та 
саме національному варіанту літератури мандрів? 

У пропонованій розвідці література мандрів, передусім, розгляда-
ється як корпус текстів різножанрового характеру, пов’язаних тема-
тикою переміщення в уявному або реальному історичному просто-
рі. У таку схему легко вкладається кілька суміжних з «літературою 
мандрів» наукових концепцій (або концептів): колоніалізму, постко-
лоніалізму та імперіалізму; подорожей безпосередньо реальних та 
уявних (фантастичних, утопічних); хронології розвитку типології 
«літератури мандрів» тощо. Тому головною метою цього досліджен-
ня є окреслення загальних тенденцій та механізмів розвитку подіб-
ного типу літератури. 

Під час роботи з текстами мандрівної літератури маємо кілька пе-
ресторог, та одна (як на мій погляд – ключова) складність дослідження 
такого типу літератури – це взаємозв’язок текстів різних культурних 
епох і різних історичних періодів національного становлення. Тради-
ція є головною поєднувальною ланкою майже усієї літератури манд-
рів. Якщо поглянути на цей феномен ширше, то можна побачити, як 
тексти перших мандрівників (чи то своєю країною, чи закордонних) 
століттями сумлінно доповнюються, перетворюючись тим само на 
великий гіпертекст. Тому досить важко сконцентруватися на франко-
мовних текстах, особливо коли це стосується доби Середньовіччя та 

ВСТУП
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Ренесансу. Ще однією особливістю  є авторство текстів: справа не в їх 
анонімності, а в персональних якостях: напрочуд рідко трапляються 
«нецікаві» письменники. Майже до ХІХ сторіччя – це не лише дуже 
освічені люди, а й особистості, для яких подорож стає каталогізацією 
досвіду попередників. Ближче до ХХ сторіччя, коли подорож звіль-
няється від «енциклопедичного» навантаження у ренесансному сенсі 
слова та перестає бути свого роду духовною ініціацією, рівень авторів 
також зазнає змін і, як це не дивно, наближається за деякими своїми 
ознаками до середньовічного рівня, коли тільки винятковість, новизна 
та загадковість роблять подібні твори відомими. Саме тому пропоно-
вана розвідка свідомо уникає розлогих наукових розвідок про подоро-
жі у ХХ-ХХІ сторіччі, лише побіжно згадуючи про них. Це викликано 
ще тим, що зміна швидкості мандрів та засобів фіксації призвела до 
формування нового типу «літератури мандрів». Тому наразі не можна 
стверджувати про кінець формування канону літератури мандрів цьо-
го періоду взагалі. Не варто уникати можливості появи у майбутньому 
літератури «міжгалактичного» типу, яка на сьогодні існує лише у фан-
тастичній літературі, нагадуючи іноді сюжети деяких уявних мандрі-
вок часів Середньовіччя.

Дослідження складається з шести розділів, поданих хронологіч-
но: перша частина – є вступною,  друга та третя частина узагальнює 
загальні тенденції літератури мандрів Франції середньовічного та 
ренесансного періоду; четверта частина пропонує «утопічний» пог-
ляд на мандри; п’ята частина розглядає мандрівну літературу Фран-
ції ХІХ сторіччя у її зв’язку з мистецтвом; шоста – концентрує увагу 
на деяких особливостях франкомовної літератури мандрів ХХ-ХХІ 
сторіччя. Кожна з літературознавчих «замальовок»  має вигляд окре-
мого тексту, пов’язаного з попереднім лише хронологічно. Це вик-
ликано жанровим та стилістичним розмаїттям текстів, які подеколи 
виходять за рамки лише франкомовної літератури, що зумовлено 
особливими стосунками всередині світової літератури мандрів, яка 
ще за доби Середньовіччя привчила мандрівників завжди залишати 
порожні сторінки у своїх нотатках для наступників. Тому наша роз-
відка передусім має на меті лише окреслити обрії досліджень, які, 
безумовно, легко доповнити у майбутньому.  

Варто зауважити, що досліджувати подібний корпус текстів до-
сить важко без зазначення бодай одного «дороговказу». У нашому 
випадку, таким орієнтиром найчастіше слугує мистецтво. Це впли-
нуло на вибір творів для аналізу та загалом на напрям розвитку опо-
віді. Як вже зазначалося, тексти подорожей пов’язані між собою, 
тому для тих, хто зацікавиться цим напрямом, у кінці книги подаєть-
ся бібліографія.     

ВСТУП
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1. ХРОНОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ МАНДРІВ

Цей розділ покликаний ввести читача у поле французької літера-
тури мандрів з її особливостями та «примхами».

У двотомній антології «Подорож Францією»5 автори зазначають 
такі типи подорожей: паломницький путівник (guide de pèlerinage), пу-
тівник доріг (guide des routes), мистецька подорож (voyage artistique), 
рекомендований маршрут (itinéraire recommandé), подорож у гори 
(voyage en montagne), оглядове турне (tournée d’inspection), подорож 
Францією з півночі на південь та зі сходу на захід (parcours de la 
France du nord au sud, de l’est à l’ouest), подорож провінцією (voyage 
provincial), літературна подорож (voyage littéraire), подорож філо-
софська чи гуманістична (voyage philosophique ou humaniste), та все 
разом. Дослідники стверджують, що саме подорож Францією зроби-
ла французів нацією. Подорож завжди виступає як ініціація. Автори 
наголошують, що особливість подорожей для французів змінилася з 
Революцією, через те, що саме тоді були позначені кордони, які доти 
були більш мобільними та примарними. Поява колоніальних потреб 
у країні також змусила змінити законодавчу базу та сприяла визна-
ченню Франції як країни, пошуку її ідентичності.

У Середньовіччі існував «Guide des chemins de France», але 
наспра вді усі можливі шляхи та дороги з’явилися на картах лише 
у ХVIІ столітті. Ще до ХVI століття мандрівники дотримувалися 
принципів пошуку та відвідин місця, яке було вже описано у літера-
турному творі. У ХVIІ столітті це принцип повністю змінився: рані-
ше необхідно було відвідувати крок за кроком кожне місто, вулицю, 
площу, університет, бібліотеку; подати точний та детальний опис 
подій, місцевих жителів. Це був приклад справжньої «гуманістич-
ної» подорожі, але зміни культурної ситуації призвели до того, що 

5 Jean Marie Goulemot, Paul Lidsky, Didier Masseau. Le voyage en France. – T.1 –- Du moyen 
age à la fin de l’Empire. Anthologie des voyageurs europeens en France du moyen age à la fin de 
l'Empire/Bouquins, 1995, p. 1200;  Jean Marie Goulemot, Paul Lidsky, Didier Masseau. Le voyage 
en France – T.2 – Anthologie des voyageurs français et etrangers en France au 19e & 20e siecle/
Bouquins, 1997, p. 1312.  

замість опису ми натрапляємо на нищівну критику середньовічного 
та ренесансного мистецтва: від замків та міст, до вулиць та будин-
ків. Із розвитком абсолютної монархії мандрівники бажали бачити 
розмах у містах та різних нових будівлях, все те, що на їхню думку 
відображало розквіт держави, її перехід на новий рівень. Тому «ур-
баністичні» подорожі набувають особливої актуальності саме у цей 
період. Але революція 1789 року відсунула подібний підхід до подо-
рожі, і знову запанувала «ностальгійна та пасивна» мандрівка.6 Тоді, 
оповите легендами, Середньовіччя було відроджене романтиками. 
Десакралізація подорожі відбулася саме у ХVIІІ столітті, як-то у по-
дорожніх нотатках архітектора Клода Перро (брата Шарля Перро) 
у Лузіньян, де він записував «свідчення» про фею Мелюзіну. У цей 
час опис місцевого населення також передбачає пильний погляд на 
селянство, яке здебільшого у мандрівній літературі мало вигляд «чо-
гось тваринного»7. Екзотичним селянство стає знову завдяки роман-
тикам, які у селянському вбранні та побуті бачили приклади аутен-
тичного «чистого» мистецтва (мова іде про казки та звичаї). В період 
класицизму формується важливий підхід до опису пейзажу. Досить 
поширеним був опис у закріплених часом порівняльних формах на 
кшталт Едему, чи використовувалися буколічні та ідилічні терміни. 
У ХVI-ХVIІ сторіччі мандрівника починає цікавити у пейзажі те, що 
зроблено руками людини. На їхню думку це важливіше для історії 
розвитку держави, ніж опис лісів, річок та гір.

 Вільям Гілпін зазначає, що розвиток живописного пейзажного 
жанру вплинув на літературний опис.8 Рене Луї під впливом Жан-Жа-
ка Руссо, який жив у нього в той час, навіть написав трактат про ком-
позицію пейзажів.9 Звичайно, ця  «паркова» традиція має коріння ще 
у Відродженні, достатньо згадати відомий твір Франческо Колонни 
«Poliphili Hypnerotomachia, ubi humana omnia non nisi somnium esse 
docet, atque obiter plurima scitu sane quam digna commemorat», який 

6 Jean Marie Goulemot, Paul Lidsky, Didier Masseau, op.cit., p. 12
7 Ibid., p. 14
8 Gilpin, William. Three essays: on picturesque beauty, on picturesque travel and on sketching 

landscape: to which is added a poem, on landscape painting/London, 1792 https://archive.org/details/
threeessaysonpic00gilp

9 Girardin, René-Louis de. De la composition des paysages, ou Des moyens d'embellir la nature 
autour des habitations/
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більш відомий, як «Сон Поліфіла».10 Концепція твору: подорож у сні, 
але подорож відбувається на тлі дивних архітектурних форм та пейза-
жів. Досить детальний аналіз саме взаємодії пейзажу та сюжету подає 
дослідник та перекладач повної версії «Поліфіла» Борис Соколов.11 
Взагалі, «Гіпнеротомахія Поліфіла» заслуговує на окреме досліджен-
ня, оскільки вплив цього твору важко переоцінити, на французьку лі-
тературу зокрема, та європейську взагалі. Франсуа Рабле та Франческо 
Колонна, за останніми дослідженнями, були знайомі. Колонна нале-
жав до Домініканського, а Рабле – до Францисканського ордену чен-
ців. Наприклад, Телемське абатство Рабле (одна з перших європейсь-
ких утопій), з’являється у третій частині «Гіпнеротомахії» Колонни. 
Щодо ілюстрацій, які були розміщенні у творі Колонни, то у Франції 
були видана окрема книга Франсуа де Веревілля, де він досить де-
тально проаналізував їх естетику та філософське підґрунтя.12 Сучасні 
дослідники схиляються до думки, що текст та ілюстрації доповнюють 
одне одного, іноді ілюстрації мають приховані загадки, як-то зобра-
ження храму Сонця, де поєднана давньогрецька та давньоєгипетська 
архітектура, чи географія королівства Елевтеріліди.13 (мал.1, 2).

Деяка затримка у дослідженнях текстів не тільки середньовічних, 
а й ХVI-ХVIІ століття була викликана тим, що багато подорожніх 
нотаток не видавалися. Вони зберігалися в архівах, як, наприклад, 
«Італійський щоденник» Монтеня14, виданий лише 1774 року. Це 
частково можна пояснити тим, що не існувало чітких меж жанру 
оповіді про мандри, і письменники, філософи, купці тощо не споді-
валися на видання своїх подорожніх нотаток та роздумів, не робили 
особливі акценти на філософському чи естетичному аспекті. Подіб-
на літературна практика, зокрема, позбавлена жанрово-естетичних 
вимог того часу, проте дає можливість краще пізнати письменника, 

10 https://archive.org/details/hypnerotomachiap00colo
11 http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=94
12 Françoi Béroalde de Verville. Le tableau des riches inventions: couvertes du voile des feintes 

amoureuses, qui sont représentées dans le Songe de Poliphile : desvoilées des ombres du songe et 
subtilement exposées, 1600 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k52454h

13 Charles Nodier. Franciscus Columna, avec quelques reproductions des gravures/ Paris, Le 
Promeneur, 2004; Emanuela Kretzulesco-Quaranta, Les Jardins du songe : «Poliphile» et la mystique 
de la Renaissance, Paris, Les Belles Lettres, 1986.

14 https://archive.org/details/journalduvoyaged01mont

Мал. 1 Поліфіл зустрічає Полію у царстві Елевтеріліди

який пише для себе, занотовує власні інтимні переживання, які не 
передбачені для широкого загалу. Тоді особливо був поширений 
опис мандрів в «епістолярному» вигляді. Скажімо, у листуванні 
1685-1688 маркізи Де Севіньї15, які побачили світ у друкованому виг-
ляді 1823 року, чи «турецькі» листи англійської письменниці Мері 
Уортлі Монтегю, які ще у  ХVIІІ сторіччі були ще одним поштовхом 
до відновлення цікавості орієнтальною тематикою, частково завдяки 

15 Sévigné Marie de Rabutin-Chantal.  Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille, et de 
ses amis. I. 1646-1671 /  édition ornée de vingt-cinq portraits dessinés par Devéria, augmentée de 
plusieurs lettres inédites, des cent-cinq lettres publiées en 1814 par Klostermann, des notes et notices 
de Grouvelle et des réflexions de l'abbé de Vauxelles ; précédées d'une nouvelle notice biographique 
sur Mme de Sévigné et accompagnées de notes par M. Gault de Saint-Germain/ Paris,1823 http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63074044.r=Madame%20de%20S%C3%A9vign%C3%A9
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Мал. 2 Храм Сонця на кордоні царства Елевтеріліди Мал. 3  Жан- Етьєн Ліотар. Леді Монтегю у турецькому вбранні, 1756

живо писцю Жану Етьєну Ліотару (до речі, він любив перевдягати-
ся в екзотичний одяг та подорожувати; залишив по собі не тільки 
картини, а й топографічний трактат про Швейцарію з малюнками16), 
який зобразив леді Монтегю у турецькому національному вбранні.17 
(мал. 3) Проте у ХVIІ сторіччі обабіч залишалася саме література 
мандрів. Лафонтен та Расін у ХVIІ сторіччі, поет Жан-Жак Лефран 

16 Tableaux topographiques, pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, littéraires 
de la Suisse. Tome 2e « Tableaux topographiques, pittoresques, physiques, historiques, moraux, 
politiques, littéraires de la Suisse. Estampes ».  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57310158/f10.
planchecontact.r=Jean-%C3%89tienne%20Liotard

17 The Turkish Embassy Letters, edited by Teresa Heffernan and Daniel O'Quinn, Peterborough: 
Broadview Press, 2012.

де Помпіньян у  ХVIІІ намагалися сприяти кодифікації цього жанру. 
Вони були схильні до епістолярної моделі опису подорожі: є конкрет-
ний адресант (чоловік, дружина, друг тощо), мова має бути більш 
монотонною, мати невимушений стиль та відчуття простору. Це той 
випадок, коли письмен ник на межі поезії та прози свідомо перетво-
рює опис місцевості на витвір мистецтва. Для цього залучаються 
міфологічні елементи, які мають бути рамкою для реальних подій, 
створювати особливий простір. Подібний прийом переходу від прос-
тої оповіді до ейфорії, можна зустріти у Грімма чи Дідро в листах, 
надрукованих у журналі «La Correspondance littéraire, philosophique et 
critique» («Літературне, філософське та критичне листування»), коли 
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дидактичний науко вий опис раптом перетворюється на ліричний, 
сповнений метафор.18 Дослідники вважають, що у Жан-Жака Руссо 
в його «Сповідях» («Les Confessions», 1765-1770 ) подорож та її опис 
набули нового досвіду: задоволення та одкровення під час мандрів-
ки, яке народжувалося саме у русі.19 У ХVIІ-ХVIІІ столітті описи 
дивних випадків, якогось особистого досвіду був досить рідкісним. 
Наприклад, зберіглися нотатки італійського митця Берніні про його 
подорож до Франції, за запрошенням Людовика ХIV.20 Вони цікаві 
тим, що Берніні взагалі не подобалося все те, що він побачив, і його 
проект доробки Лувру не викликав у Людовика захоплення, чим ще 
більше переконав Берніні у відсутності смаку у французів.

Графиня де Жанліс у путівнику, виданому 1799 року надала фор-
му майже сучасного путівника своїм рекомендаціям про подорож до 
Франції.21 Письменниця, авторка сентиментальних романів вважала, 
що не потрібно вражати у путівнику читача ефектним стилем опові-
ді чи розважати його анекдотами. Призначення сучасного путівника: 
бути дидактичним, сучасним та утилітарним. У мадам де Жанліс це 
було пов’язано з втечею від Французької революції, тому її вимоги 
цілком зрозумілі, оскільки путівник мав допомагати там втікачам, як 
і вона, вигнанцям, які були змушені пересуватися з місця на місце 
через складну політичну ситуацію. Проте, все ж таки письменни-
ця виокремлює місце для деяких культурних цікавинок. Саме в цей 
період література мандрів поступово позбулася естетичних алюзій, 
посилань на грецьку або римську міфологію, прихованих загадок. 

ХVIІІ століття позначилося девізом: «усе знати», і лише після від-
новлення Імперії подорож знову набуває інтелектуального статусу, з 
розвитком археології, філології та архітектури.

18 Correspondance littéraire, philosophique et critique. Tome 7 / par Grimm, Diderot, Raynal, 
Meister, etc. ; revue sur les textes originaux... par Maurice Tourneux, 1877-1882 http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k57813823

19 Starobinski, Jean.  Jean-Jacques Rousseau : la transparence et l'obstacle/ Poche, 1976
20 Journal du voyage du cavalier Bernin en France / par M. de Chantelou ; ms. inédit publ. et 

annoté par Ludovic Lalanne, Gazette des beaux-arts (Paris), 1885
21 Genlis Stéphanie-Félicité Du Crest. Manuel du voyageur, ou Recueil de dialogues, de lettres, 

etc., suivi d'un itinéraire raisonné, à l'usage des François en Allemagne et des Allemands en France, 
par Mme de Genlis. Avec la traduction allemande par S.-H. Catel/ F. T. de Lagarde (Berlin),1799 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102658b/f2.image.r=Le%20Voyageur%20Genlis

Подорожі ХІХ сторіччя, як вже зазначалося, змінилися через спо-
сіб мандрів та швидкість. Досить популярними стали подорожі на 
велосипеді, згадаймо вже пародійний роман початку ХХ століття 
Джерома К. Джерома  «Three Men on the Bummel» («Троє на буме-
лі»). Якщо спочатку подібна подорож розглядалася як забава, то у 
Франції це згодом перетворилося на велогонку, яка існує і по сьогод-
ні «Le Tour de France», мета якої не тільки спортивна, а й оглядова, 
оскільки проходить у мальовничих частинах Франції. Окрім зміни 
транспорту, який постійно вдосконалювався, з’явилося ще одне дуже 
важливе місце – вокзал. Архітектурний вигляд вокзалів по всьому 
світу є візиткою міста та країни; на сьогодні існує достатньо літе-
ратурознавчих досліджень, присвячених саме вокзалу.22 Дослідники 
зазначають, що саме ХІХ сторіччя є «золотим віком» подорожей у 
французькій літературі. Кількість письмових свідчень про подорожі 
та їх жанрове розмаїття дійсно вражають. Як вважають французь-
кі літературознавці, кожен із письменників, скажімо, Віктор Гюго, 
Александр Дюма чи Теофіль Гот’є, дозволили по новому погляну-
ти на вже давно відомі маршрути.23 Це було одним з факторів, який 
сприяв розвитку пригодницької мандрівної літератури, наповненої 
екзотики та відкриттів. Потреба у культурному шоці під час мандрів 
не зникає, а набуває нових відтінків. Буржуазія почала подорожува-
ти Францією з комфортом лише у ХІХ сторіччі, як до цього це роби-
ли аристократи. Романтизації залізної дороги  додав Теофіль Ґотьє у 
книзі «Quand on voyage».24 Але різниця у соціальних вимогах до лі-
тературних сюжетів породила різницю між естетико-філософською 
суттю літератури до цього періоду та після. Подорож рідною країною 
вже не влаштовувала інтелектуалів, вони почали обирати далекі краї 

22 Цікаво, що перебування на вокзалі породило тип літератури для читаттання в очікуванні 
потяга чи літака, так звана «Littérature de gare» («вокзальна література), але вже у 2012 році, 
за спостереженнями видаців, через розвиток сучасних електронних носіїв, цей тип літератури 
припинив своє існування. Наприклад, стаття з цього приводу: http://www.agirparlaculture.be/
index.php/a-bas-la-culture/91-la-litterature-de-gare-ca-nexiste-pas

23 Wolfzettel,  Friedrich. Le discours du voyageur. Pour une histoire littéraire du récit de voyage 
en France, du Moyen Âge au xviiie siècle, coll. «Perspectives littéraires»/ Paris, PUF, 1996, 336 
p. Cogez Gérard. Partir pour écrire. Figures du voyage/ Champion, 2014. Laurent Maréchaux. 
«Ecrivains Voyageurs: ces vagabonds qui disent le monde»/ Arthaud, 2011.

24 Gautier, Théophile. Quand on voyage/ Michel Lévy frères (Paris),  1865 http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k1020314/f4.item.r=
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для мандрів: Схід, Азія та Африка була для них terra incognita. Подо-
рож могла перетворитися на змагання, як це показано у творах Жюля 
Верна. Головне, не тільки як швидко пересувається мандрівник, але 
саме яким видом транспорту. Чим він сучасніший, тим краще. У ХІХ 
сторіччя це вже не потяг символізує прогрес, а повітряний простір; у 
ХХ-ХХІ сторіччі подібні змагання вимушено переміщуються у пло-
щину фантастичної літератури та коміксів (наприклад, бельгійська 
серія коміксів про пригоди Тентена, де присутні як звичайні, так і 
фантастичні міста)25.

Паралельно виникає проблема межі між звичайним туризмом 
та подо рожжю. Вважається, що у ХІХ сторіччі в подорожній літе-
ратурі з’явля ється тяжіння до подорожі удвох, як це було у серед-
ньовічній та ренесансній літературі. Стосунки між мандрівниками 
стають одним із головних елементів оповіді. Ще одна цікава деталь 
того пері оду – це плагіат у романах-подорожах, для ХІХ сторіччя 
він стає нормою, оскільки новизна опису місцевості відходить на 
другий план, важливими стають події, які відбуваються на цьому 
тлі. Хрестоматійні приклади подібного «географічного» плагіату – 
це романи Александра Дюма (який любив робити це і з історичними 
творами своїх попередників та сучасників; наприклад він брав вели-
кі пасажі з відомого історика Жюля Мішлє та додавав там, де йому 
необхідно було точно передати історичні умови) та деякі новели та 
нариси Теофіля Ґотьє. На початку ХІХ сторіччя погляди мандрівни-
ків були зосереджені на тих самих шляхах, що й попередників, про-
те міфологічна складова, яка поступово почала втрачати силу ще у 
ХVIІІ сторіччі все більше набуває орнаментального характеру, тобто 
опис природи чи стихії складався зі штампованих порівнянь: гори – 
могутні атланти, місцеві жителі – «міфологічні дикуни». Найбіль-
шої популярності набуває опис морського узбережжя. У живописі 
– це картини Клода Жозефа Верне та Філіпа Якоба Лютербурга, у 
літературі це – нотатки з малюнками Жака Камбрі «Подорож по Фі-
ністеру»26, де він описує Бретань, її особливості та природні ката-

25 http://fr.tintin.com/essentiel
26 Cambry, Jacques. Voyage dans le Finistère, ou Etat de ce département en 1794 et 1795 

([Reprod.])/ [Cambry]/ de l'impr.-librairie du Cercle social (Paris), 1797-1798  http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k43631f/f102.planchecontact

клізми (T.1, p. 959). Зрештою, зазначає Ален Корбен, море як тема 
«чорного» романтизму зберігає актуальність із кінця ХVIІІ сторіччя 
до середини ХІХ.27 Кількість посилання на живопис збільшується у 
мандрівників саме у ХІХ сторіччі. З’являються дві техніки відобра-
ження живопису у літературному творі про подорожі: перша – опис, 
який імітує техніку та манеру живопису; другий – пряме посилання 
на картину. Це призвело до того, що мимоволі розвинулася велика 
кількість літературних технік «погляду» на опис подій, місцевості, 
що  в свою чергу дає сьогодні привід деяким дослідникам шукати 
елементи кіно у літературі ХІХ сторіччя, що є нонсенсом. Оскільки, 
витоки подібних «кіноелементів» у цих творах мають безпосередній 
зв’язок з живописом.

Зв’язок між літературними мандрівками та мандрівками худож-
ників призвели до особливих відносин між двома видами мистецтва. 
Для художника, як до цього для письменника, з’явилася потреба не у 
статичному відображенні, а додання до цього зображення душі.

27 Corbin, Alain. Le Territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage, 1750-1840/ Flammarion, 
coll. «Champs», Paris, 1990 (1re éd. 1988), 407 p.
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2. ФРАНЦУЗЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА 
ЛІТЕРАТУРА МАНДРІВ

Доба Середньовіччя для французької літератури мандрів є ча-
сом її становлення та формування загальних особливостей. Досить 
важко розглядати саме національний варіант подібного типу літе-
ратури, оскільки чітких географічних кордонів тоді майже не іс-
нувало, а подорож і пізнання «іншого» відбувалося в першу чергу з 
цивілізаційної точки зору.

Література мандрів (ми будемо дотримуватися цього терміну 
«littérature des voyages», а не англійського «травелог») існує у кож-
ній літературній традиції. Французька література у цьому випадку є 
взірцевою літературою. В цьому дослідженні ми сконцентруємося 
на проб лемах, з якими стикається дослідник такого типу літератури. 
Отже, французи завжди подорожували здавна. Географія подорожей 
покриває сотні тисяч кілометрів, як у Європі так і на віддалених конти-
нентах. Одразу виникає питання: починаючи з якого часу можна гово-
рити саме про національний варіант французької літератури манд рів? 
Від епохи Середньовіччя можна стверджувати, що були прокладені 
маршрути, які мали як релігійне, так і утилітарне значення. Мандрів-
ники часів Середньовіччя стикалися з багатьма труднощами, тому не 
дивно, що під впливом церкви, багато подорожей були насамперед 
палом ницькими. Мотив пошуку Раю, Святої Землі присутні постійно, 
як у літературі Середньовіччя, так і у період Відродження, зберігають-
ся вони і до нині, так чи інакше у зміненому вигляді. Хрестові похо-
ди до Єрусалиму є одним з перших прикладів подібних подорожей. 
Тому якщо у деяких дослідників виникає бажання відраховувати орі-
єнталізм від епохи романтизму, в цілому варто переглянути кількість 
палом ників в країни Сходу, щоб зрозуміти, що у добу романтизму змі-
нилися не шляхи мандрівника, а лише кут зору.

Достеменно важко сказати, чи збідніла література мандрів із ча-
сом, скажімо, від епохи середніх віків. Це пов’язано з тим, що кож-
ний мандрівник поєднував у собі не тільки монаха, знав багато мов, 
культуру регіону, куди направлявся, був обізнаний у політичних та 

економічних інтересах держави. Папа Римський навіть заснував 
свого часу стипендію для молодих людей, які мали здібність до вив-
чення арабської мови. 

Наприклад, Андре Теве видає 1556 року «Космографію Леванту»28, 
де описує подорож до Єрусалима, потім Константинополя, Каїра, міс-
це поховання Св. Катерини у Синаї, яке він відкрив. (мал. 4, 5).  Це 
було для нього наче осяяння, особливо після скорочення «палом ниц т ва 
людського»29, яке веде кожного з нас від народження до «граду Єру-
салиму небесного». На цьому шляху в обіцянці до неба, є засідки, є 
ризики потоплення, загрози від корсарів, голод та спрага. Крім цих 
беззаперечних доказів, буря займає особливе місце. Ми знаходимо її у 
подорожі звичайній, але відчуття переходу від однієї до іншої є. Щоб 
описати бурю, яка дійсно стерла Хіос, Теве бере уривок з «Гаргантюа 
та Пантагрюєля» Франсуа Рабле. Буря дає можливість показати на 
сцені життя, в особливій розмовній манері, дію Господа на Землі.

Подорож або пересування на велику або середнью відстань були 
частішими у період Середньовіччя, аніж здається. Наприклад, переїзд 
королівського двору, коли у нього не було фіксованої резиденції. Чи ре-
лігійний привід, чи мовний, для створення супранаціональної єдності, 
яка вела до зникнення кордонів; чи паломництва (попередник «релігій-
ного» туризму). Постійно йшли до трьох великих центрів: Єрусалиму, 
Риму та Сантьяго де Компостели. Чи, нарешті, комерційні подорожі, 
які поєднували більш-менш віддалені зони, для цього переміщення 
було звичною справою, не зважаючи на транспортну проблему.

Місія францисканців та домініканців у XIII столітті починає тради-
цію великої географічної літератури. Від часів Темуджина, який 1206 
року змусив говорити про себе, як про єдиного правителя імперії мон-
голів, це було почуто від Азії до Європи. Цей сюзеренітет призвів до 
приходу 1268 року династії Юань, яка закрила Китаї для Заходу на два 
століття. 1245 року відбулася нарада у Ліо ні, на якій були розглянуті 
можливі наслідки вторгнення монголів у Європу. Крім інших заходів, 
було прийнята ініціатива надсилати місіонерів. Саме францисканець 

28 Thevet, André. Cosmographie de Levant, fac-similé de l'édition de Tournes, 1556, avec 
introduction, notes et variantes par Frank Lestringant (coll. «Travaux d'humanisme et de renaissance»), 
Genève, Droz, 1984, 224 + 232 p., pl., cartes. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k545339/f27.item

29 Thevet, op. cit, p. 45 
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італійського походження Жан де Планкарпен 1245 року отримав 
від папи Інокентія IV завдання дослідити Монголію. Його «Historia 
Mongalorum»30 є дуже компетентним звітом про побут та історію наро-
ду, з порадами, як можна протистояти монголам. Вінсен де Бове додав 
майже згодом уривки до власної «Speculum historiale»31 з розповідей 
про подорожі Сімона де Сен-Квентійського «Historia Tartarorum»32, 

30 Giovanni da Pian del Carpine, "HISTORIA MONGALORUM", 1245-1247 ("Storia dei 
Mongoli", Edizione Critica, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1989) traduzione in 
mongolo di Lkhagvajav Nyamaa, 2006.

31 Vincent de Beauvais. Speculum historiale. Nürnberg : Anton Koberger, 1483
32 Simon de Saint-Quentin, Histoire des Tartares, edited by Jean Richard (Paris, 1965).

побудованою за такою самою моделлю. Згодом, брат міноріт, фла-
мандець Гійом де Рубрук33 робить аналогічну подорож на замовлення 
короля Людовика Святого. По поверненні 1255 року він робить звіт. 
Його талант оповідача зробив текст одним з класичних зразків літе-
ратури мандрів. 

Інші посланці від папи: Андре де Лонгжюмо до монголів (за-
лишилося кілька відомостей у «Additament» Матвія Паризького34), 

33 Voyage remarquable de Guillaume de Rubruquis, traduit de l'anglais par Pierre Bergeron 
(1634), dans Voyages autour du monde, en Tartarie et en Chine, Paris, 1830.

34 Paris, Matthew. Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani Chronica majora / edited by 
Henry Richards Luard, 1872-1883 http://lib.ugent.be/europeana/900000222015

Мал.4. «Космографія» Андре Теве Мал. 5 Обеліск з Константинополя, із зображенням символів Євангелістів
з «Космографії» Андре Теве
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домініканець Асцелін де Кремоне у Персію (1247)35; домініканець 
Рінольдо да Монте ді Кроче, місіонер на  Близький Схід (1286-
1287) та автор «Liber peregrinationis»36, справжня подорож від Си-
рії та Месопотамії, до Багдаду, передувало оповіді паломництва 
на Святу Землю. 1291 року францисканець Джованні де Монте 
Корвіно був відправлений папою Ніколаєм у місію до Китаю. Він 
бува чи не одним з перших європейців, якщо не перший, який мо-
рем дістався Далекого Сходу. Він помер архієпископом Кхамбалу-
на (сучасного Пекіну) 1328 року, так і не повернувшись до Європи. 
Його листи – справжні свідки подорожі, були оприлюднені вже 
папою Климентом V лише 1307 року.37 Це викликало сенсацію та 
призвело до спроб організувати кілька місій на Далекий Схід. 

Одорік де Порденоне (Ordorius de Foro Julio), місіонер до Захід-
ного Середземномор’я (1295-1313) до відправлення у Китай (1314-
1329), написав побіжно про свої мандри, «Itinerarium de mirabilibus 
orientalium Tartarirum»38; сфокусувавшись на описі відкритих «чу-
дес», тобто мова іде про незвичайні феномени, географічний та ет-
нічний порядок, свідком якого він був. Це бажання навіть оживи-
ло іншого місіонера, домініканця Журдена Катала, який перебував 
у давньому абатстві Северак у Рурзі, і присвятив себе місії до Ін-
дії між 1323 та 1328 роками, у своєму головному творі «Mirabilia 
descripta»39, написаному після його повернення до Авіньйону десь 
у 1329 році. Мода на чудеса з Індії походять від успіху легенди про 
пресвітера Іоанна. Ця легенда вже була популярна від початку манд-
рівок на Близький Схід до 1660 років. «Лист пресвітера Йоана» 

35 Voyage du Frère Ascelin et ses compagnons vers les Tartares tiré des mémoires de Frère Simon 
de Saint-Quentin dans Vincent de Beauvais, dans Voyages autour du monde, en Tartarie et en Chine, 
Paris, 1830.

36 Liber peregrinationis." Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. General Editor 
David Thomas.

37 Luc Mathieu, L'élan missionnaire des origines franciscaines, dans Évangile Aujourd'hui 
N°109, p.22 s.

38 Livre des merveilles et autres récits de voyages et de textes sur l’Orient sont un manuscrit 
enluminé réalisé en France vers 1410-1412 Avril (François), coéd., Gousset (Marie-Thérèse), coéd., 
Monfrin (Jacques), coéd., Richard (Jean), coéd., Tesniere (Marie-Hélène), coéd., Reimer (Thomas), 
collab., Marco Polo, Das Buch der Wunder : Handschrit Français 2810 de la Bibliothèque nationale 
de France, Paris, Luzern : Faksimile Verlag, 1996, Luzern, 1995-1996, 2 vol.

39 Mirabilia descripta qui se trouve au London, British Museum, réf. : Additional MSS., 19,513, 
fols. 3, r.f 2 r.

сфаб рикований із різних частин легенди про Олександра Великого 
та з застосуванням деяких традиційних елементів.40 Це були не по-
одинокі місіонери, які наважувалися на такий довгий шлях. Рубрук 
розповідав про німців, які досліджували печери Кавказу, угорців 
при дворі Бату-хана, юну Мессіну, яка була викрадена Монголами, 
майстер срібних справ з Парижу (якого спіймали у Белграді) був на 
службі у хана.

З розвитком місіонерства та перед цим завдяки хрестовим по-
ходам, які дали великий поштовх, зв’язки зі Сходом стали послі-
довними та постійними. Турбота про знання східних мов постала 
дуже швидко. До арабської мови, зацікавленість до якої існувала вже 
майже століття, додалися інші східні мови (монгольська та персь-
ка). Перше вивчення цих мов у Парижі датується створенням Па-
пою Інокентієм IV у 1248 році десять стипендій для молодих tam in 
arabico quam in aliis linguis orientalibus peritos, щоб навчати їх теоло-
гії с подальшою інтеграцією цих молодих далей у закордонні країни, 
де розмовляють чужими мовами. Через двадцять років Клемент IV 
подвоїв кількість цих стипендій. Декрет ради у Відні від 1312 року 
зобов’язав організувати навчання східним мовам в провідних уні-
верситетах Європи. Всі ці подорожі були написані латиною. Лише у 
XIV столітті деякі з цих творів були перекладені на французьку мову 
та стали біль ш доступними. Жан де Віне, який переклав між 1326 
та 1341 твори Ордоріка де Порденоне. Трохи згодом 1351 року Жан 
ле Лонг, абат Сент-Бертона, переклав цей же твір, якій увійшов до 
збірника. Щодо відносин та перекладу на французьку мову Ріколдо 
да Монте Кроче та Гійома де Болденселя, «Книга про державу вели-
кого хана» (текст був написаний латиною, належить Гійому Адаму 

40 Поряд з пресвітером Йоаном в перших повідомленнях европейcких авторів про 
монголів фігурував християнський цар Давид. Про нього говорив єпископ Акки палестинської 
Жак де Вітрі перед хрестоносцями, які взяли у кінці 1219 року  єгипетську фортецю 
Дамієтту. Можливо, Давид Жака де Вітрі це не Темуджин, а розбитий їм 1208 року вождь 
найманов несторіанін Кучлук, який у 1211-1214 роках неодноразово втручався у володіння 
мусульманського володаря Середньої Азії Хорезмшаха Мухаммеда. Однак, в хроніці сучасника 
Жака де Вітрі Рішара де Сен-Жермена царем Давидом безсумнівно названий Темуджин: Сен-
Жермен пише про царя Давида, посилаючись на лист угорського короля Андрія II Папі, в 
якому йдеться про вторгнення цього праивтеля 1223 р в руські землі та знищення їм русів 
(ruteis) і половців (plautis) (J. Richard, L'Extreme Orient legendaire аи тоуеп age..., pp. 225–242; 
D. Sinor, Les relations entre les mongols et I'Europe..., p. 40).
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чи його наступнику у Султанаті Жану Корі). «La Flor des estoires de 
Hayton»41 (твір спочатку був написаний французькою потім перекла-
дений на латину та знову на французьку Жаном Ле Лонгом), нарешті 
листи надіслані ханом до папи 1338 року.

Іншу мету, окрім навернення невірних, пропагував молодий Мар-
ко Поло, оскільки він по іншому розумів подорож до Азії разом зі 
своїм батьком та дядьком, венеціанськими купцями, які шукали шля-
хи пожвавлення торгівлі та збуту товарів. У цьому випадку зникли 
деякі труднощі, які супроводжували саме місіонерські подорожі. 
Оповідь Марко Поло, який провів 17 років при дворі пекінського 
«Кублай-хана» (Хубілая), це саме опис Китаю, та прилеглих тери-
торій, автор дуже уважний до природи, соціального життя та релі-
гійного, та усього іноземного, що могло вразити. Підручник перед-
бачений для купців, та географічна книга для інших «Книга чудес 
світу»42 мала величезний успіх та швидке розповсюдження. Ця кни-
га мала великий вплив на уяву мандрівників, Христофор Колумб був 
також палким прихильником цієї книги. 

Важливість паломництва у релігійному житті для східних хрис-
тиян, змалювали саме путівники від перших століть появи церкви. 
Найбільш відомі це «Путівник прочанина до Сен-Жака де Компос-
телли» (мал. 6), написаного латиною у першій половині XII сторіч-
чя, можливо ченець з Пуату Емрі Піко  та компілятором відомим під 
прізвищем Liber sancti Jacobi. Автор радить прочанам маршрут, вка-
зуючи їм довжину етапів, можливість прихистку та обережність, пе-
релік святинь, які необхідно відвідати, та їх присутність та детальний 
опис у Компостеллі (Питання авторства цього путівника – дискусій-
не, тому що довгий час автором вважався ченець Емрі Піко (Aimery 
Picaud). Але потім стало відомо, що він здебільшого редагував текст 
1135 року та додав так звані «22 miracles» («22 чуда»), і він є автором 
лише однієї частини Кодексу. Насправді авторство належить ченцю 

41 L’illustration de La Fleur des histoires d’Orient de Hayton dans le manuscrit New York, 
Pierpont Morgan Library, M.723

42 Марко Поло. Книга о разнообразии мира // Джованни дель Плано Карпини. История 
монгалов; Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны; Книга Марко Поло / Пер. 
И. М. Минаев. – М.: Мысль, 1997. – 464 с. – (Путешествия и путешественники). – 5000 экз. – 
ISBN 5-244-00851-X.

Хюго з Пуатевену (Hugues le Poitevin).).43 Путівники на Святу землю 
поширювалися з розвитком хрестових походів, нап риклад найпрості-
ший опис Святої Землі такий, як у Liber Locorum sanctorum редагував 
Рорго Фретелус44, архідиякон Антиохії, близько 1140 року, була пе-
рекладена під назвою «Terra de promission». Але деякі описи містять 
також шляхи, як дістатися Палестини, такий як текст «Innominati». 
Не дивлячись на взяття Єрусалиму Салах ад-Діном, паломництва 

43 Bernard Gicquel, La légende de Compostelle, traduction française intégrale et commentaires 
du Codex Calixtinus (vers 1160), Paris, Taillendier, 2003

44 Archidianconus Fretellus. Liber locorum sanctorum terræ Jerusalem. Patrologiæ cursus 
completus, etc. tom. 155, 4o., 1844

Мал. 6  Codex Calixtinus, містить частину путівника прочанина до Сен-Жака де Ком-
постели
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продовжувалися та путівники множитися. Датовані XIII століттям, 
проте їх редакція продовжувалася навіть після завершення епохи 
хрестових походів, аж до XV століття. Але жанр оповіді про манд-
рівку переважав над звичайним путівником.

Опис Святої Землі не пропонує лише інформацію для подоро-
жуючих для реалізації їх власних проектів. Після падіння Сен жан 
Д’Акр (1291) та втрату латинських держав на Сході, recuperation 
Terrae Sanctae стає імперативом для Християнства. Це вплинуло на 
появу у кінці XIII та на початку XIV сторіччя літератури з проекта-
ми хрестових походів, таких як «Liber secretorum fidelium crucis»45 
венеціанця Маріно Санудо, як один  з найвідоміших примірників. 
Серед тридцяти «французьких» проектів виданих на початку XIV 
століття та вивчених дослідниками, ми можемо процитувати ще дві 
версії, латинську та французьку, анонімний проект під назвою «Via 
ad Terram Sanctam, Directorum ad passagium faciendum»46, можливий 
автор Гійом Адам чи скоріше Раймон Етьєн, з яким він мав подорож 
до Персії крізь Індійський океан (Directorium буде перекладений на 
французьку мову Жаном Мієло у 1445 році; у передбаченні хресто-
вого походу в часи взяття Константинополя Турками у 1453 році; пе-
рекладач пропустив дуже важливу частину про виміри світу); трак-
тати Раймонда Лія, П’єра Дюбуа та інші. Гійом Адам є автором звіту 
«De modo Saracenos extirpandi»47, де він вміщує ідею про альянс між 
Персами та Ефіопією, щоб пожвавити хрестовий похід. «La Fleur des 
estoires d’Orient»48 вірменина Хетума Патміча відповідає ти же наді-
ям. Він виклав це у чотирьох книгах до папи у 1307 році у Пуат’є. 
Четверта книга, яку він диктував Ніколя Фалкону, вміщує план пов-
торного захоплення Святої Землі. Твір був перекладений на латину, а 

45http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~49856~108811: 
Secreta-fidelium-Crucis-

46 https://archive.org/details/jstor-1839189
47 https://books.google.com.ua/books?id=pqT_AwAAQBAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=De+m

odo+Saracenos+extirpandi&source=bl&ots=MYGbIBG6TA&sig=3VPfkjDxr0f0zMVzpQY9LI4N
sU8&hl=ru&sa=X&ved=0CFAQ6AEwCWoVChMIndLggPfLyAIVgvNyCh3nFQr4#v=onepage&
q=De%20modo%20Saracenos%20extirpandi&f=false

48 Hayton, Fleur des estoires de la terre d'Orient ; Provinciale Romanae Ecclesiae ; Jean IV, 
archevêque de Sultanieh, Ordonnances de Timur Bey (Tamerlan). Date d'édition :  1400-1410 Type 
:  manuscrit 

потім знову французькою мовою Жаном ле Лонгом у 1351 році. Зго-
дом, нові хроніки Вірменії та Сходу латиною були написані Жаном 
Дарделем, францисканцем, який був духівником та другом Леона V, 
короля Вірменії, якого полонили сарацини (1375-1379), він допоміг 
йому звільнитися.49

Проекти хрестових походів не були забуті і у XV столітті. Навіть 
більше, вони були досить сильно оновлені з погляду східної політи-
ки, яке активізувалася за часів герцогів Бургундських. Для Філіпа 
Доброго, Бертрандон де ла Брок’єр переклав у 1439 році «L’Advis 
sur la conqueste de Grece et de la Terre sainte»50, камергера імператора 
Константинополя. В той самий час, венеціанець Еммануель Пілоті, 
який походив з сім’ї торговців з Криту, який сам провів більше 40 
років у Леванті, з 1396 по 1438 рік у своїх справах, написав папі 
Євгенію IV трактат, в якому переконував відрядити експедицію до 
Александрії, яка відкривала шлях до Єрусалиму. Він спочатку напи-
сав чернетку венеційським діалектом, який розпочав у 1420 році, та 
був перекладений французькою мовою 1441 року Пілоті, чи іншим 
перекладачем (текст не уточнює). Цей переклад, можливо, був зроб-
лений для Філіпа Доброго, єдиний на сьогоднішній день текст, який 
зберігся. Цікавість до Хрестових походів дали поштовх для появи 
таких текстів «Debat du crestien et du sarrazin»51 (1450), «Discours du 
voyage d’outremer»52 (1452), праці Жана Жермена, які з’явилися без 
сумніву як чемпіон ідеї хрестових походів та проти православ’я, як 
найбільш безкомпромісної у порівнянні з мусульманами. Анонімні 
тексти «Epistre faite en la contemplation du saint voyage de Turquie, 
adressant à la tres chrestienne et tres heureuse maison de Bourgogne» 
у 1464 році. Треба звернути увагу на слово «подорож», яке треба 

49 Recueil des Historiens des Croisades: Documents Arméniens (Paris, 1906), II, 274-1038
50 Le voyage d'outremer de Bertrandon de La Broquière, premier écuyer tranchant et conseiller 

de Philippe le Bon, duc de Bourgogne / publ. et annot. par Ch. Schefer,... Auteur :  Bertrandon de la 
Broquière (13..?-1459) Éditeur :  E. Leroux (Paris) Date d'édition :  1892

51 François Berriot. Images de l'Islam dans le Débat manuscrit de Jean Germain (1450) /Bulletin 
de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance, 1981,  Volume 14,  Numéro 
1,  pp. 32-41

52 Vergeben und Vergessen? Pardonner et oublier?: Vergangenheitsdiskurse nach Besatzung, 
Bürgerkrieg und Revolution. Les discours sur le passé après... (Pariser Historische Studien, Band 94) 
Gebundene Ausgabe – 21. Oktober 2009 von Reiner Marcowitz (Herausgeber), Werner Paravicini 
(Herausgeber)
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трактувати, як військова експедиція держави; не треба плутати таку 
теоретичну літературу зі справжніми описами.

 Не можна не згадати і прикладів внутрішніх хрестових походів, 
таким є хроніка такого походу проти Альбігойців. Як вже зазначало-
ся, література періоду хрестових походів – це корпус різноспрямова-
них текстів, що містить і хроніки, і героїчні пісні, і легенди, і казки (і 
також може бути включена до корпусу текстів літератури мандрів). 
Більшість цих текстів не сприймаються дослідниками як докумен-
тальні свідчення тих подій, оскільки історично «зіштовхнулися» дві 
цивілізації – Схід та Захід. «Молодий» Захід породив міфічне став-
лення до казкового Сходу не на одну сотню «літературних» років. 
Хрестовий похід здійснювався з політичних та етичних міркувань 
для звільнення Гробу Господнього, але для європейської літератури 
та культури набув ореолу романтичності, казковості, вмикає в уяві 
усталені образи лицарів та їх прекрасних дам. В арабській літературі 
образи хрестоносців наділені зовсім іншими рисами, і аж ніяк це не 
мужність, відвага та честь. Східна «пропаганда» образу хрестоносця 
потім була чудово використана інквізицією під час справи з орденом 
Тамплієрів (наприклад, спотворений образ лицаря-тамплієра у рома-
ні В. Скотта «Айвенго»). Взаємопроникнення філософії, світогляду 
хрестоносців та арабського воїна породило у період середньовіччя 
своєрідний плацдарм для продовження розвитку середньовічного 
світогляду з позиції «свій-чужий». Проте хрестові походи на Схід 
були не єдиними, Римська церква проводила активні дії на Півночі, 
намагаючись підкорити Русь, спочатку просто умовляннями про 
доб ровільне приєднання, а пізніше застосувавши військову такти-
ку.53 Хрестові походи проти Сходу і Півночі не заважали церкві 
спосте рігати за внутрішніми подіями, оскільки не було єдності в 
церкві, то й кількість єресей та єресіархів продовжувала збільшува-
тися і в самій Італії, і у Франції, і в Німеччині, і у Великобританії. 
Щоб втримати свою владу, Римська церква підтримала створення 
напіввійськових і військових чернецьких орденів. Під прикриттям 
таких військово-церковних операцій Римська церква не тільки конт-

53 Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. – 1270г. Тексты, 
перевод, комментарий / В. Матузова, Е. Назарова. – М. : Индрик, 2002. – С. 36-37

ролювала віру, а й землі, розширяючи тим самим власні володіння по 
всій Європі. Церква шукала і завжди знаходила ворогів віри на те-
ренах католицької Європи. Так сталося і з славнозвісними 
Альбігойсь кими війнами. Офіційна причина походу – катари, неофі-
ційна – територія процвітаючої держави Лангедок. Вперше термін 
«альбігойці» з’являється у хроніці лімузенського абата Готфріда.54 
Альбігойська єресь довго не давала спокою Римській церкві, і не 
дивлячись на те, що на правителя тих земель – Раймонда ІV, хресто-
носці бажали бачити королем Ієрусалимської держави, а він відсто-
ронився на користь Готфріда Бульйонського, не зупинило папу Іно-
кентія ІІІ. Це не було показником вірності церкви, більше того, саме 
активні зв’язки альбігойців з арабською культурою породжували, на 
думку церкви, ще більше вільнодумства. Наприклад, було перекла-
дено на провансальську мову з арабської апокрифічне Євангеліє 
«Дитинство Спасителя». Якщо не занурюватися занадто глибоко у 
корені конфлікту між Тулузьким королівством та Римом, то важко 
помітити ті, на перший погляд, незначні, але руйнівні процеси, які 
охопили Європу пізніше.55 Питання віри і вірності Церкві посідало 
ключову позицію при формуванні тогочасної політики. Апарат від-
лучення був розвинений на високому рівні, тим самим сприяв не 
розвитку, а деградації стосунків у суспільстві. Південь сучасної 
Франції був осередком розвитку мистецтва, звідти розвинулася кур-
туазність, яка згодом перет ворилася лише на театральне дійство, 
позбавлене справжніх почуттів та емоцій двору королівства Тулузи. 
Куртуазність французького королівського двору не так суперечила 
церковним канонам, як у Раймонда ІV. Проте не можна забувати про 
те, що поряд із любовною лірикою трубадурів, їх військовими пісня-
ми, існувала та розвивалася духовна поезія, наприклад твір Бартоло-
мео Зорзі «Поема про Богородицю».56 Про релігію катарів, про її ви-
токи, зв’язки з численними тогочасними і давніми єресями, 

54 Lea Henry Charles. Histoire de l’inquisition au moyen âge / Charles Henry Lea. – Paris : 
Robert Laffont, 2004 –р.85

55 Осокин Н. История альбигойцев и их времени / Николай Осокин. – М. : АСТ, 2000. – 
С. 784-785 

56 Dictionnaire des lettres françaises. Le moyen Age / [sous la direction de Geneviève Hasenohr 
et Michel Zink]. – Paris : Fayard, 1992. –P. 165
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віруваннями, філософією написано чимало досліджень. Стисло, по-
силаючись на протоколи Святої інквізиції, оскільки прямих текстів 
катарів майже не залишилося, можна зазначити, що єретики не віру-
вали у істинного Бога, не визнавали Старого Завіту, ікони, мали свою 
власну церковну ієрархію, займалися чаклунством тощо.57 Насправді 
катари мали розвинену ідейно-філософську систему вірувань: існував 
переклад Нового Заповіту провансальською мовою (переклад був 
зроб лений або з грецького, або зі слов’янського Кирило-Мефодіїв-
ського примірника), численні апокрифи, енциклопедію «Perpendiculum 
scientiarum», катехізис, молитви, гімни. Катари майстерно проводили 
пропаганду своєї віри, виходили переможцями підчас суперечок із 
проповідниками католицизму. Церква катарів існувала не одне десяти-
річчя, але папа Інокентій ІІІ вирішив покласти край такому свавіллю і 
відрядив війська на підкорення катарів.58 Треба зазначити, що, окрім 
літератури духовного характеру паралельно існувала поезія трубаду-
рів, яка виникає майже одночасно з розвитком альбігойства, а саме у 
ХІ столітті в Провансі. Численні трубадури, за свідченням відомого 
дос лідника Рене Нелі, жили більше двохсот років разом з катарами в 
одному регіоні.59 Трубадури не завжди дотримувалися тих самих об-
рядів, що й катари, але нерідко трубадури перебували, наприклад у 
тій самій васальній залежності, що і катари. Крім того, як відомо, 
трубадури не одноразово спрямовували свої сатиричні поеми проти 
Римської церкви та її вірних слуг. Важко визначити саме соціальну 
межу між трубадурами та катарами, однак достеменно відомо, що 
трубадури, наприклад вважали, що дами, які сповідують катаризм 
одночасно були й найбільш куртуазними. Пісні трубадурів сповнені 
кохання до цих жінок, що не заважало залишатися цим дамам глибо-
ко віруючим в ідеали катаризму, і не зректися віри навіть під тиском 
інквізиції.60 Поезія трубадурів – це не лише приклад поезії рідною 

57 Lea Henry Charles. Histoire de l’inquisition au moyen âge / Charles Henry Lea. – Paris : 
Robert Laffont, 2004 – P. 79

58 Lea Henry Charles. Histoire de l’inquisition au moyen âge / Charles Henry Lea. – Paris : 
Robert Laffont, 2004 – P. 88

59 Nelli René. Les Cathares. Culture, art, loisirs / René Nelli. – Paris, 1972. – P. 106
60 Troubadours et cathares en Occitanie médiévale. Acte du colloque organisé par Nouvelum 
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мовою посеред латинізованої Європи, це і ворота між Сходом та За-
ходом, це початок Відродження, це предтеча Петрарки і Данте, всієї 
французької, іспанської та португальської поезії. Важливість поезії 
трубадурів важко переоцінити, проте, як це не дивно, власне літера-
турознавство зацікавилося провансальською літературою лише у 
ХІХ сторіччі. Трубадури, подібно катарам, мали власну філософсь ко-
поетичну систему, орієнтовану на доктрину та схоластику куртуазно-
го кохання – Fin’Amors.61 Більшість трубадурів нам знайомі з «Vidas 
et razos» – бібліографічного покажчика, своєрідної антології, яка 
укладалася у ХІІІ сторіччі та має відомості про 450 трубадурів та їх 
творчість.62 Трубадури творили у жанрі сірвенти, канцони, альби, 
тенсони (партімену), плачу, ескондіджу («виправдання»), дескорту 
(«розбіжність»). На жаль, майже не зберігся музичний супровід, 
оскільки усі твори трубадурів мали співатися. Крім того, трубадури 
повернули із забуття поняття про епічну пісню, до якої і відноситься 
«Пісня про хрестовий похід на Альбігойців». Відомості про цей істо-
ричний період ми також знаходимо у Адемара Ло Негра, Арнаута де 
Комендже, Бернара де Ровенака та інших славетних трубадурів.63 
Взагалі з того часу залишилося не так уже й багато письмових літера-
турних згадок про альбігойські війни. «Пісня про хрестовий похід на 
Альбігойців» побудована за моделлю «Canso d’Antiocha», яка стала 
першою піснею з циклу про хрестові походи. В анналах церкви збе-
реглися хроніки латинською мовою цистерціанця П’єра з Во де-Сер-
не та Гійома де Пюілорена.64 Науковцям спочатку був відомий лише 
прозовий варіант «Пісні», і його досить довгий час вважали оригі-
нальним самостійним твором. Рукопис був виконаний різною рукою, 
у різний час та майже на усіх діалектах Півдня Франції. Єдиний на-
пис «Jorda Capella» був свідченням приналежності цього рукопису 
духовній особі у 1336 році. Це ознака того, що навіть після закінчен-
ня альбігойських війн, тема залишалася актуальною. Хроніка була 
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без назви, тому власне саме перші видавці надрукували її як 
«Chronique romane sur la guerre de Albigeois». Існувало ще два примір-
ники цієї хроніки, які датувалися ХVІ сторіччям. Проте згодом стало 
відомо, що хроніки це скорочений варіант Cansos de la Crozada, але 
вперше 1737 року у друкованому вигляді з’явився все-таки прозовий 
варіант: у додатках до дослідження про альбігойські війни бенедик-
тинця Вессе. Поетичний варіант хроніки має назву «Aiso es la cansos 
de la crozada contr els ereges dalbeges». Текст «Пісні» зберігався у Па-
рижі і був виданий 1857 року її дослідником М. Форіелєм. 1868 року 
вийшов вільний поетичний переклад «Пісні» Жана Бернара Марі-Ла-
фона «La croisade contre des Albigeois, epopée nationale», над яким Ма-
рі-Лафон працював понад 20 років.65 Текст «Пісні» складається з двох 
частин, які в свою чергу поділяються на дев’ять тисяч п’ятисот сімде-
сят вісім віршів, які пізніше були перегруповані у двісті чотирнадцять 
пісень. «Пісня» охоплює період з 1209 року по 1219, але період з 12 
вересня 1213 року до квітня 1215 року відсутній. Автор першої части-
ни поеми користувався суперечливими джерелами, що на думку дея-
ких дослідників вказує на те, що він сам не був трубадуром, а лише 
наслідував цю традицію. У «Пісні» є свідчення того, що поет, хоча і не 
був заможною людиною, але він був бажаним гостем на усіх урочис-
тих заходах королівства, оскільки мав дарувати людям радість від сво-
їх пісень. Проте у сучасній провансалістиці авторство першої части ни 
все ж таки закріплено за трубадуром Гійомом де Туделою.66 Джерела-
ми для нього слугували книги, поеми того часу, свідчення магіс тра 
Миколая, Понса де Мели, графа Бодуа.67 Перша частина прис вячена 
подіям 1209 року до битви під Мюре (Muret) у липні 1213 року. Гіойм 
де Тудела був свідком багатьох подій, проте він зазначає, що не мож-
ливо фізично побувати у всіх місцях бойових дій, тому де Тудела залу-
чає «перевірених» свідків.68 Крім того, «Пісня» не була написана сама 
під час подій, на це вказує той факт, що де Туделі був відомий епізод 
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68 La Chanson de la Croisade Albigeoise, op.cit., – p. 146-147

про знамениту битву під Нав 1212 року, і поет вдається до порівняння 
наслідків цієї битви з подіями початку хрестового походу. Ця історич-
на подія мала не аби який вплив на подальше висвітлення військових 
баталій у поезії трубадурів. І все-таки у цій частині поеми досить ба-
гато розбіжностей, перебільшень, які так властиві героїчним пісням. 
У першій частині відображені причини виникнення хрестового похо-
ду проти альбігойців, підготовка та взяття Без’єру, облога та взяття 
Каркасону, вторгнення хрестоносців та їх відносини з Раймондом ІV, 
взяття Мінерва, Терма, Кабаре та Лавору, облога Тулузи, атаки та кон-
тратаки Сімона де Монфора, і, нарешті, поява на політичній арені Пе-
дро Арагонського. Тудела намагається узагальнити образи головних 
діючих осіб, а саме Сімона де Монфора, як головнокомандуючого, 
абата Сіто – ідейного натхненника цього хрестового походу, та звичай-
но, єпископа Тулузи – Фулька, який був другом Сімона де Монфора. 
Фульк, до прийняття сану єпископа Тулузького, був досить відомим 
світським трубадуром. Петрарка написав про нього у «Тріумфі кохан-
ня» (пісня ІІІ), про те, що Фульк назавжди прославив Марсель. А 
Данте віднайшов йому місце у «Раю».

Проте, така творча вдача і значний вклад у розвиток поетичної 
мови трубадурів, не завадили йому катувати та відправити на смерть 
десять тисяч альбігойців, як стверджує про це «Пісня про хрестовий 
похід». Фульк Марсельський вміло намагався застосувати поетич-
ну мову, щоб навернути єретиків у правильну віру. Гійом де Тудела 
вдався більше до описів Тулузи, він називає її «великою та заможною, 
містом палаців, королевою квітів та міст».69 Дослідники відзначають 
суперечливе викладення не тільки історичних подій у цій частині 
«Пісні», а й емоційного забарвлення. Так у поет пише про трагічну 
долю графа Без’єра, який став однією з перших жертв хрестового по-
ходу; він вибачається перед ним, хоча і бачив графа всього один раз 
на весіллі Раймонда IV, графа Тулузи, з Елеонорою – сестрою короля 
Арагону, тоді як у «Пісні» ми знаходимо рядки, де Гійом пише про 
Фулька «наш єпископ», тобто визнає його, як легітимного представ-
ника церкви.70 

69 La Chanson de la Croisade Albigeoise, op.cit., – p. 208
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Друга частина «Пісні» більше першої у два рази, вона в свою 
чергу також розпадається ще на дві частини. У першій – головне 
місце посідають інтереси феодалізму, а в другій – тулузької общини. 
Вважають, що друга частина поеми можливо була написана під час 
військових баталій, оскільки автор довго і у деталях змальовує усі 
військові операції, виявляючи при цьому прихильність до альбігой-
ців. Але згодом лицар перетворюється на буржуа і дуже чітко пише 
історію Тулузи з 1216 по 1219 роки. Анонімний поет пише не лише 
про військові події, а також про буденне життя Тулузи. Друга части-
на пісні лише на перший погляд побудована у стилістиці першої її 
частини, проте майстерність анонімного поета перевершує Гійома 
де Туделу. Анонімний поет відкидає стриманість викладу Тудели: у 
цій частині «Пісні» ми бачимо більше віри у чудеса та силу молитов. 
Разом з тим настрій цієї пісні носить антиклерикальний характер. 
Анонімний автор дозволяє собі жартувати над ватажками хрестового 
походу, він каже, що місце Сімона де Монфора та Гійома д’Анконтра 
у Португалії та королівстві Леон. У той час – це було місце найбільш 
політично нестабільне, і поет пропонує здійснити краще хрестовий 
похід туди, де від військової диктатури буде більше користі та по-
рядку.71 (Цікавим видається той факт, що навіть під час воєнних дій 
трубадури не полишали захоплюватися любовною лірикою). 

У цій частині невідомий трубадур розпочинає свою оповідь з бит-
ви при Мюре. Поет більш детально, ніж його попередник намагається 
викласти події, наприклад він згадує усіх мешканців замків: від влас-
ника, до наймолодшого лицаря. На його думку тільки історія може 
оцінити важливість тих чи інших подій, тому необхідно все описува-
ти якомога докладніше. Поряд з незначними деталями у творі ми мо-
жемо прослідкувати ключові події наступних п’яти років хрестового 
походу, а саме: битву при Мюре, Латеранський Собор, осада та взяття 
Бокера молодим графом, протистояння Тулузи та Сімона де Мофора, 
його загибель та битва при Баз’єжі. З особливим драматизмом тру-
бадур передає сцену Латеранського собору, ми не маємо сумніву, що 
поет був присутній на ньому, настільки велика емоційна сила цього 
епізоду. Анонімний автор пише про цікаві та трагічні моменти Аль-

71 La Chanson de la Croisade Albigeoise, op.cit., – p. 198-199

бігойської війни, коли сотня єретиків ховалися разом з католиками в 
однієї з башт замку від навали хрестоносців, які знищували усе насе-
лення країни катарів, не питаючи їх віросповідання.72 

Про одну із таких навал під Ронсево, та героїчне протистояння 
альбігойців, поет пише, як про найбільшу ганьбу для французів, якої 
вони не зазнавали з часів Орландо.73 На жаль, «Пісня» залишила-
ся незавершеною, тому ми не побачимо особливо трагічного фіналу 
цього хрестового походу, який по своєму безславному завершенні 
породив відгомін і сприяв розвитку міфу про катарів та їх скарби. 
Вважають, що друга частина «Пісні» була написана відомим на той 
час трубадуром; поет намагався віднайти таку форму викладу, яка 
б дозволяла йому бути об’єктивним істориком, а саме форму епіч-
ної пісні. Проте трубадур так і не зміг остаточно відкинути власний 
поетичний досвід, і «Пісня» насичена поетичними експериментами 
з римою та формою віршів. Таким чином, ми бачимо під однією наз-
вою фрагменти принаймні трьох творів, які були об’єднані невідо-
мим компілятором. Літературні чесноти цієї пісні не втрачаються від 
цього, навіть навпаки, як вважають сучасні дослідники – це найкра-
щий приклад не тільки літературного твору періоду середньовіччя, 
а й одна з кращих хронік, у порівняні з хронікою Кювел’є про Берт-
рана дю Геклена.74 Після падіння Тулузи мистецтво трубадурів не 
зникає безслідно, Бернар Сікар де Марвежуа належить до когорти 
реакційних трубадурів, які почали творити після хрестового походу, 
та відображати настрої тогочасного суспільства: іронічне ставлення 
до самих французів, ордену Госпітал’єрів та Тамплієрів. 

 «Літературна» подорож почала множитися у перші роки XIV 
століття, завдяки двом новим обставинам: домінування французів, 
які перебували у Генуї та проекти хрестових походів проти турків. 
«Le livre des Faits de Jean le Meingre, dit Boucicaut»75 розповідає про 
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73 Ibid., p. 418
74 Dictionnaire des lettres françaises. Le moyen Age / [sous la direction de Geneviève Hasenohr 

et Michel Zink]. – Paris : Fayard, 1992. – P. 363
75 Histoire de Mre Jean de Boucicaut, mareschal de France, gouverneur de Gennes, et de ses 

mémorables faicts en France, Italie et autres lieux(escripte du vivant du dict mareschal et nouvellement 
mise en lumière par Theodore Godefroy)/Éditeur:  A. Pacard (Paris), 1620 Contributeur :  Godefroy, 
Théodore (1580-1649). Éditeur scientifique
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широку діяльність маршалів під час військової окупації Генуї, яка 
тривала з 1401 по 1409 рік, від часів експедиції до Константинополя 
(1399), кампанія у Сирії (1403), нові проекти військових кампаній 
проти Александрії (1407). Після перемоги Тимура над турками (28 
липня 1402 року), нові посланці виїхали до нового господаря Азії. 
Можливо це було викликано мрією про альянс проти могутньої от-
томанської імперії. Тимур міг запропонувати реванш після поразки 
під Нікополем у останньому хрестовому поході 1396 року. Східна 
політика герцогів Бургундських штовхала до організації кількох ін-
формаційних подорожей, які допомогли Франції точніше визначити-
ся з питанням Сходу.

Єпископ вірменський Іоанн IV (Іран) здійснив візит до Тимура 
перед тим, як приїхати до Риму; він відвідав Париж, Лондон у 1404 
році, проїхав Італію у 1404 та 1408 роках, був відповідальним за мі-
сію у Константинополі 1409 року та помер під час дипломатичної 
місії на Україну. За наказом Філіпа Доброго Бертрандон де ла Брокер 
та Жільбер де Ланно здійснили довгу подорож на Близький Схід з 
місією проінформувати про можливість здійснення хрестового по-
ходу. «Le livre de la description des pays»76 описує країни де Жіль ле 
Був’є можливо перебував під час численних дипломатичних місій. 
Але його твори скоріше можна віднести до літератури географічної, 
ніж літератури мандрів, оскільки автор не вдавався тут до власних 
спогадів.

Нарешті, з-поміж звичайних паломництв, ми можемо процитува-
ти «Щоденник французького паломника на Святу землю та Синай у 
XV сторіччі»77, хоча це є нічим іншим, як фрагментом розповідей про 
паломництва, зібрані з 1383 року. «Свята мандрівка до Єрусалиму» 
була здійснена з 16 липня 1395 року до 22 червня 1396 року Ож’є 
ІІІ (1360-1412), мала зовсім інший розмах.78 Згадаємо також «Voyage 

76 Gilles Le Bouvier. Le livre de la description des pays / de Gilles Le Bouvier, dit Berry; publié 
pour la première fois avec une introduction et des notes, et suivi de l’Itinéraire brugeois et de la « able 
de Velletri » et de plusieurs autres documents géographiques, inédits ou mal connus du XVe siècle, 
recueillis et ommentés par le Dr E.-T. Hamy, Éditeur:  E. Leroux (Paris), 1908

77 H. Moranville. Un pèlerinage en Terre Sainte et au Sinaï au xve siècle [article]/Bibliothèque de 
l'école des chartes  Année 1905  Volume 66  Numéro 1  pp. 70-106

78 Anglure, Ogier d'. Le saint voyage de Jherusalem du seigneur d'Anglure / publ. par François 
Bonnardot et Auguste Longnon, Éditeur :  Firmin Didot (Paris),  1878

d’aoutrmer en Jherusalem»79, який був відредагований Антуаном Ном-
паром де Камоном, зв’язок між його подорожжю та паломництвом 
Компостели; «Путівник паломника на Святу Землю 1420 року; «Що-
денник подорожі до Єрусалиму» Луї де Рошешуар, «Le voyage de 
la saincte cyté de Hyerusalem»80 (1480), «Подорож до Венеції, Риму, 
Єрусалиму, гори Синай та Каїру»81, написана 1485-1486 року Жор-
жем Ленгхерандом; «Les sainctes peregrinations de Jherusalem et des 
anvirons et des lieux prochains de mont de Sinay»82, відредаговану у 
1483 році Бернардом фон Брейденбахом (оповідь була опублікована 
латинською мовою 1486 року та перекладена кармелітом 1488 року. 
«Подорож до Єрусалиму» написана 1490 року Філіпом де Воадіном, 
сеньором Монто (Montault)83; «La compendieuse description de la terre 
de promission»84, виданої Себастіаном Мамеро після повернення з 
Сирії (1492).  

Доволі незначна кількість зв’язків інших паломництв до Святих 
місць, Риму, Компостели, заважають детальній реконструкції. Чи-
стилище Св. Патрика було центром паломництва, який знаходився 
у Лу Дерг (графство Донегал, Ірландія), чи середньовічні паломниц-
тва, які шукали образи з того світу. Перший відомий текст «Tractatus 
de purgatorio sancti Patricii», відноситься до лицаря Оуена (близько 

79 Caumont, Nompar de. Voyaige d'oultremer en Jhérusalem ; [Voiatge a S Jaques en Compostelle 
et a Nostre Dame de Finibus Terre] ([Reprod. en fac-sim.]) / Éditeur :  Slatkine (Genève),  Éditeur :  
diffusion Champion] (Paris), 1858

80 Le voyage de la saincte cyté de Hiérusalem : avec la description des lieux, portz, villes, citez 
et aultres passaiges fait l'an mil quatre cens quatre vingtz, estant le siège du grant Turc à Rhodes 
et rgnant en France Loys unziesme de ce nom / publ. par M. Ch. Schefer, Éditeur :  E. Leroux 
(Paris),  1882 

81 Voyage de Georges Lengherand à Venise, Rome, Jérusalem, Mont Sinaï & le Kayre, 1485-1486 
/ avec introd., notes, glossaire, &c par le marquis de Godefroy Ménilglaise/ Éditeur :  Masquillier & 
Dequesne (Mons), 1861

82 Breydenbach, Bernhard von. Des sainctes peregrinations de Jerusalem et ses environs/ Éditeur:  
Michelet Topie et Jacques Heremberck (Lyon), 1488

83 Voyage à Jérusalem de Philippe de Voisins, seigneur de Montaut / publié pour la Société 
historique de Gascogne par Ph. Tamizey de Larroque/ H. Champion (Paris),  1883

84 «Passages faiz oultre mer par les François contre les Turcqs et autres Sarrazins et Mores oultre 
marins», traité commencé à être rédigé à Troyes, «le jeudi XIIIIe jour de janvier» 1473, par l'ordre 
de «Loys de Laval, seigneur de Chastillon en Vendelois et de Gael, lieutenant general du roy Loys 
l'onziesme, gouverneur de Champaigne par Sebastien Mamerot de Soissons, chantre et chanoine 
de l'eglise monseigneur Saint Estienne de Troyes» et chapelain de Louis de Laval. Date d'édition :  
1401-1500, Type:  manuscrit
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Мал. 7 «Свята земля», топографічний опис. Еужен Роже Мал. 8 Опис храму Соломона з книги «Свята Земля»

1153 рік).85 Цей твір надихнув на численні твори на розмовній мові. 
Але лише після 14 століття помножилися оповіді, серед яких Laurent 
d’Auxerre та Laurent de Pasztho86, тексти яких про подорожі, ввійшли 
до літератури візіонерства.

Подорожі, які пропонують різну об’єктивну відмінність від текс-
тів про паломництва, різні. Хроніки експедиції Жана де Бетанкура та 
його компаньйона Гадіфера де ла Салля на Канарські острови (1402-
1412) є одним з таких87; останнє дослідження, крім того, є доказом 

85 Tractatus de Purgatorio sancti Patricii. Français :Le purgatoire sainct Patrice. – Paris: Pierre 
Le Rouge, circa 1490. – 4°.

86 Le Pelerinage de Laurent de Pasztho Au Purgatoire de S. Patrice/ Hippolyte Delehaye, 1908
87 Béthencourt, Jean de. Le Canarien : livre de la conquête et conversion des Canaries (1402-

1422) / publ. d'après le ms. original avec introduction et notes par Gabriel Gravier, Éditeur :  
C. Métérie (Rouen), 1874 

пригоди, що подана як сильна атака проти мусульманської міці у 
Африці. Щодо африканських подорожей рицаря тулузця Ансельма 
Ізалгюйєра приблизно у кінці XIV століття, треба зазначити, що він 
застосовував фантастичні прийоми, характерні для літератури XVII 
сторіччя.88 

Треба було дочекатися кінця XV сторіччя, щоб французькі кораблі 
повернулися до Африки; знову виникають проблеми з португальця-
ми, які мали ексклюзивні права на прохід кораблів до африканського 
континенту. Заборона та нагляд на морі не завадили дослідникам з 
Кастилії та Арагону, Франції та Нідерландів, часто відвідувати аф-
риканські береги. З’являються нові свідчення жителя Турне Еусташа 

88 François Galabert, Le Toulousain Anselme Ysalguier est-il allé au Niger au xve siècle/ Mémoire 
de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse sér. XII, Bd. 11 (1933), 1-45.
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де ла Фосса89, який був заарештований португальцями під час його 
подорожі у Гвінею 1475 року, був засуджений на смерть, але втік та 
з труднощами дістався Іспанії. Згодом у 1515 році він розповів про 
свої цікаві та непересічні пригоди, у яких він не тільки описав свою 
морську подорож до Канарських островів, Ріо де Оро, Рас Нуадібу 
(cap Blanc), мис Аргуен, Зелений мис, архіпелаг Лос, С’єрра Леоне, 
мис Св. Анни, а також Ля Мін; «невралгічний пункт» торгівлі пор-
тугальців на Гвінейському гольфі, та його оповідь повна детальних 
описів, які ілюструють прогрес дослідження. 

До Африки та Азії, під час хрестових походів та звичайних геог-
ра фіч них досліджень необхідно додати Північ та Схід Європи, який 
теж мав свій екзотичний присмак для людини XIV-XV сторіччя. Для 
лицарської аристократії «Прусський хрестовий похід» символізував 
екзальтований реванш неможливого походу на Святу землю. Деякі 
дослідники продовжували свої розвідки: Гастон Фебюс90, Філіп де 
Мезьер91, Жільбер де Лакост92, Антуан де ла Саль93, Гійом Філластр94, 
нарешті Енеас Сільвіус Пікколоміні95, майбутній папа Пій ІІ.

Картина літератури мандрів буде не повною, якщо не загадати 
про мандрівників кімнатних, тобто власне письменників, які опи-
сували уявні подорожі. Цей жанр, підтверджений хвилею оповідей 
про мандрівку для публіки не був новиною: паломництво Святого 
Брендана є найпершим тому доказом. Ця історія, яка належить до 
жанру агіографії, описує одіссею семи років подорожей абата Свя-

89  La Fosse, Eustache de.  Voyage à la côte occidentale d'Afrique, en Portugal et en Espagne / 
publié par R. Foulché-Delbosc / A. Picard et fils (Paris),  1897

90 Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), «Gaston III de Foix-Béarn» dans Dictionnaire 
universel d’histoire et de géographie, 1878

91 Philippe de Mézières. Le Songe du Vieil Pelerin.XVe s. (vers 1490). Sujet :  Enluminures. 
XVe s 

92 Quarré-Reybourbon, Louis. La vie, les voyages et aventures de Gilbert de Lannoy, chevalier 
lillois au XVe siècle : travail lu aux réunions des sociétés savantes, section de géographie historique 
et descriptive, le 12 juin 1889 / par L. Quarré-Reybourbon, 1890

93 Histoire du petit Jean de Saintré, par Antoine de La Sale. XVe siècle
94 Laure-Cassandre Devic, Le cardinal Guillaume Fillastre (1348-1428). Un prélat humaniste 

dans la tourmente du Grand Schisme et de la guerre civile, École nationale des Chartes, Positions 
des thèses, Paris, 1997.

95 Mémoires d'un pape de la Renaissance / Les Commentarii de Pie II ; texte abrégé et annoté 
par Ivan Cloulas et Vito Castiglione Minischetti; trad. du latin par Gilles Bournoure et al. – Paris : 
Tallandier, 2001.

того Брендана (VI століття) та його чотирнадцяти монахів до пекла 
та раю. Найдавніша версія «Navigatio sancti Brendani» була написано 
латиною та датована Х століттям, і належить невідомому шотланд-
цю. Ця версія була адаптована Бенуа96 у англо-нормандську поему 
приблизно у 2000 віршів, її успіх призвів до перекладу на пікар дійсь-
ку мову, французьку мову. Ця версія вставлялася у легенди та мала 
широкий розголос. Перекладена на велику кількість розмовних мов 
тогочасної Європи та широке поширення «Подорожі Св. Брендана» 
стала частиною європейського фольклору. Це була не тільки подо-
рож сповнена алегорій, але й справжніх фактів з географії північної 
Атлантики (мал.9). Згадки про морське чудовисько (скоріш за все, 
або алегорія на біблійного Іону, чи опис кита), острів дивних птахів 
з трьома річками (яких ми зустрінемо згодом вже у Сірано де Бер-
жерака), наближення до «географічного» аду змішані з елементами 
справжніх нотаток про мандри кельтських монахів, які вони зібрали 
за довгий час. (мал.10)

Цікаві в цьому сенсі алегоричні персонажі, про яких згадує Філіп 
де Мез’єр у «Songe du Vieil pelerin»97: необхідно відвідати землю 
під час подорожі у повітрі; королева Правда та її компаньйони 
відвідують різні країни, щоб знайти де можна підробити фунти 
стерлінгів, тобто хто править за християнською мораллю. Якщо 
ця подорож реалізувалася в рамках вже відомої географії для того 
часу, після спогадів про подорож Філіпа, або з джерел недрукованих 
або усних. Його розповідь є розповіддю географічною, в розумінні, 
що він представляє «земну державу» в алегоричній формі, не 
повинна приховувати точність інформації та карти світу. Оповідь 
кастильського францисканця, автора «Libro del conoscimiento»98, 

96 Benoît : Navigation de saint Brendan à la recherche du paradis, in éd. par Francis Lacassin, 
Voyages aux pays de nulle part, Robert Laffont, coll. "Bouquins", 1320 p.

97 Philippe de Mézières. Songe du viel pelerin, 1389, éd. Joël Blanchard, avec la collaboration de 
Antoine Calvet et Didier Kahn, Genève, Droz, 2015, 2 vol. (Textes Littéraires Français, 633) ; trad. 
par Joël Blanchard, Paris, Pocket, 2008, coll. Agora, n° 297)

98 Book of knowledge of all the kingdoms, lands, and lordships that are in the world and the 
arms and devices of each land and lordship, or of the kings and lords who possess them written by 
a Spanish Franciscan in the middle of the XIV century; pub. for the first time with notes, by Marcos 
Jiménez de la Espada in 1877; tr. and ed. by Sir Clements Markham /Published 1912 by The Hakluyt 
society in London.
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Мал. 9 Реконструкція карти подорожей Святого Брендана Мал. 10  Морське чудовисько, з яким зустрівся Св. Брендан

написав у XIV столітті уявну подорож, але він приніс детальний 
опис Світу, який був складений як автентична розповідь людини 
кінця XIV століття. «Канарська хроніка»99 спирається на нього, 
як на авторитет Пресвітера Йоана та його африканську імперію. 
Серед географічних творів більш чи менш фіктивних, необхідно 
згадати відому «Подорожі», що належать Жану де Мандевілю100, 
які дають місце багатьом суперечкам. Дослідники схиляються до 
думки, що цей надзвичайно популярний твір, виданий приблизно 
1357-1371 року, все ж таки є компіляцією з «Опису східних земель» 
Одоріко Порденоне, Геродота, Плінія, Вінсента де Бове та Гійома 
де Рубрука. Подорож ніби тривала тридцять чотири роки, за які 

99 Jean de Béthencourt.  Le Canarien : livre de la conquête et conversion des Canaries / publ. 
d'après le ms. original avec introduction et notes par Gabriel Gravier, C. Métérie (Rouen), 1874

100 Jean de Mandeville. Voyage autour de la Terre (Trad. et comm. par Ch. Deluz, 1993), éd. Les 
Belles Lettres, coll. La Roue à Livres, XXVIII + 301 p.

Мандевіль зміг побачити Турцію, Арменію, Персію, Сирію, Аравію, 
Єгипет, Палестину, Лівію, Ефіопію, Месопотамію та Індію. Як і у 
Брендана, Мандевіль поряд з справжніми географічними явищами 
та справжніми народами, вміщує кінокефалів, людей без голови 
та багато інших народностей з їх особливими дивними звичаями, 
що суперечать нормам середньовічної моралі європейського 
суспільства. (мал. 11)

Ще одним прикладом втілення знань про географічні подорожі на 
Схід є роман-подорож «Флуар та Бланшефлор». Сюжет цікавий тим, 
що у тогочасному суспільстві намагалися вирішити питання міжна-
ціональних шлюбів. У центрі оповіді кохання двох молодих людей, 
де Флуар – мусульманин, а Бланшфлор – християнка. Не дивлячись 
на досить тісні зв’язки зі Сходом, через численні Хрестові похо-
ди, автор роману свідомо уникає деяких добре відомих історичних 
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чи географічних подій, віддаючи перевагу уявному світу, де час та 
прос тір мають інший вимір: античність та сьогодення існують поряд 
з мусульманськими реаліями.

Уявний світ у Середньовіччі залишається об’єктом численних 
досліджень істориків, літературознавців та мистецтвознавців; на по-
чатку ХХ століття з’являється досить важлива теорія Юргіса Балтру-
шайтіса задля подальшого розуміння зародження та функціонування 
«фантастичного» 

 У вступі до своєї книги Балтрушайтіс пише про вплив Сходу на 
формування фантастики у готичному мистецтві. Мова іде про ірреа-
лістичні речі, які за означенням асоціюються з віддаленими світами, 
як у часі, так і у просторі, які можна віднайти у всіх культорологічних 
структурах.  Впливи сходяться в одному: якщо ми дозволимо собі уя-
вити в одній площині давні та східні елементи, то це саме Середньо-
віччя призвело до такої плутанини, змальовуючи часто під тією са-
мою назвою «сарацинські», греко-романські монументи та об’єкти чи 
ісламські форми, зібрані під одним заголовком «не християнський».

У першій частині книги Балтрушайтіса мова іде про монстрів, 
які являють собою обличчя та комбінацію з інших частин тіла.101 У 
Сірано де Бержерака люди з Місяця пересуваються на чотирьох кін-
цівках, що дещо нагадує середньовічні зображення. (мал. 12, 13)

Джон Мандевіль вважав,102 що каміння з зображенням рака та 
скорпіона робить людину брехливою. Блемії (фантастичне плем’я 
стор. 31), яких ми зустрічаємо у римських бестіаріях, та в « Traité 
des Merveilles de l’Orient » знову з’являються у XIII сторіччі та пізні-
ше.103 Ми їх зустрічаємо у «Mappemode de Pierre», у «Образі Світу» 
Гот’є де Метца (близько 1246 р.), у розповідях Марко Поло та Джона 
де Мандевіля, але ці останні посилаються на інші джерела, а саме 
«Олександр, боротьба у Індії».104 (мал.14)

101 Jurgis Baltrušaitis. Le Moyen Âge fantastique : antiquités et exotismes dans l'art gothique/ 
Paris: A. Colin, 1955, P. 9

102 Ibid., p. 29
103 Mandeville, Jean de.  Le lapidaire du quatorzième siècle : description des pierres précieuses 

et de leurs vertus magiques ([Reproduction en fac-similé]) / d'après le traité du chevalier Jean de 
Mandeville... ; avec notes, commentaires... [par] Isaac Del Sotto / Slatkine (Genève), [diffusion 
Champion] (Paris), 1862

104 Baltrušaitis, op. cit., p. 31

Мал. 11. Кінокефали з Нікобарських островів Джона де Мандевіля, 1357-1371 еле-
менту у європейському мистецтві (включаючи літературу подорожей)
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Мал. 12                                                   

Мал. 13

Мал. 14. Фантастичні тварини єдиноріг та саламандра поряд зі звичайними,
але екзотичними крокодилом та жирафом

Ацефали з обличчям на грудях можна побачити посеред жахливих 
Адамових нащадків, які змальовані Св. Августином у своїх творах. 
Ті самі фігури проникають у життя: у деяких релігійних процесах 
XV сторіччя пекло було представлено чорним монахом без голови, з 
шиї якого виривалося полум’я, як з вогнища. 
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  Після хрестових походів кількість гем збільшилася. Це відби-
лося на характері мистецтва: зокрема, поєднанні античних та біб-
лійних сюжетів. Античні камені з гравірування вважалися магіч-
ними.105

У XVI столітті для французької літератури починається епоха 
великих географічних відкритів. Це епоха, коли почали множитися 
книги, найчастіше вже друковані одразу ж, як описували паломниць-
ку традицію на Святу Землю: Жак ле Саж (1520)106, брат Жан Тено 
(1520)107, Бертран де Саліняк (1525)108, Грефін Аффагар (1533)109. Та-
кож розпочинаються великі океанічні пригоди, з першими відкрит-
тями Гоневілля (Бразилія)110, братами Веразано (східна частина Пів-
нічної Америки)111, дьєпців Жана та Рауля Пармент’єрів (Суматра)112 
та Жана Карт’є (Канада)113.       

У 2010 році був створений сайт дослідником Лореном Тесто 
під назвою «Транснаціональна історія» («Histoire globale»). Одна з 
магіст ральних ідей цього сайту полягає у тому, що Франція середньо-
вічна є образом, моделлю існування та наслідування для іншої ча-
стини Північної Європи.114 Тобто література мандрів Франції цілком 
можливо є своєрідним взірцем для наслідування у інших європей-
ських країнах. 

105 Baltrušaitis, op. cit., p. 28
106 Voyage de Jacques Le Saige, de Douai à Rome, Notre-Dame-de-Lorette, Venise, Jérusalem et 

autres saints lieux / J. Le Saige, édition par Hippolyte-Romain-Joseph Duthillœul en 1851
107 F. Secret. Jean Thénaud, voyageur et kabbaliste de la renaissance/Bibliothèque d'Humanisme 

et Renaissance, T. 16, No. 1 (1954), pp. 139-144
108 Bertrand de Salignac de Lamothe-Fenelon Le voyage du Roy au pays bas de l'Empereur en 

l'an M.D.LIIII./Éditeur :  chez Thibaud Paysan (Lyon),  1554
109 Greffin Affagart. Relation de Terre sainte (1533-1534) /publiée, avec une introduction et des 

notes, par J. Chavanon , V. Lecoffre (Paris),  1902
110 Jacques Lévêque de Pontharouart, Paulmier de Gonneville son voyage imaginaire, Beauval en 

Caux : J. Lévêque de Pontharouart, 2000.
111 Gravier Gabriel, Les voyages de Giovanni Verrazano, Bull Ste Norm de géo., Rouen, 1898
112 Jean Parmentier, Journal de voyage de Dieppe à l'île de Sumatra en l'année 1529, La Rochelle, 

La Découvrance, 2005, 78 p.
113 Jacques Cartier, Voyages au Canada (avec les relations des voyages en Amérique de 

Gonneville, Verrazano et Roberval, François Masper, FM/La Découverte (collection de poche) no 
35, Paris, 1981

114 Laurent Testot (dir.), Histoire globale : Un autre regard sur le monde, Auxerre, Éd. Sciences 
humaines, coll. «Ouvrages de synthèse», 2008, 261 p.

3. МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ. 
СПРОБА ТИПОЛОГІЇ

Франція у ренесансний період культурно та географічно пе-
ребуває на перехресті двох типів світосприйняття: південного 
(італійсь кого) та північного (фламандського). Це позначилося на 
маршрутах подорожей, появи вимог до накопичення, систематиза-
ції та каталогізації накопичених відомостей про світ. Саме у цей 
час поряд з утилітарними мандрівниками з’являються перші манд
рівники«туристи».

Давня космографія містить один розділ, так звану прозографію. 
Саме вона надихнула Андре Теве написати «Portraits de hommes 
illustres».115 З цієї книги варто розпочати оскільки вона є прикладом 
різноманітних образів та започатковує новий спосіб викладення ма-
теріалу: не просто перераховує видатні особистості, війни чи літера-
туру, але визначає їх типи. 

Звичайно, у цій частині, яку можна назвати illustrum vel obscurorum 
viatorum iconеs, кілька великих постатей виділяються з цього переліку. 
Цитуючи Христофора Колумба, адмірала океанів, Васолі116 підкрес-
лює, що економічна та торгова діяльність також є політичною та есха-
тологічною; іспанська монархія подбала про цю уніфікацію заздале-
гідь, завдяки золоту з Індії, людській натурі та порятунку Єрусалима. 
Цитуючи Гійома Постеля, який крім того коментував подорожі Хри-
стофора Колумба, він вбачає у ньому людину божественного Прови-
діння, він був лінгвістом, географом, картографом, заплатив за подо-
рож, де він, як підкреслює Кунц117, він бачив не лише здобуття знань 
та збудження від відкриттів, але й активне обожнювання Господа та 
більш глибокий духовний шлях, дорогу до спасіння. Цитуючи П’єра 

115 André Thevet Angoumoysin.  Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins 
et payens : recueilliz de leurs tableaux, livres, médalles antiques et modernes / la Vesve Kervert et 
Guillaume Chaudière (A Paris), 1584

116 Voyager à la Renaissance [Céard J., Margolin J.-C. (dir.) (1987). Voyager à la Renaissance. 
Actes du colloque de Tours (1983). Paris : Maisonneuve et Larose] [compte rendu] Céard J., Margolin 
J.-C. (dir.) (1987), P. 37-50

117 Ibid., p. 51-64



5352

Ольга Романова MAPA MUNDI : НАРИСИ ПРО ІСТОРІЮ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ МАНДРІВ

Жіля, що Яков являє собою складну фігуру: натураліст, еллініст, гео-
граф, який з книгою Діонісія Перієгета118 намагався відтворити його 
шлях та шлях міфічних аргонавтів.

Ці три постаті, безумовно, видатні, але працювали у різних фор-
мах. Їх об’єднувала ідея «повернення», до якої вони неодноразово 
зверталися. Вони є без сумніву, винятками – але показовими. Усі троє 
залишили звіти про подорожі у вигляді книг, усі троє ставили питання 
про секрети мови, і, якщо П’єр Жіль занадто мудрий, щоб свідомо по-
бачити у його проекті повернення Діонісія, «провідентський» поклик; 
Колумб та Постель бачили у власному прізвищі це покликання.119

Поряд з цими визначними постатями є менш відомі, як Ульріх 
Шмідель120, щоденник якого дає особливе уявлення про тогочасну 
подорож ландскнехта. Він один з солдатів, які мріють про золото, 
все роздивляються, записують лише голі факти, вони етнографи без 
уявлення про існування цієї назви. Шмідель є мандрівником, який 
Міхаель Харбмайер називає «новим» космологічним баченням у єв-
ропейських творах того часу.121 

Але з точки зору типології мандрівників, необхідно згадати і ко-
лективних дослідників. Є такі, що подорожували через власну спра-
ву: П. Жанін згадує купців, показуючи важливість у XV сторіччі 
переміщення у практиці комерційної діяльності.122 Він досліджує 
досить специфічні нотатки: підручники для купців, які мандрують 
відомими шляхами, проте ці підручники мають специфічну інфор-
мацію про можливість продажу, елементи арифметики та юридич-
них казусів тієї чи іншої місцевості, щодо торгівлі.

118 Діонісій Перієгет (греч. Διονύσιος ὁ Περιηγητής, лат. Dionysius Periegetes; II ст.  – 
давньогрецький географ з Александрчї. Автор землеопису «Periegeses», написаного у 124 году 
до. р. х. у формі подорожних нотаток, який був перекладений на латину Прісціаном. Діонісій 
написав твір, який складався з 1187 гекзаметрів – опис землі «Periegesis», у якому описав  
(за Ератосфеном) усі відомі на той час моря та землі. Цей твір багато разів коментувався  
Руфом Фестом Авієном у IV ст. та іншими авторами. У Середньовіччі цей твір став шкільним 
підручником.

119 Ibid., p. 65-86
120 Ульріх Шмідл або Шмідель (Schmidl /Schmidel) (1510  Штраубінг – 1579  Регенсбург) 

німецький ландскнехнет, конкістадор, дослідник, літописець і член ради. Шмідл, поряд з 
Хансом Штаденом, був одним із небагатьох ландскнехтів, які записали свій досвід.

121 Ibid., p. 333-356
122 Ibid., p. 159-170

Інший тип мандрівників – посли, королівські кур’єри, наглядачі 
конюшень, а також усі адміністративні агенти, з яких складалися ко-
ролівські комісії, виконавці королівської волі.

Необхідно згадати також мандрівників за професією – послів, 
дослідник Жак Павіо вивчав місію Арамона123 у Леванті, показую-
чи, як його місія висвітлювала політику королівства, та позначилася 
на відносинах Франції  з Левантом чи не протягом усього століт-
тя.124 Крім того, посольства, дипломатичні місії чи політичні, завж-
ди грали визначальну роль у пізнанні іноземних держав. Наприклад 
еволюція поглядів на Московію розпочата італійцем Паоло Джовіо 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k145329j.r=Paul%20Jove)125, потім 
трактат «De Duabus Sarmatiis» поляка Матвій Міховський (1517)126, 
книга Зигмунда Герберштейна, яку він направив Габсбургам 1516 та 
1624 року, після місії у Москві. Він описав у «Rerum Moscovitarum 
Commentarii»127 трансформацію соціальної космо логії. Він описав 

123 Le voyage de Monsieur d'Aramon : ambassadeur pour le Roy en Levant ([Reproduction en 
fac-similé]) / escript par... Jean Chesneau,... ; publié et annoté par M. Ch. [Charles Henri Auguste] 
Schefer,... Auteur :  Chesneau, Jean (1520?-15..) Éditeur :  Slatkine (Genève) Date d'édition :  1887

124 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 381-392
125 Паоло Джовіо (Paolo Giovio; 1483–1552) – італійський лікар, історик, колекціонер. De 

legatione Basilii Magni Principis Moschoviae (1525)
126 Мацєй (Мацей, Матвій) із Мєхува (лат. Mathiae de Mechovia; пол. Maciej z Miechowa, 

Maciej Miechowita; * 1457 – † 8 вересня 1523) – польський освітній і науковий діяч періоду 
Відродження. Краківський канонік, історик, географ, доктор медицини. Придворний лікар і 
астролог короля Сигізмунда I Старого. Один із популяризаторів ідей сарматизму. Фундатор 
парафіяльних шкіл і шпиталів. Походив із міста Мехува. Справжнє ім'я – Мацєй Карпіґа (пол. 
Maciej Karpiga), також вживають Матвій Карпига). Автор праць з історичної та географічної 
тематики латинською мовою: «Трактат про дві Сарматії» (1517), «Хроніка Польська» 
(Chronica Polonorum, 1519) тощо. В українській історіографії часто називається Міховським, 
Меховським, Мєховським або Меховітою.

127 Зи́ґмунд Ге́рберштайн, (українською зустрічаються також форми написання імені – 
Зігмунд, Си(г/ґ)измунд, Сі(г/ґ)ізмунд, прізвища – Герберштейн (нім. Siegmund Freiherr von 
Herberstein; *23 серпня 1486 – †28 березня 1566) ) – німецький дипломат і мандрівник, барон. 
1549 року Зігмунд Герберштайн видав у Відні латиною «Записки про московітські справи» 
(«ruЗаписки про Московію»), які були кількаразово перевидані різними мовами. У них 
Герберштайн подає багато історичних, географічних та економічних відомостей про Московію, 
Україну, Литву й Польщу. Ці «Записки…» стали першим докладним описом географії України 
(деяких її міст, шляхів, річок); на картах є схематичне зображення її території. Місто Черкаси 
Герберштайн називає центром козаків, а всіх українців – черкасами. Про Київ він пише як про 
старовинну столицю Русі, де збереглося багато руїн церков і монастирів, згадує про Київські 
печери з їх гробницями й мощами святих угодників Божих. У своїх "Записках..." Герберштайн 
згадує і деяких українських діячів Великого князівства Литовського, зокрема козацького 
отамана Остафія Дашковича та литовського гетьмана князя Костянтина Острозького.
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релігійне життя Росії, як серію відхилень від канону з поглядів хри-
стиянства, підкреслюючи тиранію та свавілля царської влади. До 
речі, цей трактат ретельно розглянутий українсь кими дослідника-
ми.128 

Заможні поляки перетинали кордон, наприклад, для навчання у 
відомих європейських університетах. Це ще один тип мандрівників, 
які для завершення власного навчання мандрували світом. Ця кате-
горія складається з молодих заможних панів, які закінчують навчан-
ня у відомих університетах, з ерудитів та їх пошуків манускриптів, 
вивчаючих давні руїни, які описують фауну та флору. Що на перший 
погляд може об’єднувати Томаса Сесіла, розважливого юнака, якого 
через подорож, батько хотів навчити світу, та Фелікса Платтера, який 
здійснював своє навчання з цікавості, все занотовуючи у власному 
щоденнику, та таким ерудитом, як Жак Павіо з його нотатками про 
Левант. Їх об’єднує передусім те, що по поверненню вони будуть 
багатшими від знань. Для нас цікавість, навіть, якщо вона вторинна 
по відношенню до мети подорожі, дозволяє досліджувати звички, 
легенди, які передаються з вуст в уста, споглядати їх  у різних варі-
аціях цей спектакль життя. Платтер був не задоволений навчанням, 
він дивився та відвідував. Морісон129 мандрував від університету 
до університету, в деяких затримувався, але він теж їх роздивлявся. 
Тут висловлюється деяке відчуття незмінної цінності досвіду світу. 
Але це не єдина мета, не знаючи її достеменно Генрі Ештейн вира-
жає цю орієнтацію, навіть якщо він її достеменно не знає, коли він 
жалкує, що деякі батьки не відсилають своїх дітей до Італії «щоб 
навчитися ввічливості та галантності, звичної у тих краях, але з на-
дією, що коли вони будуть відвідувати куртизанок, вони відвідають і 
Бартоло да Сассоферрато.»130 З цього погляду ерудити самі відкрили 
світ: П’єр Жіль, який у кроках Діонісія Перієгета зміг показати усю 

128 Кулинич І.М. Герберштайн (Herberstein) Зігмунд // в кн.: Україна в міжнародних 
відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 5. Біографічна частина: А – М / 
Відп. ред. М.М. Варварцев. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 331 с. – С. 100 – 
101. Січинський В. Чужинці про Україну. – Авґсбурґ, 1946 (К., 1992). Doroschenko D. Die 
Ukraine und Deutschland. München, 1994.

129 Moryson, Fynes. Itinerary Volume 1, James MacLehose and Sons, Glasgow, 1907 (réédition).
130 Louis-Auguste Vidalin, Etude sur Barthole, 1856. Bartolus de Saxoferrato (1313/1314-1357), 

італійський юрист; голова школи тлумачів римського права

реальність дослідження сучасності та минувшини, студент Еліен 
перетнув річки Середземномор’я, щоб забрати назви риб на різних 
мовах; без власної волі він навчався дивитися та слухати. Навпаки, 
Монтень, який був уважним до звичаїв свого часу, також цікавився 
археологією, як це підкреслює Шевальє.131 Інші знаходять у світо-
вій виставі матеріал для організованих рефлексій: Іпполіт а Коллі132, 
якого досліджує Стегман,133 мав подорож до східної Європи, не тіль-
ки для підтримки історичних досліджень, які ми можемо вважати 
першим трактатом з урбаністики, який вміщує усі критерії гарного 
міста. Тоді як  усі мандрівники, котрі зупинялися, на перший погляд, 
на незначних деталях, кількості старожитностей чи красі жінок – є 
нічим іншим, як елементами, які ми б могли назвати семіотичним 
прочитанням міст. Кількість старожитностей є індикатором давності 
міста, а краса жінок – є індикатором його заможності. 

Отже, усі ці досвіди мандрівників призвели до дуже різноманіт-
них, із погляду досягнень від подорожі, результатів: найважливі-
ший – це зустріч із власним духом, який отримав можливість роз-
винути цікавість та  пізнати реальність. Саме тому подорож завжди 
буде належати передусім до особистого досвіду.   

Є інша категорія мандрівників, найбільш традиційна, це палом-
ники, які не завжди залишали по собі відомості. Про це писали 
Белленджер134, Харбсмайер135, Крістенсен136, згідно з різних дослід-
жень, на перший погляд усі паломники роблять одне і те саме. Вони 
манд рують за путівником, шлях вже давно визначений, але що це 
може дати досліднику? Беленджер наголошує, що у цих відносинах 
існують завжди ті самі етапи, ті самі сюрпризи, ті ж емоції, ті самі 
застороги для майбутніх паломників. Тим не менш, як наголошує 
дослідниця, кожен мандрівник, від Брейденбаха до Віллану, мав 

131 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 357
132 https://books.google.com.ua/books?id=7ne53bJ3MbYC&pg=PA159&lpg=PA159&dq=H+a

+Collibus&source=bl&ots=cFjgGS8pyE&sig=Aq6DB_dR6aDswTyqNtACHfwVTVY&hl=ru&sa
=X&ved=0CB8Q6AEwAWoVChMIos2d9PeZyQIVSZ5yCh1L8gbB#v=onepage&q=H%20a%20
Collibus&f=false

133 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 87-98
134 Ibid., p. 453-466
135 Ibid., p. 337-356
136 Ibid., p. 257-280
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характерну та персоналізовану цікавість. Такі відносини показує 
Крістенсен, у корпусі відносин паломників англійських та німець-
ких.137 Паломниц тво сера Річарда Гайлфорда є подорожжю менше 
фізичним простором, а більше історичним, крізь давні та біблійні 
часи. Паломництво Морісона – це подорож Філеаса Фогга XVI сто-
ліття, його розповідь про подорож є прикладом досвіду, набутого че-
рез споглядання: інше вираження цього досвіду.

Чи є необхідність ще в одній типології мандрівників, а саме у 
туристах? Це слово ще не існує у період Ренесансу, не існує і са-
мої туристичної подорожі, як це доводить Марголін.138 Проблема 
полягає у тому, яке визначення більше підходить для цього явища. 
Мандру, коли говорить «про перших туристів епохи Ренесансу», 
заз начає, що вони не складали великої групи у порівнянні з іншими 
мандрівниками. Це було кілька сотень чоловіків, які мандрували за-
ради втіхи та кращого розуміння світу.139 Він приходить до виснов-
ку: «Слово, яке сьогодні позначає туризм, для людини того часу поз-
начало набагато вагоміші речі».140 Можливо, це і є основою самої 
проблеми: присмак втікання, який супроводжується ще бажанням 
щось пізнати. Можливо, таким прикладом може вважатися персона 
Томаса Коріата141, якого досліджував Штегман, який готувався до 
подорожі роблячи нотатки та багато читаючи.142 До речі, саме Ко-
ріат відкрив англійцям не тільки італійську музику, а й культурні 
досягнення того періоду, зробивши подорож до Італії «модною». Чи 
необхідно дійсно надавати такого значення цьому слово, як писав 
Стендаль: «Я мандрую не для того, щоб пізнати Італію, а для за-
доволення».143 Дійсно, мандрівники доби Ренесансу не знаходяться 
ще на рівні Стендаля, вони користуються довідниками, мандрують, 

137 Voyager à la Renaissance, p. 259
138 Ibid., p. 9-36
139 Histoire de la civilisation française (2 vol. en collaboration avec Georges Duby), Paris, 

Armand Colin, 1958, 3e éd., 1964.
140 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 12
141 Томас Коріат (англ. Thomas Coryat) (1577, Сомерсет – 1617, Сурат) – англійський 

мандрівник та письменник часів королеви Єлизавети та короля Якова I. 
142 Ibid., p. 90
143 Adams, Percy G. Travel Literature and the Evolution of the Novel. Lexington: UP of 

Kentucky, 1983. 215-22.

набувають досвіду, ерудиції, але задоволення від мандрівки починає 
з’являтися саме у ті часи.

Необхідно також зазначити, що в цей час починає розвиватися 
мистецтво peregrinandi (art of travel), добре вивчене Людвигом Шуд-
том у його книзі «Italienreisen in 17. Und 18. Jahrhudert, 1959».144 
У дослідженнях згадується твір «De arte peregrinandi», яке у 1591 
році об’єднав твір Хіларіуса Піркмайера (Commentarioulus de arte 
apodemica, seu vera peregrinandi ratione), трактат Ієроніма Тюрлера 
(De peregrinatione et agro napolitan) та «De regimine iter agentium»  
медика та алхіміка Гульєльмо Гратароло (цитують його Марголін 
та Мажчан)145. У цій хронологічній зустрічі між artes peregrinandi та 
нотатками, що ми зараз називаємо туризмом, безперечно є місце для 
наукових роздумів.

Чи вичерпна така типологія мандрівників? Настільки вона точ-
на? Є, до речі, іще одна типологія мандрів, а саме за місцем призна-
чення: подорож Європою, подорож по святим місцям, подорож до 
Італії, Близького Сходу, Нового Світу тощо. Ця типологія не супе-
речить попередній. А ось випадок з подорожжю до Нового Світу є 
дещо складнішим. Оскільки метою подорожі могла бути потреба у 
новому міфі про Ельдорадо, досліджений Маріан Ман-Лот146; також 
Новий світ міг бути місцем втечі або притулку. З цієї точки зору це 
краще видно на прикладі Італії: подорож по святим місцям, вона не-
багато чого пропонувала давнім мандрівникам, таким як Бернар де 
Брейнденбах147, сер Річард Гілфорд148, які відвідували Венецію. Але 
інші, все біль цікавляться під час подорожі звичаями давньої та су-
часної історії, контактами культур, роздумами про політичні реалії 
та життя суспільства, в той час, як інші лише починають розуміти 
красоту та дива місцевості. До цих останніх належить анонімний 
мандрівник 1606 року. Бідо дослідив цей твір, де мандрівник згадує 

144 Schudt, Ludwig: Italienreisen im 17. und 18. Jahrhundert. Wien / München 1959.
145 http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00087269

&pimage=00004&v=5p&nav=&l=en 
146 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 409-418
147 Breydenbach, Bernhard von. Peregrinatio in terram sanctam/Mainz : Erhard Reuwich [mit 

den Typen Peter Schöffers], 11. II. 1486
148 The Pylgrymage of Sir Richard Guylforde to the Holy Land, A.D. 1506. London: Camden 

Society. p. xi.
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свою по дорож до Мілану і детально описує церкви, їх внутрішнє 
убранство, музику, красивих дам та їх кавалерів. Він відсилає за 
под робицями до вже надрукованих путівників, але застерігає: «Що 
не бачить серце, серце не опише». Можливо, це і є гасло найперших 
туристів.149

* * *
Мандрівник, не зважаючи на мету подорожі, передусім існує у 

просторі. Поняття простору у період Ренесансу також різниться. Так, 
дослідниця Нума Брок показує, що не зважаючи на наявний прогрес 
у картографії, Франція періоду Валуа не мала географічної реалії для 
своїх жителів.150 Продовжувала існувати конфронтація двох тради-
цій – гуманістична, яка дивилася на Світобудову крізь теорію Птоле-
мея, та традиція людей, які подорожували завдяки професії, як-то 
моряки. У цій невизначеності Моріс Бугеро у 1594 році обирає для 
свого «Théâtre français», карти Жана Жоліве151, Гійома Постеля152 153, 
Петра Планціуса154 та Меркатора155. З іншого боку, карти та дороги 
ігноруються. У цих умовах мандрівник не міг собі уявити простір у 
якому він пересувається.

 Що ж тоді говорити про території, які дуже відділені. Роже Ерве 
стверджує, що існують картографічні докази про випадкове відкрит-
тя Австралії та Нової Зеландії між 1521 та 1528 роком.156 Він також 
показав, як накопичувалися похибки, невпевненість та розгубленість 
у картографії, тут панує свавілля. Людина у XVI сторіччі не мандрує 
вже відомими та визначеними шляхами.

З іншого боку свої знання про світ вони дістають із джерел, які 
занадто далекі, щоб бути вичерпною відповідною картиною.

149 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 230
150 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 221-242
151 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530575504
152 Ґійом Постель (Guillaume Postel; 25 березня 1510 – 6 вересня 1581) – французький 

гуманіст, мовознавець, астроном, кабаліст, дипломат, прибічник універсалізму. Він є автором  
утопії «De orbis terrae concordia», 1544

153 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b20000159.r=Postel%20carte
154 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55005258t.r=Plancius
155 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59621557.r=Mercator%2C%20Gerard
156 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 243-244

«Географія Птолемея» у своїх перших виданнях встановила дві 
картографії: одну давню, іншу – новітню. Діонісій Перієгет157, зем-
леопис якого став у Середньовіччі підручником, вимагав від П’є-
ра Жіля комплексу знань з герменевтики, яка ретельно досліджена 
Жакобом.158

«Книга Джона де Мандевілля», вивчена Кристіаном Демодом, який 
підкреслює його авторитет у географії у період Відродження, час то 
перемішаний з легендами про Ож’є Данського.159 Наприклад, твори 
часів Відродження, щоб мати достовірний вигляд для пересічних чи-
тачів, мають згадувати у тексті про місце положення реліквій, народів, 
скарбів, про вірування, характер, фізичні аспекти людей. Ні Меркатор, 
ні Ортеліус не вважають Мандевілля авторитетом. І якщо ми могли 
б повірити, що Мандевіль задовольняв смак до чудес, а Птолемей 
бажання до холодного уточнення, необхідно згадати деякі перші ви-
дання Птолемея, до яких включено уривок під назвою «De Locis ac 
mirabilibus mundi et primo de tribus orbis partibus». З іншого погляду, 
Раймон Лярдет, вивчаючи ідею мандрів у шекспірівському театрі, 
показує шекспірівську топографію, як складну та розгалуджену, яка 
утворює разом географічний світ, відомий сучасникам, його кордони, 
таємниці, дива, разом з підкресленою вірністю до схеми Птолемея.160

У цих умовах, що ми можемо вважати простором подорожі? 
Манд рівник доби Ренесансу, як це підкреслює Макзак161, не має 
можливості передбачити, що він побачить на своєму шляху. Ман-
дрівник створює власні методи порівняння, систему листування, яка, 
наприклад, дозволяє виразити велич міста, як множинність єдності 
особливостей, міста добре відомого автору. Корисна для пізнання 
психології мандрівника, ця звичка показувати ту точку, яка дозво-
ляє охопити краєвид усього міста. Цей прийом існував досить довго, 
його приклад ми можемо знайти у Монтеск’є: «Коли я приїжджаю 
до міста, я завжди іду до найвищої дзвіниці чи вежі, щоб побачити 

157http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k60848d/f34.planchecontact.r=Denys%20le%20
P%C3%A9ri%C3%A9g%C3%A8te

158 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 65-86
159 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600092s.r=Ogier%20le%20Danois
160 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 123-144
161 Ibid., p. 245-256
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усе разом, перед тим, як дивитися частинами; і, залишаючи вежу, я 
фіксую свої думки».162 Таке загальне сприйняття, як свідчення цього 
тексту. Також необхідно підкреслити, що до зазначення якісного по-
рядку, можна віднести також і кількість.  (мал. 15, 16)

Окрім згадуваних фактів, фігурує кількість реліквій, які мають 
позначити давність міста. У загальному вигляді, сприйняття прос-
тору за доби Відродження широко пов’язане з пошуком часових 
маркерів. Мова іде про прочан, які під час їх мандрів, ідентифіку-
ють місця крізь Святе Письмо. Як П’єр Жіль, який, перебуваючи у 
різних країнах, шукав сліди Діонісія, чи усі старожитності, які його 
цікавили, що нагадує намагання змусити заговорити давні релік-
вії. Подорож часто є місцем де історія ніби замкнена сучасниками 
у реальності «потонулих кораблів», які вона залишила у просторі, 
чи простір змінює часовий вимір. У звітах мандрівників існує «чи-
тання» та «спог лядання»: споглядання існує у читанні, тобто воно 
підтверджує правдивість подорожі в той час, коли читання дає мож-
ливість проявитися цьому спогляданню.

Ці роздуми ведуть нас до комплексу проблем репрезентації 
прос тору у текстах епохи Ренесансу. Теорію простору у мистецтві 
було розроблено ще на початку XlV століття Амборджіо Лорен-
цетті.163 Філіппо Брунеллескі та Леон-Баттіста Альберті розвинули 
ідею про важливість перспективі у мистецтві, що назавжди змінило 
європейсь ке мистецтво.164 Зазначимо кілька аспектів. 

Наприклад, питання циркуляції людей вивчав Даніель Нордман. 
Він стверджує, що це дає великі можливості досліднику: викорис-
тання паспортів затверджує та посилює ідентифікацію національних 
територій.165 

З іншого боку, але за схожою схемою, Стефан Крістенсен при-
ходить до висновку, що ідея подання простору різниться; коли він 
досліджує маршрути англійців та німців у кінці XVI століття, опис 

162 Voyages De Montesquieu Publ. Par Le Baron Albert De Montesquieu – [Préf. Réd. Par 
M. Henri Barckhausen] [Edition De 1894-1896], édition 2001, p. 165

163 Ursula Schlegel. «The Christchild as Devotional Image in Medieval Italian Sculpture: A 
Contribution to Ambrogio Lorenzetti Studies»/ Art Bulletin, 52:1 (1970), 9.

164 Paul Robert Walker. The Feud That Sparked the Renaissance: How Brunelleschi and Ghiberti 
Changed the Art World / HarperCollins., 2003.

165 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 145-158

Мал. 15.
Кабінет Цікавинок 
Оле Ворма, 1655

Мал. 16. 
Франс Франкен.
Колекція мистецтва
та цікавинок, 1636
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різних місць, які відвідали європейські мандрівники представляють 
Європу як гетерогенну сукупність та мультиполярність країн (міста, 
країни, князівства, імперії).166

Але, разом із тим, він помічає специфіку доріг мандрівників, 
детермінує загальні характеристики усіх європейських країн, 
оскільки міста та великі дороги роблять Європу взаємопов’яза-
ним простором. Особливе усвідомлення європейської реальнос-
ті – це необхідність створення у Новому світі загального фронту 
європейських націй, такий собі європоцентризм.  Європа, яка не 
збігається за критерієм християнства: саме це пропонує побачити 
Б. Корінман167 у композиції, здавалося б безневинній, в будь якому 
випадку вже зниклої, у першій колекції подорожей  Novus Orbis.168 
Якщо різноманіття, яким Європа, та ідея зібрати все це у вигляді 
«лоскутної ковдри» далеко від бажання заперечити це розмаїття – 
вона веде до ідеї спільного існування, де кожна нація знаходить 
своє місце.

У цьому розмаїтті Велика Британія посідає особливе місце, 
як показала дослідниця М. Мартіне.169 Коригуючи концепцію 
централізованої історії у Середземномор’ї та її східних части-
нах, Велика Британія окреслює філософію історії географії, яка 
фокусується на збалансуванні вісі Схід-Захід, затверджений 
Тордесельянським договором, та віссю Південь-Північ, це дос-
лідження географічної проекції високих широт. Нове бачення 
світового простору, вироблення нової концепції часу, встановле-
на «Апологією Геродоту»170 мандрівником та філологом Етьєном, 
призвело до нової екстраординарної віддаленості, яка включає 
нові відкриті країни в ході історії світу, тоді як фігурування сим-
волізму подорожей відкриттів передбачало все більше відкриту 
репрезентацію.

166 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 257-280
167 Ibid., p. 419-432
168 https://archive.org/details/novusorbisseudes00laet, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k 

52509z.r=Novus%20Orbis
169 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 281-304
170  Henri Estienne. Apologie pour Hérodote, ou Traité de la conformité des merveilles anciennes 

avec les modernes. / par. Nouvelle édition  par M. Le Duchat, 1735

Деякі з цих колекцій, таких, як у Джованні Рамузіо171, у Франції 
Жана Темпорала172, якій є частковими перекладами, доданими, поміж 
інших текстів, історія відкритого острову стоїком Ямбулом173, що заз-
начено у Діодора Сіцілійського.

Цікавий додаток, який свідчить, що репрезентація простору сама 
повідомляє про деяку вигаданість простору. Наприклад, образ моря, 
дослідженого Дж. Марголін,174 де море займає багато місяця у театрі 
Шекспіра, у дослідах Р. Гардетте175, це море повне небезпеки, але та-
кож може бути складною дорогою пізнання, місцем метаморфозу (як 
до добра, так і до зла), згідно формули Р. Марієнштрас176, в той час, як 
земляни, згадувані Дзещинською, бачать море більше як місце можли-
вої смерті та біди: «Волога смерть з’являється скрізь».177 Пов’язаний з 
морем плаваючий острів, який є кораблем, образ фортуни, а також мож-
ливої влади; грав слів, яку нагадує Р. Гердетте: king’s ship та kingship.178

Острів сам по собі є головною уявною фігурою простору: так ост-
рів гігантів, згадуваний Ф. Лестігран179, чи це законсервований не-
ушкоджений примітивний гігантизм; чи знову так утопічні острови, 
досліджені М. де Ганділак180, неіснуючі острови, де на подив збері-
гається, досить далеко від нас, наші старовинні традиції. 

В аналізі ми також зустрічаємося з дослідженням подорожі до 
країни Кокань, зробленого М. Буато.181 Викладаючи географічний 
опис, вона зазначає про присутність лісу, який є кордоном. Цей про-
хід охороняється озброєними чоловіками чи шинкарями, крім того 

171 Giovanni Battista Ramusio, Primo Volume delle Nauigationi et Viaggi, Venetia, 1550
172 Jean Temporal (Editor und Übersetzer): Historiale Description de l’Afrique, Tierce Partie 

du Monde, Contenant ses Royaumes, Iles, Coutumes; Escrite de Nôtre Temps par Jean Leon, 
Premierement en Langue Arabesque, Puis en Toscane, et à Present Mise en François. Plus, Cing 
Navigations au Paḯs des Noirs, avec les Discours sur Celles, Jean Temporal, Lyon 1556

173 Winston, David (1976). «Iambulos Island of the Sun and Hellenistic Literary Utopias». 
Science-Fiction Studies 3: 219–227.

174 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 9-36
175 Ibid., p. 123-144
176 Richard Marienstras, Shakespeare et le désordre du monde/Paris : Gallimard, coll. 

«Bibliothèque des idées», 2012.
177 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 193-204
178 Ibid., p. 548
179 Ibid., p. 467-496
180 Ibid., p. 547-556
181 Ibid., p. 557-582
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необхідно пройти серію випробувань. Подорожі, стверджує дослід-
ниця, це образи «переходів».

Закрите та відкрите, вузьке та широке, високе та низьке, близь-
ке та далеке, ось, можливо, кілька категорій за якими треба вести 
дослід ження уяви простору в епоху Ренесансу.

* * *
Пересуватися у просторі – це також зустрічі з іншими. На пер-

ший погляд, подорожі мають лише матеріальну складову, наприклад, 
пошуки золота, одна з найпоширеніших причин, наприклад, для Ко-
лумба.

Часто подорож є більш чи менш рухом до іншого. Відкриття 
відкриттів, як каже М.Р. Моллат, це несхожість, тобто спочатку піз-
нання.182 Різниця у тому, що ті, хто дивляться відкривають свої особ-
ливості, завдяки тим на яких дивляться, проявляючись у цих особ-
ливостях. Досвід може приймати різні форми: німе споглядання, про 
яке говорить Алоїзій Када-Мосто, до цікавого міметизму, коли Ма-
геллан запрошував одного зі своїх матросів, щоб привернути увагу 
патагонця, який танцював та співав на березі.183 Ця інверсія може 
бути ще глибшою, такою, як про це написав Жак де Вітрі: «Цикло-
пи, які усі одноокі, їм, можливо, подобаються двоокі люди менше, 
за однооких, так само, як нам, триоокі подобаються менше. Щодо 
пігмеїв, ми вважаємо їх гномами (карликами), а вони вважають нас 
гігантами. Але в країні гігантів, навіть велика людина буде сприйма-
тися, як карлик.».184 У той же час Жак де Вітрі бажає нас надихнути 
до захоплення від побаченого. Захоплення – це не тільки подив, це 
все, що створено Господом у його найбільшому розмаїтті. Це відчут-
тя не було втрачено в ренесансну епоху, та передувало Novus Orbis, 
С. Грінеус бачить у подорожах відкриттів можливість відновити 
наше захоплення, завжди готового до спаду (притуплення), через ви-

182 Les aspects internationaux de la découverte océanique aux xve et xvie siècles. Reliure 
inconnue – 1966, de Ed Mollat M. P. Adam

183 «El libro de la prima navigazione per oceano a le terre de Negri della bassa Aethiopia» http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65454169.r=Alvise%20Cadamosto

184  Jacques de Vitry.  Histoire des croisades , par Jacques de Vitry, avec une introduction, des 
supplémens, des notices et des notes par M. Guizot/ J.-L.-J. Brière (Paris), 1825.- Р. 224

ставу усього нового невичерпаного творіння.185 Від mirabilia Серед-
ніх Віків до singularites у XVI сторіччі, це почуття обожнювання та 
подиву не змінилося з тих часів, та Теве розглядає подорож, як при-
вілейовану форму обожнювання діянь Господа, як і утілень у його 
творіннях. Теве стверджує: «Dieu la Créateur aygme les Viateurs».186 
Несхожість, можна і так сказати, є однією зі складових цього світу. 
Як його розташування, описує його порядок, несхожість приймає 
участь у необхідному розмаїтті цього порядку. Сер Уолтер Рейлі пи-
сав: «Правда полягає в тому, що усі нації, віддалені одна від одної, 
складені з розумних творінь, та має навіть уяву, щоб винайти згідно 
їх звичаїв та їх матеріалів, такі ж самі речі».187

Саме тому, можливо, зустріч з іншим може надихнути, як на по-
вагу, бажання асимілюватися, так і на хижацькі дії.

Але повернемося до зустрічі з іншим у річищі складного досвіду ко-
мунікації. Стверджують, що, якщо як добре показала М.С. Гомез-Же-
ро, конфлікт між відчуттям втрати вавилонської єдності.188 З цієї точки 
зору, чи можливо розглядати утопію про країну Кокань, як регресивну, 
яка ігнорує ознаки змін. Тут з’являється фігура перекладача, медіатора, 
яка за словами М.С. Гомез-Жеро, не просто перекладає, а має передати 
дикість.189 З цієї точки зору цікаві словники, які укладалися того часу.

Структура подорожі вивчена І. Цінгер «Справжня історія подо-
рожі успішних принців Бероальд де Вервіля, який знаходився під 
впливом «Сну Поліфіла», подорож, яка проектує на карту складну 
топоніміку та символіку, має алхімічну складову та є рамками піз-
нання себе у цьому світі.190 У театрі Шекспіра Р. Гардетте відмічає 
важливість повернення після подорожі, цінність бурь та перенесе-
них вигнань.191 Необхідно також згадати «Libero de la vida» Терези 

185 Grynaeus, Simon. Novus Orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum una cum 
tabula cosmographica, et aliquot aliis consimilis argumenti libellis, nunc novis navigationibus auctus, 
quorum omnium catalogus sequenti patebit pagina, 1555

186 André Thevet Angoumoysin.  Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins 
et payens : recueilliz de leurs tableaux, livres, médalles antiques et modernes / la Vesve Kervert et 
Guillaume Chaudière (A Paris), 1584

187 http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Raley/pred.phtml?id=1303
188 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 319-336
189 Ibid., p. 335
190 Ibid., p. 581-594
191 Ibid., p. 123-144

3.	МАНДРІВНИКИ	ТА	МАНДРИ	ЕПОХИ	РЕНЕСАНСУ.	СПРОБА	ТИПОЛОГІЇ



6766

Ольга Романова MAPA MUNDI : НАРИСИ ПРО ІСТОРІЮ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ МАНДРІВ

Авільської, аналізованої Мішелем де Серто, який отримав освіту у 
дусі «академічної подорожі» (Peregrinatio academica), коли учень у 
пошуках знань мандрує від учителя до вчителя192, тому подорож для 
нього передусім є мандрами душі, цей itinerarium радикальний сю-
жет, позначений внутрішнім вигнанням.

* * *
Чим би була подорож, якби не книга? Але це не просто відобра-

ження подорожі. Книга поєднує в собі підрахунки, правдивість свід-
чень, організує досвід.

З антропологічної точки зору, як говорить М. Габерсмайер, акт 
створення звіту подорожі – це написання одного абзацу: мандрівник 
для того, щоб реінтегруватися повинен скласти звіт по повернен-
ню.193 З іншого боку Дзенчинська підкреслює, що акт, який веде ін-
дивіда крім того, що він зробив, у Польщі XVI століття, об’єкт звіту: 
усі позначення мають бути узагальненими. 

Є деякі особливості, які полягають у тому, що опис подій подо-
рожі відбувається вже після подій, віддалених у часі та ставленні до 
них. Наприклад, польський приклад: щоденник за своєю формою є 
звичайними нотатками та не може бути опублікований у такому виг-
ляді; спочатку це все треба знову переписати таким чином, щоб це 
було схоже на твір, який можна було б надрукувати.

Цих аргументів, безумовно недостатньо, але вони мають право на 
існування, оскільки роблять акцент на тому, що ці нотатки носять ін-
тимний характер. Іноді такий характер зберігається, як-то у нотатках 
герцога Рогана до своєї матері (1600 рік).194 З іншого боку, багато ма-
нускриптів про подорож до Італії залишилися з пропусками (білим 
папером), щоб туди можна було додати якоїсь наукової інформації.

Ці приклади не пояснюють усі проблеми між подорожжю та її 
подальшою публікацією, але, можливо, додають землі елементи для 
відповіді, що дослідження більш системного дозволяє перевірити 
та контролювати. Це також дозволяє додати дослідження актуаль-

192 Michel de Certeau. La Fable mystique : XVIe et xviie siècle, Paris, Gallimard, 1982
193 Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 337-380
194 Rohan, Henri de. Voyage du duc de Rohan, faict en l'an 1600 en Italie, Allemaigne, Pays-Bas 

Uni, Angleterre et Escosse / L. Elzevier (Amsterdam),  1646

них відносин: мова іде про «еклогу» містам, опис труднощів доро-
ги тощо. Також це дозволяє дослідити вплив деяких літературних 
моделей: утопій, які формально стосуються подорожей; відкриває 
їх модель подорожі Одіссея.  Вважається, що «Одіссея» Ренесансу, 
позначення на мапі утопічних міст та держав, є передусім не тільки 
подорожжю фізичним світом, а подорожжю душі.

Повертаючись до щоденників подорожей, необхідно зазначити, 
що  вся ця мішанина з описів будівель, історичних деталей, які іно-
ді нас стомлюють. Ми слідкуємо за ознаками особливості погляду, 
які виходять за межі документальності та позначають особливості 
спілкування з щоденником, орієнтованим в той же час на опис при-
год мандрівника. З одного боку, найкращі відносини – це найбільш 
повні, тобто, той хто перевіряє за путівником та зрештою його ректи-
фікує та доповнює. У жартівливому тоні Шарль де Бросс, письмен-
ник, редактор «l’Histoire des navigations aux terres Australes», яка є 
компіляцією усіх відомих на той час подорожей у Південних морях, 
так викладає теорію: «Дороги, ситуації, міста, церкви, картини, ма-
ленькі пригоди, непотрібні деталі, помешкання, їжі, нецікаві діяння, 
у вас буде все.»195

  Проект, очевидно, нездійсненний, такий про який писав Анатоль 
Франс, який запропонував описати історію Франції «з усіма деталя-
ми», проект за який завжди можна взятися.

Різниця між викладеним та достовірністю фактів полягає у тому, 
що письменник та перекладач доби Ренесансу Франсуа де Бельфо-
рест196 потребує якісного звіту, в той час, коли Андре Теве довіряє 
лише власному досвіду та свідченням. Необхідно також згадати про 
те, що існують так звані «кабінети цікавинок», багато разів згаду-
вані. У XVI столітті та пізніше у таких кабінетах зберігалися рід-
кісні речі, які з їхньою рідкістю описували навколишній світ. П’єр 
Борель у 1649 році дав визначення своєму кабінету, як «мікрокосм, 
або резюме цих рідкісних речей» («microcosmum, seu rerum omnium 
rariorum compendium»). Кабінет є мікрокосмом, як і альбом відомого 

195 Brosses, Charles de. Histoire des navigations aux terres australes. [Volume 1] / [C. de Brosses] 
/ Durand (Paris),  1756

196 François de Belleforest La Cosmographie universelle de tout le monde. Paris, 1575.
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гравера Теодора де Брі: «Купуючи мене, ти купуєш усю Європу».197 
(мал. 17)

Гравюра грає роль посередника між читачем та мандрівником. 
Питання зв’язку зображення у текстах мандрівників ще не досить 
дос ліджено. Дивись вступ до книги «Oculus Magnus» Олафа Маг-
нуса, книга якого є продовженням роботи над мапою: «Зображен-
ня, писав він, існує не тільки для того, щоб викликати задоволення, 
воно, крім того, закріплює минувші речі та підтримує послідовність 
історії перед очима».198 В цьому випадку є цікавим щоденник подо-
рожей Альбрехта Дюрера з ілюстраціями. Цінність нотаток поля-
гає не тільки в історичних фактах, викладених Дюрером, скоріше 
«бізнесменом», ніж художником, а у вже згадуваній гравюрі, яка 
ілюструє ці мандри. Це один з перших щоденників митців, які нада-
ли великий поштовх для розвитку подібного типу «художніх подо-
рожніх нотатків», до якого кожна епоха буде додавати щось власне. 
(мал. 18)

Можливо, в цьому полягає і функція медалей, які нумізмат Жозеф 
Жакіо досліджує з точки зору того, як ці речі закарбовують миттє-
вості: зустріч з Пегасом, подвиги Геракла, чи звичайний ранок, 
зображення польоту, руху та змін.199

197 Borel Pierre. Les Antiquitez de Castres de maistre Pierre Borel , publiées par Ch. Pradel – 1868
198 Olaus Magnus. Carta Marina et descriptio septemtrionalium terrarum ac mirabilium rerum in 

eis contentarum diligentissime elaborata anno Domini 1539
199 Jacquiot, Josèphe.  L'art de la médaille en Egypte [Texte imprimé] / Josèphe Jacquiot,Publication :  

Paris : Fédération internationale des éditeurs de médailles, 1951

Мал. 17.
Ян Ван Кессель. Чоти-
ри континента, 1664-
1666. Важливий доказ 
справжніх та міфічних 
уявлень про різні час-
тини світу. Кессель 
був дуже прискіп-
ливим у деталях та 
орієн тувався на сучас-
ні йому дослідження

Мал. 18.
Носоріг зі щоденника 
Альбрехта Дюрера
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4.  УТОПІЯ ТА  ЛІТЕРАТУРА МАНДРІВ: 
ЗВ’ЯЗКИ ТА ВИТОКИ

Література мандрів та вигадки тісно пов’язані між собою. Пошуки 
кращої землі для життя, вічний потяг до Ельдорадо, по різному поз
начилися на елементах фантастичного у літературі подорожей, що 
вже було розглянуто частково у попередніх розділах. У пошуках іден-
тичності людство неодноразово вдавалося до створення ідеальної 
моде лі, географічно розташованої «десь там». Але що робити, коли вся 
земля досліджена, а питання побудови ідеальної держави та пізнан-
ня людини так і залишилося невирішеним? У народних віруваннях десь 
поб лизу виникає досяжнонедосяжна країна Кокань, яка зберігала свою 
географію до ХVІІІ сторіччя. Французька література зробила крок у 
«небо» з Сірано де Бержераком, та відкрила нову землю з Дені Верасом.

Утопія  в літературі подорожей посідає одне з ключових місць. 
Не тільки тому, що утопія (та її різновиди: антиутопія, дистопія) без-
посередньо пов’язані з мотивом подорожі та географічного опису 
й мотив далеких земель, які не дають спокою, мотив «втраченого 
раю», який існує десь, навіть на Сонці чи Місяці, як-то у Сірано де 
Бержерака. Численні дослідження утопічних мотивів мають досить 
велику бібліографію, попри те, що кількість самих утопічних творів 
не така вже й велика. Традиційний відлік у літературознавців почи-
нається від античної утопії, але у цьому дослідженні нас передусім 
має цікавити не час, а скоріше географічна схема утопії та її розви-
ток у французькій літературній традиції.

Кожна народна національна література намагалася створити 
власну утопію, таку як країна Кокань у французів чи Шларафенланд 
у німецькому фольклорі, чи Луіллекерленд у фламандців. (мал. 19) 
Тут виникає один цікавий момент. Шларафенланд (Кокань, Луілек-
керленд географічно має власні ілюстрації, тобто розповідь топогра-
фічно утілилася в малюнках Ієронімуса Босха, Пітера Брейгеля та 
анонімних митців у так званих Wimmelbilderbuch. Пітер Брейгель 
намалював картину з такою назвою «Das Schlaraffenland» 1567 року. 
(мал. 20) Після появи літературної обробки Ганса Сакса у вигляді 

Мал. 19.
Країна Кокань

Мал. 20.
Пітер Брейгель. 
Льойлеккерланд, 
1567
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казки, деякі дослідники вважають, що картина Брейгеля є безпо-
середньою її ілюстрацією. Шларафенланд, Кокань, Солодка країна 
фламандців безумовно є продовженням образів Єлисейських полів 
античності. У французькій традиції вперше назва «Кокань» з’явля-
ється приблизно у ХІІІ сторіччі у старовинному тексті під назвою 
«Fabliau de Coquaigne». Отже, географія цієї країни була досить відо-
мою для тогочасної Європи. Проте картина Брейгеля є не тільки ілю-
страцією саме до казки, але до її інтерпретації того часу. Ми бачимо 
чотирьох чоловіків. Це лицар, клерк, селянин та студент. Головний 
мотив цієї картини – утопічна рівність неоднорідного середньовіч-
ного суспільства. Пізніше, 1716 року з’являються карта країни Ко-
кань, естампи. (Можливо міф про країну Кокань з’явився у Італії не 
просто так, а пов’язаний з фактором пам’яті про вже згадувані Єли-
сейські поля, але через особливу структуру італійського суспільс-
тва, де місто могло бути одразу і державою, таким чином ми бачмо 
огороджену країну-місто Кокань у народному уявленні. Для освіче-
ного населення існує більш популярний міф про знаходження Граду 
Господнього – Єрусалиму.)

Дослідники відмічають дванадцять французьких варіацій, у Ні-
меччині – двадцять два, тридцять три в Італії, та сорок у Фландрії. 
Існує досить ґрунтовне дослідження країни Кокань Шанталь Куто.  
Вона дослідила п’ятнадцять варіантів цієї країни у її літературних 
та ілюстрованих проявах. Загальний висновок, що не дивлячись на 
геог рафічні особливості, це країна де завжди є їжа, не треба пра-
цювати, ба навіть це може бути покарано вигнанням з цього «раю». 
Більше того, у чотирнадцяти з п’ятнадцяти країн – постійне свято, 
найчастіше Великдень, або Масляна. 

Умовно можна виділити наступні «утопічні» особливості цієї 
країни: складність доступу, рай їжі, чудесні дерева, квіти та інша 
фантастична рослинність, дивна плодовитість країн (ослиця яка на-
роджує золото або срібло, осел або кінь, які несуться яйцями та ін.), 
будь яка одежа, доступність грошей, лінощі та легкість у всьому, за-
доволення від свят, кохання, миру; вічна молодість та обов’язковий 
моралізаторський висновок. (мал. 21)

Це абсолютно матеріалістська утопія, створена на противагу хрис-
тиянській моралі та обіцяного нею раю. До загальноприйнятих засад у 
французьких дослідницьких колах щодо карнавальної культури Бахті-
на, саме на прикладі країни Кокань прийнято додавати ще поняття про 
таке явище як «sociétés folles» (у ХІХ сторіччі його відтворив  В. Гюго 
в романі «Собор Паризької Богоматері», хоча це явище зникло ще у 
ХVI сторіччі), що у нашій культурі має відповідник спочатку у вигляді 
скоморохів, а потім вертепу. Французькі «дурні» справляли пародійну 
літургію, напередодні свята нового року, яка містила деякі образи, опи-
сані у країні Кокань, як-то казковий осел, чи міфічний єпископ, який 
не був схожий за якостями на звичайного, був свій образ Єрусалиму.    

Важливим залишається той факт, що походження країни Кокань 
має у Франції все ж таки два джерела: германо-фламандське та іта-
лійське. (мал.22)

Знову постає «незручне» питання про складність розмежуван-
ня середньовічної традиції лише за принципом мови чи кордонів, 
оскільки у Франції сюжет про країну Кокань поєднує містичність та 
загадковість фламандської традиції та життєлюбність і авантюризм 
південної Європи.

Через кілька століть, коли країна Кокань ще продовжувала пану-
вати серед населення, як взірець утопічного соціального життя, Сі-
рано де Бержерак написав, як вважається – утопію про мандри на Мі-
сяць та Сонце. Якщо поглянути на питання, чи правомірно вважати 
цей твір утопію, то скоріше за все, треба говорити вже про антиуто-
пію, оскільки саме поєднання елементів філософії, полеміки, гумо-
ру, пікарескного роману та фантастики є основою «Histoire comique 
par Monsieur de Cyrano Bergerac, contenant les Estats et Empires de 
la Lune» (1649) («Комічна історія, написана Сірано де Бержераком, 
яка містить Держави та Імперії Місяця» та «L’Histoire comique des 
États et Empires du Soleil» (1652) («Комічна історія Держав та Імпе-
рій Сонця).

Що передувало появі «Мандрів на Місяць» Сірано де Бержерака 
почало цікавити дослідників лише у ХІХ сторіччі. Каміль Фламмаріон, 
відомий популяризатор астрономії та інших природничих наук, прис -
вятив у своєму великому дослідженні «Уявні світи та реальні світи…»  
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дев’яту главу саме де Бержераку.200 Фламмаріона цікавило, яким чином 
Сірано міг отримати відомості про Місяць та власне появу бажання 
Сірано подорожувати до зірок. На час написання трактату Фламмаріо-
ном не існувало у вільному доступі друкованого екземпляру «Мандрів 
на Місяць» Сірано. Існував тільки рукопис, який на той час зберігався 
у бібліотеці Арсеналу (яка славиться колекцією енциклопедичних ви-
дань, манускриптів, наукового листування; сьогодні там зберігається 
фонд манускриптів французької літератури ХVI-ХІХ століття). Отже, 
Фламмаріон припускає, що Сірано де Бержерак написав свій роман че-
рез цікавість чи існує життя на інших зірках, а саме Місяці та Сонці 
(про коректність астрономічних термінів наразі не йдеться, оскільки 
вони змінилися від часів де Бержерака та Фламмаріона). Фламмаріон 

200 Camille Flammarion.  Les mondes imaginaires et les mondes réels : voyage pittoresque dans 
le ciel et revue critique des théories humaines, scientifiques et romanesques, anciennes et modernes 
sur les habitants des astres/ Didier et Cie (Paris),  1872

Мал. 21 Карта країни Кокань, видавництво Хоффман, 1716

припускає, що Сірано перебував під впливом «дуже давнього тракта-
ту» у якому питання заселення зірок розглядалося з позиції «тодішньої 
науки».201 Астроном зауважує, що Бержерак вміщує Землю у центр на-
шого Всесвіту на третьому небі, яке знаходиться неподалік від Сонця. 
Можливо, Бержераку був ввідомий твір Домініка Гонсалеса «Людина 
на Місяці», виданий 1638 року у Лондоні (мал. 23).

Фламмаріона також цікавить яким чином головний герой потрап-
ляє на Місяць. (мал. 24) Йому не зрозуміло, чому спочатку іде опис 
раю, а лише потім відбувається перша зустріч з місцевими жителя-
ми.202 Місцеві схожі на тварин, які пересуваються на чотирьох лапах 
(мал. 25). Існують дві мови: одна – музична, для освічених, яка є 
гармонією звуків, тому будь-що, навіть судова суперечка виглядає 
як концерт. Друга мова – мова рухів, мова звичайних людей. Цікаві 

201 Flammarion, op.cit., p.370
202 Ibid., p. 376

Мал. 22 Нікколо Неллі. Країна Кокань (італійська версія), 1575
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інші звичаї, як-то повага старших до молоді. Зрештою, Фламмаріон 
приходить до висновку, що Сірано у своєму творі використав усі ві-
домі теорії філософії та інших наук від античності до часу написан-
ня «Подорожі».

До «утопічних» елементів також можна віднести ті частини 
оповіді Сірано, де йдеться про те, що на Місяці існують два типи 
міст: мобільні та постійні, від цього залежить і архітектура. Будів-
лі у постійних містах схожі на башти, а мобільні мають вітрила.203 

203 Savinien de Cyrano de Bergerac. Histoire comique : contenant les états et empires de la Lune, 
Charles de Sercy (Paris), 1657

Мал. 23 Домініко Гонсалес «Людина на Місяці», 1638

З поверненням, Сірано привіз демона Сократа, а з Місяця він пот-
рапляє до Італії. Сірано вдається до творення нових світів, як це 
робили ще в античності. Він спирається на космографію та геогра-
фію античних романів. Усі мріють про відкриття нових земель, ще 
від платонівської Атлантиди. Концепція цього роману може вигля-
дати як народжена імперія у теологічних міфах, тобто легенду про 
Прометея варто розглядати як велику алегорію народження вогню. 
Це те, що пропонував робити німецький дослідник Карл Отфрід 

Мал. 25. Житель Місяця, описаний 
Сірано де Бержераком

Мал. 24. Сірано де Бержерак завдяки 
склянкам з росою намагається дістатися 
Місяця. Ілюстрація з амстердамського ви-
дання 1709 року
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Мюллер.204 Фламмаріон проаналізував паралельно з Сірано відо-
мості про утопічний Ямбулів «Острів Сонця».  

1638 рік з’являється роман Френсіса Годвина (Francis Godwin) 
«The Man in the Moone», через п’ять місяців після виходу астроно-
мічної роботи «The Discovery of a World in the Moone» Джона Віл-
кінса (John Wilkins). Там ми вперше зустрічаємо музичну мову, яку 
потім використав Сірано у своєму творі. 

На сьогодні існує кілька видань «Імперії Сонця»,  у цьому дослід-
женні  цитується видання 1858 року205 (українського перекладу цьо-
го твору досі не існує). (мал. 26) Якщо порядок написання пригод Сі-
рано не викликає сумніву, оскільки в «Імперії Сонця» перша частина 
твору присвячені поневірянням героя після повернення з Місяця. 
Бержерак був звинувачений у тому, що він чаклун. В той час він  пе-
ребував у друга Коліньяка на півдні Франції (традиційному осеред-
ку алхімії та єресі), де розпочинається його друга подорож, але вже 
до Сонця. Сірано переслідують та порівнюють з Агріппою Неттес-
геймским, «архімагом» XVI сторіччя.206 Чому Сірано згадує цього 
алхіміка стає зрозуміліше трохи згодом, але тільки читачу, який зна-
йомий з творами Агріппи, а саме з його «De occulta philosophia». Ще 
власне до початку мандрів Сірано зустрічається з фантомом, який 
є уособленням демонічних сил.207 І знову Сірано не дає особливих 
пояснень щодо цієї зустрічі. Досить цікава деталь, що частина текс-
ту, яка присвячена перебуванню Сірано у Франції написана щоб по-
яснити яким чином він був змушений полетіти на Сонце. Вигадані 
та таємні зустрічі, розмова з alter ego письменника під прізвищем 
Dycrona (Cyrano), нарешті створення машини у вигляді ікосаедру 
(icosaèdre)208 має присмак таємниці. (мал. 27) Тобто, схоже на те, що 
герой отримував знання у дивній спосіб,  а який саме, описувати не 
міг, або не вважав за потрібне.    

204 Karl Otfried Müller Geschichte der griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders. 2 
Bände. Max, Breslau 1841

205 Savinien de Cyrano de Bergerac.  Histoire comique des états et empires de la Lune et du Soleil, 
par Cyrano de Bergerac. ( Fragment de physique ou la Science des choses naturelles.) Nouvelle 
édition publiée avec des notes et une notice historique, par P. L. Jacob, A. Delahays (Paris), 1858

206 Bergerac, op.cit., p.148
207 Ibid., p. 153
208 Bergerac, op.cit., p.236

Мал. 27, Машина, завдяки якій Сірано пот-
рапляє на Сонце. Ілюстрація Лоренса Шер-
ма до амстердамського видання 1710 року

Мал. 26. «Імперія Сонця» з ілюстраціями, 
перекладена  та видана у Лондоні 1687 року
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Під час мандрів Сірано відмічає Місяць, Венеру, Меркурій;209 
мандри тривали кілька місяців, але їжа була йому не потрібна, 
оскільки вистачало енергії Сонця. Йому також подобалося, що його 
шкіра стала прозорою і він бачив свою будову наскрізь.210 Навколо 
Сонця Сірано бачить багато маленьких планет, на одну з яких він 
і приземлюється. Там він зустрічає маленьку людину, яка пояснює 
особливості цього світу. Підчас подорожі Сірано зустрічає фантас-
тичне дерево, яке є одночасно цілим народом: тобто кожна гілка, ко-
жен пагінець, плід – все це люди. Усі вони можуть змінювати свою 
подобу: перетворюватися на річку або корабель, все що забажає їх 
король. Крім того, Сірано помічає соловейка. Він питає у короля, 
чому усе трансформується крім птиці. Король йому пояснює, що со-
ловей належить до іншого народу Сонячної імперії, які не можуть 
трансформуватися, оскільки вони живуть на тіньовому боці Сон-
ця.211 Перебування у близькості до Сонця трансформує подобу Сіра-
но, що він не тільки чує спів птиці, а й розуміє цю мову.212 Для того, 
щоб краще пояснити будову свого народу, король наказує перетвори-
тися дереву на людину. Спочатку дерево розпадається на маленьких 
чоловічків, а потім у надзвичайно швидкому танці усі вони перетво-
рюються на людину. Тепер король може розказати Сірано, що вони 
є породженням Сонця («natif du soleil dans la region éclairées»).213 Їх 
головне завдання – це подорожувати цим великим світом, усе зано-
товувати, підмічати. Тому часто цей народ перетворюється на орла. 
Іноді може створювати інших птахів, які стають носіями інофрмації. 
Король розповідає Сірано, що саме завдяки формі орла, його народ 
познайомився з соловейком, врятував його від загибелі.214 Сірано діз-
нається, що цей народ, який здатний змінювати свою подобу на Зем-
лі помилково називають духами («Esprits»). Але справжньої подоби 
цих створінь не можливо пояснити людині, бо вони ще знаходяться 
на рівні розвитку тварин та не розуміють справжньої суті  та сили 

209 Bergerac, op.cit., p. 240
210 Ibid., p. 236
211 Ibid., p. 197
212 Ibid., p. 198
213 Ibid., p. 200
214 Ibid., p. 203

творіння і уяви. «Духи» розуміють та володіють уявою на стільки, 
що це дозволяє їм приймати будь-яку подобу.215 Після цих пояснень 
король каже Сірано слідувати за соловейком, тому що далі почина-
ються тіньові землі, де його народу важче пересуватися. Сірано пот-
рапляє у королівство птахів, підданим якого і є соловей. 

У манускрипті, на який спирається видавець 1885 року, не існує 
точної дати появи частини про подорож Сірано у королівстві птахів, 
але він припускає, що час появи цього твору приблизно 1662 рік. Сі-
рано починає свою розповідь, що він чудово розумів мову птахів, бо 
розмовляли вони, як грецькі філософи Аполлоній Тіанський (відо-
мий своїми магічними здібностями), Анаксімандр Мілетський (ав-
тор першої карти світу) та легендарний Езоп.216 Спочатку Бержерак 
зустрічає Фенікса, який також вдається до пояснення своєї природи, 
наголошуючи, що люди також не розуміють його справжньої суті. 
Фенікси не народжуються на Землі, вони також створіння Сонця, але 
гермафродити за своєю природою.217 Новим супутником Бержерака 
стає сорока, яка допомагає йому уникнути нового ув’язнення. Ми 
стаємо свідками великого судового засідання над Бержераком та ок-
ремої «пташиної» доповіді про людську природу. Вердикт засідання: 
Бержерак – людина, хоча і потрапила на Сонце, але «Il eut été nourri 
parmi les Hommes, comme le Singe est toujour Singe (Він викормлений 
поміж людей, отже, як мавпа завжди залишається мавпою)».218 За 
пташиними законами людина також є найнижчою ланкою розвитку 
у Всесвіті, не тільки тому, що вони їдять птахів, а й самих себе. Лад 
у цьому царстві птахів підкоряється найслабшому та наймиролюбні-
шому з птахів, якого обирають лише на шість місяців. Засідання за 
участю короля відбуваються кожний тиждень, і якщо знайдеться три 
невдоволені пташки, одразу призначають нові вибори. Коли Сірано 
був у цьому королівстві, то володарем там була голубка, яка дозволи-
ла Сірано подорожувати далі. 

 В цьому творі Сірано також звертається до теми покарання. Од-
ного разу у королівстві птахів засудили до «сумної смертної кари» 

215 Bergerac, op.cit., p. 204
216 Ibid., p. 208
217 Ibid., p. 210
218 Ibid., p. 215
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(«à la mort triste»).219 Це найсуворіша кара, яка існує в Імперії Сонця. 
Вона полягає у тому, що птахи-музики співають та грають таку сум-
ну мелодію, що цей сум руйнує свідомість.

 Сірано мандрує далі та раптом у лісі він зустрічає Саламандру 
та Томмазо Кампанеллу. Саме Кампанелла пояснює за яким принци-
пом живуть мешканці цієї імперії, пояснює звідки у лісі Саламандра 
(bête à feu) та її антагоніст риба Ремора (l’animal Glaçon), яка була 
відома Сірано за трактатом його сучасника Андре Грендоржа (André 
Graindorge. De l’origine des macreuses, 1680, in-8°.). Кампанел ла по-
яснює, що Саламандра не вперше намагається завдати шкоду цьому 
лісу, а риба його захищає. Також Кампанелла зазначає, що він піз-
нає у Сірано справжню живу людину, оскільки сам він належить до 
Філософів, які після смерті оселяються на Сонці. Він пояснює, що 
існує три типи духів (тут варто нагадати твір Агріппи) на усіх пла-
нетах. Товстіші після смерті всотуються Сонцем для його відновлен-
ня, тонші стають його промінцями, а філософи зберігають людсь-
ку подобу і можуть мандрувати всюди.220 Так відбувається, тому що 
душа філософа складається з золота, що і є частиною сонця. Кам-
панелла запрошує Сірано відвідати країну Філософів та зустрітися 
там з Декартом, прихильником якого до знайомства з Гассенді, був 
Бержерак. 

Під час подорожі Кампанелла розповідає про будову країни фі-
лософів. Там є озеро сну, фонтан та три великих річки. Найбільша 
річка – Пам’ять (Mémoire), середня – Уява (Imagination), найменша 
Судження (Jugement).264 В Імперії усі живуть довго, по 7-8 тисяч 
років, а вмирають лише від «crever de l’esprit». Раптом Сірано та 
Кампанелла зустрічають жінку з Імперії Закоханих, на її прохання 
розсудити та допомогти з її моральною проблемою, Кампанелла 
відпра вляє її до Сократа, який в тому світі є сюрінтендантом над 
звичаями.221 Деякі дослідники вважають, що частина, в якій опису-
ється життя у країні Закоханих є неприхованим зневажливим став-
ленням Бержерака до опису почуттів у тогочасній літературі, з усіма 

219 Bergerac, op.cit., p. 218
220 Ibid., p. 257
221 Ibid., p. 277

її надмірностями «галантного віку».222 Нарешті Кампанелла та Сіра-
но діста ються країни Філософів, і там на них вже чикає Рене Декарт. 

Історія імперії Сонця на цьому обривається, і як саме Сірано по-
вертається на Землю – не відомо.

Мандри на місяць Сірано є утопією множинності світів та погля-
дів. Орфей та Піфагор, яких зустрічає мандрівник, змушує аналізу-
вати місце кожного персонажу окремо, оскільки вони з’являються 
один за одним не просто так. Орфей каже, що існує єдина земля – і 
це – Місяць. У романі зазначається, що він базується на астрономіч-
них та філософських постулатах, за якими зірки мають душу та їх 
душа проявляє свою присутність крізь елементи чи створіння. Сіра-
но вважає, що людство має звикнути до думки, що людина не єдина 
у Всесвіті, крім того, вона не схожа на усі інші створіння. 

Не можна не згадати книги «Філософські обителі» Фулканеллі, яка 
апелює до роману Бержерака, як до герметичного рукопису, сповненого 
алхімічних символів.  Фулканеллі вважає, що Сірано не просто та ство-
рив королівство птахів та здобув можливість розуміти пташину мову, 
оскільки мова птахів у деяких традиціях вважається першомовою, якою 
розмовляв ще Адам.223 Крім того, звернемо увагу на такий символ, як 
гермафродит, що є уособленням в алхімії двох елементів – сірки та рту-
ті, коли вони випарюються, то перетворюються на гермафродита. Та-
кож це один з етапів трансформації, який має назву «хвіст павича», під 
час цієї реакції усе чорне отримує колір веселки, а потім білішає.224

Дерево, яке зустрічає Сірано багатозначний символ. Його можна 
розглядати як дерево життя, як це було в «Імперії місяця», яке пода-
рувало Бержераку молодість, в «Імперії Сонця» дерево може симво-
лізувати одну зі стадій алхімічної трансформації (мал. 28). 225

Символічними є також кольори. Кров, яку бачить Сірано все ближ-
че наближаючись до Сонця є уособленням людини, яка успішно подо-
лала усі труднощі.226 Золото – це символ езотеричного знання, усього, 

222 Bergerac, op.cit., p. 276
223 Фулканелли. Философские обители/Энигма, 2004, – 628 с. 
224 Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистиче-

ской и розенкрейцерской символической философии. – СПб.: СПИКС, 1994. – 800 с.
225 Ibid., p. 158
226 Ibid., p. 321
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що стосується духовного розвитку, також це символ внутрішньої 
трансформації та ознака нетлінності душі, саме тому Кампанелла 
має золоту душу. Тут простежується зв’язок між двома частинами 
подорожі Сірано. Місяць – це Срібло, яке уособлює чистий людсь-
кий дух, Сонце – уособлення божественного духу, наступна та кін-
цева зупинка мандрівки. 

Саламандра – стихійний дух вогню. Вона має тіло кішки, крила 
та зміїний хвіст, в алхімії саламандру використовували для процесу 
перетворення свинця у золото. Бержерак зустрічає Кампанеллу саме 
після зустрічі з саламандрою. Усі птахи на його шляху також мають 
символічний зміст, нажаль, окрім голубки, яка стає рятівницею під 
час суду Бержерака та є символом «побілівшої першоматерії філо-
софського каменю», та орла, який є символом філософського каме-
ню та абсолютної довершеності, в інших птахах важко розпізнати 
алхімічні символі. Щодо Фенікса, про якого писав ще Овідій та Ге-
родот, він є не тільки символом безсмертя, а й останньої стадії перед 
отриманням філософського каменя. Усі символи розкидані в тексті, 
але якщо їх зібрати в одну лінію, то ми отримаємо рецепт шляху до 
безсмертя. Нажаль, зараз важко стверджувати, як насправді розви-
валися події під час подорожі Сірано на Сонце, оскільки роман не 
тільки не завершений, а й має лакуни. 

Щодо жанрової своєрідності романів Вераса та Сірано виникає 
багато питань, оскільки чистими утопіями їх назвати досить важко. 
Вони наслідують традицію романа-подорожі ренесансного періоду, 
романа-пригод, романа-пізнання, романа-виховання головного героя.

Жорж Асколі, французький історик літератури у збірнику дос-
ліджень «Mélanges»  вперше виклав усі відомості, зібрані з різних 
джерел про Дені Вераса.227 Як і у випадку з Сірано, біографія якого 
до середини ХХ століття залишалася хибною, відомості про Вера-
са також є не достатньо повними. Проте достеменно відомо, що ще 
Хрістіан Томазій (німецький філософ) писав про Дені Вераса в од-
ному зі своїх літературних оглядах під назвою «Halle Frezmüthige 
Vernuft und Geotzmassige Gedanken über neueu Bücher, duch alle 

227 Denis Vairasse. Histoire de Sévarambes. Collection : Voyages imaginaires, songes, visions et 
romans cabalistiques, Amsterdam, 1787

zwölfmonat des 1689 Jahrs, etc.» (1690). На думку Асколі це важливо 
тому, що можливо Томазій та Верас були знайомі особисто. Верас 
був адвокатом, отримав ступінь доктора права. Томазій був відомим 
реформатором в юриспруденції. Відомості про адвокатську прак-
тику Вераса зберіглися в архівах тогочасного парламенту Тулузи. 
Окрім грецької та латини  Верас дуже добрав володів англійською 
мовою. Своїми здібностями та рисами характеру він сподобався гер-
цогу Бекінгему, працював у нього з дипломатичними дорученнями. 
Був знайомий з Джоном Локом. Саме після сварки з Бекінгемом, ще у 
Лондоні з’являється англійською перша частина «Історії Севарамбів». 

Мал. 28 Людина спирається на місяць, головою до Сонця. Все разом утворює алхі-
мічне дерево. Листя священного дерева Гермеса, 1577 рік
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Мал. 29. Історія Северамбів, Амстердам, 1683 рік Мал. 30 Історія Северамбів. На людях східний одяг, оскільки засновник країни Се-
варіс – перс за походженням. В тексті це також можна побачити у наявності гаремів, 
державному правлінні, яке нагадує східний Диван
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(мал. 29, 30) Лише 1677 року, три роки після першого видання, з’яв-
ляється французька версія, 1678 та 1679 відповідно друга та час тина 
«Висновки». В Парижі Верас був гувернером молодих князів Лі-
хтенштейнських. 1681 року він публікує «Французьку граматику», 
1683 року він перекладає її англійською. Томазій згадує, що Верас 
приймав участь у різних культурних зібраннях, навіть зблизився з 
картографом Гійомом Сансоном (сином Ніколя Сансона, відомого 
королівського картографа, який доречи склав карту України по відо-
мостям взятим у Гійома Боплана). Можливо Верас був янсеністом, 
але до сьогодні це залишається спірним питанням. Коли Верас по-
вернувся з Лондона у Париж, він заробляв на життя перекладами то-
гочасних географічних робіт, також переклав пригоди його товариша 
англійського полковника Джона Скотта (John Scott). Вони були зна-
йомі ще з Лондона, але 1677 року знову зустрілися у Парижі. Через 
цього містичного полковника Верас був замішаний у «шпигунській» 
справі між полковником Скоттом та Семюелем Піпсом (відомим сво-
їм щоденником) з англійського морського відомства щодо детальної 
морської карти берегів Англії та Франції.

Інший дослідник, Проспер Маршан (він був кальвіністом, сучас-
ником Енциклопедистів), який є безперечним представником думки 
саме ХVІІІ сторіччя, відзначає важливість описаних в «Історії Сева-
рамбів» уряду, поліції, права, звичок, науки, мистецтва, усього того, 
що стосується нації. Напевно, Маршану ще було не відомо, що Ве-
рас все вигадав, і насправді цієї країни не існує. 

Маршан захоплюється наслідуванням варварів Закону, який ба-
зується на відсутності гордості, жадібності та неробства. Маршан 
писав, що ця рівність від народження настільки вражає, але люди 
від народження не вважають її чимось дивним, бо від народження не 
знають іншого. (Не дивно, що у Радянському Союзі коментарі «Іс-
торії» прямо відносять її до утопії комунізму.)  Маршан порівнює 
модель Світу Севарамбів зі звичками античності, зі світом описаним 
у Плутарха, Цезаря, Тацита, Платона. Маршан шукає у великій кіль-
кості грецьких та римських творів обґрунтування колективізму,228 за-
бувши наголосити, що в античній Греції та Римі існувало рабство, як 

228 Vairasse, op.cit., p.173

і в історії Севарамбів. Не дивує Маршана і полігамія, більше уваги 
він звертає на релігійні погляди. Бог Севарамбів незалежний та не-
видимий, його називають «Король духу». Він вічний, нескінченний, 
могутній, справедливий та добрий. Сонце, яке є «постачальником» 
(Dispensateur), якого називають Erimbas, та  Phodariest, тобто Джере-
ло Життя, та Antemikondas Божественне дзеркало. Трійця богів ви-
димих, підкоряються невидимому богу.229 

Утопічні мотиви країни Кокань, інших світів Сірано де Бержера-
ка та невідомої землі Дені Вераса мають одне джерело – прагнення 
віднайти новий ідеальний світ для життя. Проте численні перешкоди 
та випробування під час подорожі, та більш детальне знайомство з 
таким світом не породжує відчуття задоволення у мандрівника, ско-
ріше навпаки, ще більше відчувається неідеальність дійсності, з’яв-
ляється сум, що вимагає від людини розвинути ще більше відчуття 
філософського погляду на життя, з поверненням на рідну землю.

 

229   Vairasse, op.cit., p.173
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5.  ЛІТЕРАТУРА МАНДРІВ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК 
З МИСТЕЦТВОМ У ХІХ СТОРІЧЧІ

ХІХ сторіччя у літературі подорожей Франції один з найкраще 
досліджених періодів. Змінилися вимоги до транспорту, подорож 
стала модою. В цей час митці стали дуже активно мандрувати. 
Ілюстрації до подорожей, з гравюр перетворилися на картини. 
Виникає перехідний тип літератури мандрів, коли існує текст, а 
ілюстрацією до нього стає справжня картина. Це позначилося на 
особливостях французької літератури та призвело до пожвавлення 
інтересу до мистецького щоденника та путівника, якими вже ніко-
го не здивуєш у ХХІ сторіччі.  

5.1 Художники Франції та література мандрів

1975 року Кабінет малюнків Лувру презентував виставку під 
назвою «Мандрівники XVI століття»230, ілюстровану за допомогою 
малюнків, гравюр, манускриптів, географічних карт, мандри, які 
сталися з художниками за кордон та по Європі: Італія, Німеччина, 
Австрія чи Іспанія, а також у Туреччину, Індію, Китай та Японію. 
Ця виставка пропонує поглянути на цю тему, але під іншим кутом. 
Вона присвячена подорожам французьких художників з Заходу на 
Схід у продовж усього XVI століття. Вона складається з двох типів 
документації: написаної та намальованої. Не зважаючи на характер 
подорожі, можна констатувати, що пейзаж змушує митця постійно 
спілкуватися зі своїм оточенням, наскільки це можливо. Спосте-
реження, які він робить у дорозі в альбомах (у вигляді нотаток чи 
швидких замальовок), для того, щоб запам’ятати свої відкриття, він 
це робить у той час, передаючи все, або частину того, що він одразу 
ж полишає. Ідея представити двійників листів, ілюстрованих чи ні, 
альбомів ескізів, – все  це природно пов’язано з роздумами про зв’я-
зок між літературою і мистецтвом, не зважаючи на не зовсім повні 

230 1975 – 1976 Voyageurs au XVIe siècle : LXe exposition du Cabinet des dessins. http://
arts-graphiques.louvre.fr/detail/expositions/0/510-Voyageurs-au-XVIe-siecle-LXe-exposition-du-
Cabinet-des-dessins

представлення художників у колекції та складність поєднання таких 
різних за суттю творів.

Звичайно, написані твори у схожих умовах іноді обмежені обста-
винами, більш чи менш відомими: умови подорожі, чи її пере-
біг, –  вдалий, чи драматичний. Однак часто можна знайти  вели-
кі  одкровення про стан душі мандрівника, зроблений ним самим. 
Мандрівники шукають можливості виразити власні почуття. Вони 
хочуть все донести, спонтанно без повернення, причини їх подиву, 
зачарування та ентузіазму. Ежен Делакруа, коли був у Танжері 25 
січня 1883 року, кілька днів потому розповідав другові дитинства 
Жану-Батісту П’єрре: «Я подорожував на коні по околицях, які мені 
подобалися безмежно, і у мене були моменти смачних лінощів у саду, 
перед дверима у місто, під розкішшю апельсинових дерев, квітів та 
фруктів.»231 Фелікс Цім у своєму посланні з Мартіга до Теодора Рус-
со писав: «на кожному кроці Клоди та Пусени» та продовжував ви-
ражати власну радість від того, що знайшов забуту «цивілізацію», 
місце у країні «де вона цнотлива та давня, як і її нація», чи пейзаж 
«який нічим не поступається красотам Греції».232 

Таким же чином, митець не соромиться позбавитися розчарувань 
чи ілюзій. Перебування, яке продовжується під виснажливим клі-
матом чи у недружному оточенні, постійне переміщення, з втратою 
комфорту та відсутністю безпеки, піддаючи нерви випробуванням, 
туга, хвилювання щодо повернення, хвороби; наявність чи відсут-
ність цих факторів веде до повного розчарування або задоволення. 
Делакруа пише до П’єрре в кінці перебування у Марокко: «Я відчу-
ваю виснаженість, мальовничість вас може довести до смерті кож-
ного разу так, що все це вас робить нечутливим»233. Мішель-Мартен 
Дрьолінг жалкує про повернення до Парижу після п’яти років, які 
він провів у Італії: «Тут ти відчуваєш себе щасливим, живеш у повій 
незалежності, зміна якої буде важкою. Ніщо не заважає думати тіль-
ки про мистецтво».234 «Змучений бачити його такі нікчемні картини, 

231 Souvenirs de voyages : autographes et dessins français du XIXe siècle. – Paris : Ed. de la 
Réunion des musées nationaux, 1992. –  P. 7

232 Ibid., p. 12
233 Ibid., p. 89
234 Ibid., p. 41

5.		ЛІТЕРАТУРА	МАНДРІВ	ТА	ЇЇ	ЗВ’ЯЗОК	З	МИСТЕЦТВОМ	У	ХІХ	СТОРІЧЧІ



9392

Ольга Романова MAPA MUNDI : НАРИСИ ПРО ІСТОРІЮ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ МАНДРІВ

такі сумні після цієї яскравої природи, яку він мав перед очима», 
писав Каміль Коро, після свого прибуття у Рим 1825 року, він зізна-
ється Абелю Озмонду: «Я відчуваю всю неспроможність моєї паліт-
ри»235. Подорожуючи на Святу Землю, навесні 1885 року, Арі Ренан 
писав Шарлю Ефруссі про свою відразу від побаченого у Єрусали-
мі: «… місто без характеру, брудне (sic), неприємне, похмуре. Біля 
Гробу Господнього та дивних святих місць роїться натовп продавців, 
які пропонують целулоїдні вервиці та потворні брелоки».236 Під час 
вигнання у Лондоні через франко-прусський конфлікт (1871) Каміль 
Піссаро писав до Теодора Дюре: «(…) тільки за кордоном відчуваєш 
наскільки Франція красива, велика, гостинна».237

Альбоми, про які усі художники так обережно піклувалися, ве-
лика кількість з них, – це передусім відлуння та ілюстрація цих 
спогадів. Обмежені умовами, часто елементарними у своїх подо-
рожах, митці мали працювати швидко: подорожуючий не міг втра-
тити і секунди. Сторінку за сторінкою, він гарячково занотовує 
найдрібніші деталі спектаклю, які фіксує його увага, підживлена 
безмежною цікавістю. Настає ніч тоді, коли його зупинка у шатрі, 
гостинному дворі чи у друзів; з’являється бажання доповнити усі-
чені фрази, зробити кольори ескізів більш насиченими, які були 
намальовані поспіхом. Така корекція є дуже показовою. В кон-
тексті нашого дослідження, щоб зрозуміти одночасно, і людину, 
і митця та оцінити вплив, який може бути зроблений на інші його 
твори, спогади про перші подорожі, «читання» ескізу є дуже важ-
ливими, як і листів. З цього погляду, поведінка Делакруа є тому 
прикладом. Його домосідські звички були відкинуті, і він був пе-
ренесений, невідомо як надовго, до «Варварів», митець перелічує, 
як у меню, на папері, все, що може потрапити йому в око, відда-
ючи завжди перевагу зображенню перед словом. Однак, на відмі-
ну від «Нотаток про подорож до Італії», відредагованої братами 
Гонкурами у намаганні зробити «книгу поетичної прози», його 
щоденник до Північної Африки та Іспанії не є самоціллю. Його 

235 Souvenirs de voyages : autographes et dessins français du XIXe siècle. – Paris : Ed. de la 
Réunion des musées nationaux, 1992. – p. 51

236 Ibid., p. 11
237 Ibid., p. 111

динаміка підтримується все ж таки на взаємодії двох елементів: 
оповіді та малюнка.238

  Протягом дня альбом заповнювався малюнками та нотатка-
ми, які накопичувалися без належного упорядкування, що передає 
стан збудження духу. Іноді записи доповнювали те, що не могли 
ескізи, іноді ескізи являли собою еліптичні нотатки. Без сумніву, 
ми знаходимося перед засобами роботи, наповненими орієнтира-
ми для спогадів. «Треба мати двадцять рук та сорок вісім годин, 
щоб досконало передати ідею всього цього», – писав Делакруа 
П’єре по поверненню до дому239. У кінці дня, після можливості у 
тиші та спокої зробити малюнки, уточнити деякі слова, художник 
приводить до ладу усі нотатки лише по прибуттю, щоб розповісти 
про подорож друзям. Для цього йому вистачає лише переглянути 
його альбоми, які об’єднують слова і картини, які все проясняють. 
Вражений насиллям від бійки диких коней, Делакруа занотовує в 
одному з альбомів, 29 січня: «сцена коні, які б’ються»240. 8 лютого 
він її коментує своїм друзям П’єрре та Гіллемарду, попіклувавшись 
про нагадування собі обставин: «(…) прогулянка, навкруги міста, 
на яку ми виїхали разом з англійським консулом, у якого була ма-
нія показувати найбільш диких коней у країні»241 (мал. 31). У двох 
випадках використане те саме посилання на малюнок, яке підкрес-
лює інтенсивність протистояння, проте Делакруа, у своєму листі, 
вносить різні варіанти. У місці, де він зробив примітку, він напи-
сав: «Я бачив там, в впевнений все, що Гро та Рубенс могли уявити 
найбільш фантастичне та легке», пізніше художник звертає увагу 
своїх друзів більш коротким формулюванням: «Ніхто до та після 
Гро і Рубенса не малювали таких фурій.»242

З розвитком транспорту митці отримують можливість виходити 
за межі власної майстерні, як з простої нудьги, так і з особливих 
мистецьких потреб. Звичайно, що кожна мандрівка мала елементи 

238 Souvenirs de voyages : autographes et dessins français du XIXe siècle. – Paris : Ed. de la 
Réunion des musées nationaux, 1992. – p. 5, 88

239 Ibid., p. 90
240 Ibid., p. 88
241 Ibid., p. 87
242 Ibid., p. 87
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ризику, але митці його прекрасно усвідомлювали та приймали. Як 
Теофіль Ґотьє, вони знали, що : «Мандрівка можливо є загрозливим 
елементом для життя, оскільки вона глибоко турбує та провокує хви-
лювання, які має птиця під час її міграції, коли якісь обставини чи 
обов’язки вам заважають поїхати (…) Ми знаємо про втому, втрати, 
тугу, ризики, це вартує звичок милих серцю та духу, розставання з 
родиною, друзями, відносинами, заради невідомого, проте ми відчу-
ваємо, що залишитися неможливо.»243  Не зважаючи на усі загрози, 
подорож займає привілейоване місце у житті митця. Делакруа писав 
П’єрре з Іспанії: «За певний час я проживаю у двадцять разів більше, 
ніж за кілька місяців у Парижі.»244 (мал. 32)

Інша подорож, яка присвячена не просто цікавості, а має науко-
ву мету, найчастіше пов’язану з археологічними експедиціями, чи 
знову ж таки замовлена подорож, яка має дипломатичну або жур-
налістську місію, або подорож, обумовлена правилами становлення 
митця, у плані власного розвитку стає у ХІХ сторіччі обов’язковою 
(наприклад Künstleroman та Reiseroman у Німеччині245 ). 

Якщо Італія продовжує приваблювати Римом митців, які потре-
бують завершення свого формування, відкривають для себе секре-
ти старих майстрів чи всотують світло півострова, то інші країни 
Середземномор’я також підживлюють цікавість митців. Іспанія, 
Греція, Єгипет, Свята Земля та інші. Як протилежність, деякі країни 
Півночі, які мають елементи романтики, як то у Великобританії. Але 
присмак подорожі не обов’язково реалізовувати у далеких мандрів-
ках. Для цього підходить Нормандія, Бретань, чи південь Франції. 

Чотири загальних напрямки у подорожах: Італія, Схід, Іспанія та 
Північні країни. Італія, яка до ХІХ сторіччя залишалася дуже приваб-
ливим місцем, найвідвідуваніші міста – Рим та Венеція. Схід, цей 
міфічний простір, залишається досі з проблемою визначення геогра-
фічних кордонів, тим не менш займає дуже велику площину, де одне 
з найважливіших місць належить Єгипту, особливо з огляду на розви-
ток французької єгиптології у ХІХ сторіччі. В цьому контексті вибір 

243 Константинополь, Chapitre I, « En Mer », p. I, Paris, 1853
244 Souvenirs de voyages, op. cit., p. 104
245 Peter J. Brenner. Der Reisebericht in der deutschen Literatur.  Ein Forschungsüberblick als 

Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte/Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1990, р. 743.
Мал. 32 Фрагмент щоденника Ежена Делакруа

Мал. 31 Ежен Делакруа. Боротьба арабських коней у стайні
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падав на художників, які були не схильні ідеалізувати місцевість. 
Стаючи членами місій Денон, Л’От, Деверія приїздили до Єгипту не 
у пошуках сюжетів для натхнення чи просто заради зміни оточення, 
чи заради екзотики. Вони мали на меті познайомитися з особливос-
тями країни, які вони віднайшли до періоду її європеїзації, до того, 
як це стало місцем туристичної подорожі. Таким чином, згадки екс-
педиції Бонапарта у Єгипет, у якій приймав участь Віван Денон246, 
передували подорожі, здійсненні Нестором Л’Отом247, офіційним 
художником Шампольйона, щоб останній на місці міг перевірити 
систему читання ієрогліфів. Це також подорож до Єгипту Теодюля 
Деверіа, який належав до відділення єгипетських старожитностей 
музею Лувра, який здійснив з 1858 по 1866 роки чотири експедиції з 
Марієттом, засновником у Каїрі «Службу старожитностей248.

 До середини ХІХ століття відновилася традиція паломництва на 
Святу Землю, Фелікс де Солей організував у 1850 році експедицію 
берегами Мертвого моря, щоб поповнити колекцію Лувру. Леон Бел-
лі, якій був запрошений, накопичив достатньо документації, частини 
якої ілюструє нотатки, видані Солей по поверненню.249 Насамкінець, 
щоб показати еволюцію подібних досліджень та взаємодії археології 
та мистецтва, Жан Кледа став піонером у сучасних підходах до архе-
ології із застосуванням фотографії.250

Безумовно, не лише археологія була мотивацією для подорожі по 
Леванту митцями. Найзручніше подорожувати все ж таки під офі-
ційним «прикриттям». Декамп перебував у Греції та Малій Азії з 
державною місією251, Маріла був обраний бароном фон Хугелем для 

246 Denon Vivant. Voyage dans la Basse et Haute-Égypte pendant les campagnes du général 
Bonaparte, 2 volumes, 1802

247 L'Hôte Nestor. Notice historique sur les obélisques égyptiens, et en particulier sur l'obélisque 
de Louqsor, rédigée d'après les meilleurs documents, et offrant les noms et époques des rois qui ont 
fait ériger ces différens monolithes, Paris, Leleux, 1836 ;

248 Théodule Charles Devéria. Catalogue des manuscrits égyptiens écrits sur papyrus, toile, 
tablettes et ostraca en caractères hiéroglyphiques, hiératiques, démotiques, grecs, coptes, arabes et 
latins qui sont conservés au Musée égyptien du Louvre, 1872

249 Exposition des oeuvres de Léon Belly à l'Ecole Nationale des beaux-arts. impr. de A. Quantin 
(Paris), 1878

250 M. Jean Clédat. LivreNouvelles recherches à Baouit (Haute-Egypte) : campagnes 1903-1904  
251 Journal de l'expédition des Portes de Fer / rédigé par Charles Nodier,... ; [d'après les notes du 

duc d'Orléans] ; [ill. par Dauzats, Raffet, Decamps , grav. sur bois par Montigneul, Lavoignat, Hébert 
et al.], Paris : Impr. royale, 1844 – 1844 

його супроводу у Єгипет та малу Азію252; Делакруа виконував місію 
за дорученням Луї-Філіппа253, Шасерьо бува запрошений до Алжиру 
Каліфом Костянтином254, Раффе супроводжував у Росії князя Демі-
дова 255, Константин Гіс (готувався до військової кар’єри, але став 
живописцем) писав для читачів «Illustrated London News» про пере-
біг Кримської кампанії256.

На північ митці мандрували до Англії. 1825 року Делакруа був 
у Англії, Бонвен, Піссаро та інші, залишили Францію через фран-
ко-прусську війну. Мужності їм додавали відвідини виставок у 
музеях Лондона. Віктор Гюго захоплювався бельгійським пейза-
жами.

У другій половині ХІХ століття бажання відкривати більш відда-
лені горизонти спонукали митців на іще віддаленіші подорожі. Поль 
Гоген передусім шукав стан дикості та примітивності. Після Яви, 
Тонкін та Мадагаскару, Таїті стали для нього ідеальним місцем. Го-
ген провів там час з 1891 по 1893 роки та залишив відому поетизо-
вану хроніку «Ноа-Ноа»: «Я маю усю радість вільного, тваринного, 
людського життя. Я уникнув шаблону, я ввійшов у природу257. Світ 
Оділона Редона дещо інший. Він з презирством ставився до реаль-
ності, та любив подорожувати у власних фантазіях, зазнав впливу 
музику на живопис.258  

252  [Arabes syriens en voyage] : [estampe] / C. Nanteuil lith. ; Marilhat pinxÉditeur :  Imp. 
Bertauts (Paris) Date d'édition :  1849

253 Souvenirs de voyages : autographes et dessins français du XIXe siècle. – Paris : Ed. de la 
Réunion des musées nationaux, 1992. –  P. 85-90

254 Stéphane Guégan et Louis-Antoine Prat, Chassériau (1819-1856) : un autre romantisme, 
Louvre : conférences et colloques, 2002; Les peintres orientalistes français, 4e exposition... [du 
16 février au 13 mars 1897, Paris, Galerie Durand-Ruel] : Exposition rétrospective : Chassériau 
(Thédore) 1819-1856Éditeur :  Lib. Imprimeries réunies (Paris) Date d'édition :  1897

255 Anatolīĭ Demidov (principe di San Donato), André Durand, Denis Auguste Marie Raffet: 
Voyage pittoresque et archéologique en Russie par le Hâvre, Hambourg, Lubeck, Saint-Petersbourg, 
Moscou, Nijni-Novgorod, Yaroslaw et Kasan, exécutée en 1839 sous la direction de M. Anatole de 
Démidoff. Paris, Gihaut frères, [1840-1848

256 Dubray, Jean-Paul.  Сonstantin Guys / par Jean-Paul Dubray Éditeur :  Rieder (Paris), 1930
257  Paul Gauguin et Charles Morice. Noa Noa /La Plume (Paris), 1924
258 Odilon Redon. À soi-même : journal, 1867-1915 : notes sur la vie, l'art et les artistes / Éditeur:  

J. Corti (Paris), 1989
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5.2 Література мандрів Франції у взаємодії з візуальним 
мистец твом у ХІХ сторіччі.

Література мандрів Франції має тісні зв’язки з різними видами 
мистецтва, і, зокрема – з живописом. Подорожні нотатки, щоденни-
ки, та навіть карти є наочним прикладом таких зав’язків. Звичайно, 
що з точки зору теорії літератури, подібні зближення не є абсолют-
но коректними. Проте є необхідність в подібних зближеннях, хоча б 
тому, що література має приклади гібридних форм подібної співпра-
ці, як, скажімо, путівники по живопису. 

Тенденції до співпраці живопису та літератури мандрів саме у 
французькій традиції мала місце ще з часів Середньовіччя. Специфіка 
подібної літератури перетворювала книгу про мандри на ілюстрова-
ний найчастіше фантазією митця абсолютно новий світ. Але існують 
абсолютно точно ілюстровані реалістичні твори про мандри того часу. 

Чи не єдиним шляхом для показу реальної взаємодії цих двох ви-
дів мистецтва є послідовний опис сюжету книги про мандри та наяв-
ність (або відсутність) такого зв’язку чи впливу. 

Путівник, як форма подорожньої літератури завжди була і є попу-
лярною у французькій літературній традиції. Необхідність та утилі-
тарність такого виду літератури було доведено часом. Тому, напевне, 
можна стверджувати, що наявність путівника є ознакою цікавості 
до маршруту: будь якого, чи то паломництва, чи просто прогулян-
ка містом чи музеєм. Традиція путівників у французькій літературі 
налічує багато віків. Ще за часів середньовіччя путівник був дуже 
важливою річчю, як для паломника, так і для купця чи лицаря.259 

Структура путівника середньовічного майже завжди залежить 
саме від шляху. Тобто путівник є розширеною версією карти, з но-
татками, з особливими примітками. Нерідко у путівниках, вже на-
друкованих, були наявні порожні сторінки. Це робилося для того, 
коли на шляху мандрівника траплялися зміни, він був зобов’язаний 
внести ці зміни у тексті путівника. Найбільша кількість путівників 
у французькій традиції того часу є паломницькими. Наприклад, вже 
згадуваний «Codex Calixtinus».

259 Gautier, Théophile.  Le musée du Louvre/ Citadelles et Mazenod, 2011, р. 320

Інша справа, чи можемо ми собі дозволити розглядати зміст пу-
тівника подібно до сюжету у звичайній книзі. На перший погляд, 
путівник має мало спільних рис з художнім твором, хоча б на рівні 
відсутності героя. Але це оманливий погляд на проблему, оскільки 
формат путівника дозволяє ставати головним героєм усім, хто читає 
цей путівник, ба більше, виконує його настанови, тим самим набли-
жаючись до елементарної схеми квесту, яка закладена у більшість 
лицарських романів середньовічної Європи.  Ми маємо мету подо-
рожі, дороговказ, позначення та попередження труднощів, які ми по-
винні здолати під час мандрівки, саме завдяки «чарівній» допомозі 
путівника. В кінці подорожі, виконавши сумлінно усі настанови, ми 
наблизимося чи отримаємо те, заради чого була уся ця подорож. З 
паломницькою літературою – це, як правило, християнська святиня 
ближнього або далекого Світу. 

У ХІХ сторіччі путівник Парижа на передодні Всесвітньої вистав-
ки редагував сам Віктор Гюго, що може свідчити про рівень путівни-
ка, як художнього твору.260 Частиною цього путівника були нотатки 
Ґотьє про Лувр. Які згодом перетворилися на самостійний твір. 

Ґотьє багато подорожував і цікавився мистецтвом. Йому були добре 
відомі художні галереї, приватні колекції та музеї різних частин світу.

Безумовно, путівник по музею це вже зовсім інший рівень, ніж пу-
тівник паломника чи мандрівника. Проте, структурно та ідейно  він 
все ж таки схожий зі звичайним путівником. У Ґотьє путівник по Лув-
ру має особливу структуру. По-перше, путівник відображає колекцію 
Лувру на той час (там наявні твори, які для нас віддалені у часі, а 
для Ґотьє – це недалеке минуле, іноді навіть його сучасне). По-друге: 
картини у галереї розташовані у такому порядку, який не співпадає з 
сьогоденням, тому в кінці путівника є план  музею сучасного само-
му письменнику. По-третє, шлях мандрів мистецтва Ґотьє обирає за 
принципом подорожі країнами, а не часовими проміжками розвитку 
мистецтва. Отже, сам путівник складається з 10 частин: Зал семи до-
ріг, галерея Аполлона, квадратний салон, галерея семи митців, вели-
ка галерея, другий прохід великої галереї, іспанська школа, німецька, 

260 Paris-Guide. I, II / par les principaux écrivains et artistes de la France ; introduction par Victor 
Hugo, Librairie internationale (Paris), 1867
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фламандська, голландські школи, французька школа. Додатки та план 
ідуть окремими розділами. 

Мандрівка розпочинається з зали семи шляхів та картини Даві-
да «Сабінянки»”.261 Ґотьє не одразу починає з опису картини чи зі 
власного ставлення до творчості Давіда. Це важливо, оскільки за 
нормами сьогодення, путівник не має якоїсь оціночної категорії, він 
є тільки довідником. В той час коли путівник Ґотьє є повноцінним 
художнім твором. Де є головний герой, сам Ґотьє, який запрошує 
до подорожі музеєм, зазначаючи на початку, що він проведе нас ла-
біринтами шедеврів, але яких саме, обиратиме він сам. Його не ці-
кавлять зали з коштовностями, чи домашніми дрібничками, хоча б 
і золотими, він створює подорож виключно з картин.262 Ми маємо 
справу з досить специфічним твором, оскільки він балансує на межі 
історії мистецтва та художнього твору, спрямованого виключно на 
породження у читача естетичних відчуттів, які мають його спону-
кати до мистецької пригоди: прийти до музею, пройти шлях та по-
бачити картини очима Ґотьє. Путівник не передбачає рефлексії саме 
читача, йому вона подається у готовому вигляді. 

Щоб краще зрозуміти принцип функціонування путівника, варто 
зупинитися на загальних та конкретних особливостях десяти частин 
путівника, яка дозволить зрозуміти логіку саме такого вербального 
шляху по візуальному мистецтву. 

Зал семи шляхів представляє художників, як пише сам Ґотьє: чо-
тирьох великих Г: Гро, Герен, Жіроде, Жерар. Можливо, додає Ґотьє, 
п’ятим стане Жеріко. Також в цьому залі представлений Давід, Друе, 
Фабр, Прюдон та мадам Веже-Лебрен. Як не дивно, але Ґотьє вважає, 
що французька школа є бідною у порівнянні з іншими національними 
школами мистецтва. І це є особливою рисою нації. Ґотьє впевнений, 
що велич французького мистецтва починається з Давіда. Варто за-
значити, що Ґотьє час від часу підкреслює важливість національної 
ідентичності саме у мистецтві. На його думку, у французів до ХVІІІ 
сторіччя переважає наслідування, радше ніж створення свого.263

261 Gautier, Théophile.  Le musée du Louvre/ Citadelles et Mazenod, 2011, р. 25
262 Gautier, op. cit., р. 28
263 Ibid., р. 41

У сучасних дослідженнях, пов’язаних з подорожжю та мистец т вом 
саме у французькій літературі, зазначається, що необхідність завер-
шення навчання художника у подорожі до Італії нерідко призводила 
до того, що чи то письменник, чи то маляр починали наслідувати іта-
лійські ідеалізовані форми. Це протистояння північного та південного 
підходу до мистецтва у французькій літературі та малярс тві проявила-
ся у повній мірі. 

Ґотьє, коли пише про Давіда, вдається до полеміки про місце мит-
ця у розвитку мистецтва як такого. Ґотьє стверджує, що Давід ін-
туїтивно відчув необхідність повернення до античних сюжетів, для 
відтворення справжньої краси.264 Як відомо, французька література 
кілька разів поринала в античний світ для пошуків сюжету, то ро-
била вигляд, що античність її більше не цікавить. Така циклічність 
цікавості ще не одноразово проявить себе не тільки на рівні літера-
турних сюжетів, а й форми. Що також може вважатися особливою 
генетичною структурою саме французької літератури. 

Ґотьє обирає для аналізу дві картини Давіда: «Сабінянки» та «Ле-
онідас у Фермопілах». Читач путівника не знайде беззаперечного 
захоплення Ґотьє творчістю Давіда, він віддає йому належне, проте 
звертає нашу увагу на класичну, статичну композицію картини, що 
для Ґотьє, як для романтика є не припустимим, не дивлячись на іде-
альні фігури на картині. Ґотьє пише, що картинам Давіда не виста-
чає життя. Проте саме «Сабінянок» Ґотьє вважає найкращим твором 
Давіда. Далі текст перетворюється на екфразис, де Ґотьє доповнює 
те, чого бракує Давіду у живописі, письменник додає життя картині 
на сторінках путівника. Він прагне оживити Ромула, інших воїнів 
та цивільних, додає про важливість кольору неба. Таким чином, ми 
маємо на сторінках путівника ілюстрацію картини Давіда візуальну, 
та її вербальну інтерпретацію Ґотьє. Приблизно таку саму історію 
Ґотьє пише і про картину Леонідас в Термопілах. Композиція картин 
Давіда для Ґотьє є своєрідною театральною сценою. 

Від «класичного» Давіда Ґотьє переходить до Гро та його кар-
тин, присвячених «сучасній історії та героям».265 Мова іде про 

264 Gautier, op. cit., р. 27
265 Ibid., р. 36
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наполеонів ську кампанію, яку Гро зобразив у деяких зі своїх кар-
тинах, як-то Битва у Іло та Прокажені у Яффі. На противагу Да-
віду, Гро викликає захоплення у Ґотьє, він порівнює його з Гомером, 
тільки у живописі. Цікаве зауваження письменника щодо створення 
картини Прокажені у Яффі. Існують докази, що сюжет картини був 
підказаний Гро Деноном,266 збереглися нотатки, які доводять, що ми-
тець зумів перетворити вербальну епопею на візуальну. Це проявля-
ється у тому, що Гро на полотні зобразив міф, у кращих традиціях 
міфотворення, з неіснюучими, але правдивими деталями, серед яких 
найяскравіша деталь – це смерть у різних її проявах. Наполеон виг-
лядає єдиним, хто не тільки не хвилюються, але і торкається прока-
жених. Такими здібностями володіють тільки міфічні герої. 

Від перемог Наполеона на картинах Гро, Ґотьє пропонує переміс-
титеся у царину античності Жіроде. Письменник добре обізнаний, 
що джерелом натхнення для Жіроде є Вергілій, Анакреон, Сапфо, 
Біон, Москус, Расін та Осіан. Ґотьє пише, що для нього, як письмен-
ника дуже цінна емоція, яку Жіроде у повній мірі зміг донести до 
глядача у картині Сцена потопу. 

Мандрівку античними сюжетами Ґотьє продовжує на картинах 
Жерара. На картині Клеменестра Ґотьє вбачає ілюстрацію до «Пси-
хології шлюбу» Бальзака, який вважав, що усі подружжя мають 
володіти такою ж величчю, як і цар Аргосу. «Тезей та Іполита» є 
«найбільш поетичною ілюстрацією Расіна». 267 У наступній картині 
Жерара Амур та Психея, Ґотьє знаходить чисту поезію, переказуючи 
міф про кохання божества та смертної. 

Після класичної школи, Ґотьє присвячує досить велике місце 
творчості Прюдона, якого вважав шукачем нових шляхів у фран-
цузькому мистецтві крізь призму античного мистецтва. Письменник 
знову знаходить йому відповідник у поетичному світі, він цитує Ав-
густа Барб’є та його сонет, присвячений Мазаччо. 

Про Жеріко Ґотьє пише як про передвісника романтизму та мит-
ця, який порушив мистецькі кордони, який обирає не античний чи 
міфологічний сюжет. Головною особливістю картини Ґотьє вважає 

266 Gautier, op. cit., р. 40
267 Ibid., р. 43

те, що Жеріко написав не гомерівську чи вергілівську катастрофу, а 
саме загибель людей 1816 року, що видно з деталей одягу. 

Жан Галард 2015 року видає книгу «Лувр письменників», де зіб-
рано тексти письменників, які ілюструють картини музею. Путівник 
Ґотьє вийшов 1867 року. Жак Галард обирає картини, які аналізова-
ні Ґотьє. Сабіняни Давіда у Галарда ілюструє текст Шарля Бланка з 
його книги «Історія французьких художників ХІХ сторіччя», виданої 
1845 року.268 Уривок зі Стендаля, а саме з його щоденника від 31 
серпня 1824 року, Александра Ленуара та Жана Старобінського. 

У передмові до антології Лувр письменників, Жан Галард вда-
ється до ретроспективного аналізу проблеми, яка існує з часу спроб 
описати письменниками творів візуального мистецтва. Досвідчені 
французькі письменники мали сумніви, щодо наявності у мові не-
обхідних засобів для відображення картини чи скульптури. Одним 
з таких ентузіастів був Теофіль Ґотьє, який отримав замовлення на 
Путівник, коли йому було 55 років та слава знавця мистецтва була їм 
давно підтверджена статтями та книгами про мистецтво. 1997 року 
поет Робер Марто спробував відтворити подібну прогулянку Лувром 
у книзі «Le Louvre entrouvert». Він присвятив свій твір одному візиту 
до зали Рубенса.

1884 року Жюль Лафорг зробив нотатки про музей Кассельта 
інші  музеї Берліна, які так і залишилися невиданими. У нього та-
кож був проект Сентиментального гіду по Лувру, який так і зали-
шився не виданим. Деякі письменники, такі як Жорж Батай, вважав 
«мертвою поверхнею». Андре Бретона цікавили Єгипет та Месо-
потамія, виключення він зробив лише для «магічного живопису» 
Босха, Арчімбольдо, Карона та Ватто; Поль Валері та Віктор Сега-
лен взагалі не сприймали музеї. Сегален писав: «Nous n’accepterons 
point l’équivoque de lumières fades sur des statues nées au soleil, ou la 
complicité de rapprochements de hasard».269 

Як не дивно, але подібне ставлення до мистецьких творів у музеї 
є дискусійним і ця дискусія точиться досить давно. Вона сформульо-
вана у виразі Моріса Бланшо 1971 року, який вважав, що не можна 

268 Galard,  Jean. Le Louvre des écrivains/ Hachette, 2015, р. 384
269 Galard, op. cit., р. 128 
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розташовувати багато шедеврів в одному приміщенні, це має назву 
«зло музею». 270

Генріх фон Кляйст 1801 року відвідав Лувр під час його карди-
нальної перебудови. Письменник відмітив повний безлад у розташу-
ванні картин та погані рамки, в які вони були вставлені. 1897 року 
Стефан Малларме відвідав Лувр, щоб побачитися з друзями, як ро-
били це багато хто з письменників та художників, адже це було найк-
раще місце для самоосвіти, обміну новинами та нових знайомств. 
Але про такі відвідини Малларме залишив лише кілька слів у лис-
ті до друга: він написав про Джоконду та Венеру Мілоську, як про 
дві найпрекрасніші речі, уособленні краси. Нічого ми не знайдемо 
у Еміля Золя, хоча він мав за друзів Сезанна, Мане, Пісаро, і був 
у Луврі дуже часто через культурні події. Майже не згадує Лувр і 
Бальзак, який періодично відвідував Салон, що влаштовували у Лув-
рі, де письменник не тільки виглядав нових персонажів для своїх 
творів, а й використовував картини музею для ілюстрацій подій у 
його романах. 

Інші письменники, такі як Томас Манн виправдовували своє по-
верхневе знайомство з музеєм відсутністю часу, йому вистачило 
часу переглянути тільки Ніку Самофракійську, Венеру Мілоську та 
іспанців.

Вальтер Беньямін 1913 року писав у листі до подруги Карли Се-
лігсон про свої щоденні візити до музею та маршрут, який він оби-
рав, щоб подивитися на ті самі картини, які здавалася йому що разу 
прекра снішими. Він згадує лише Фрагонара, Буше, Ватто, Шардена.271

Андре Жід навпаки вважав, що до Лувру необхідно ходити кожен 
день з нотатником: «Необхідно мати з собою нотатник, коли ідеш до 
Лувру, щоб  працювати більш серйозно над історією мистецтва, чого 
я не робив до сьогодні. Цікавість не може бути лінивою. Я хотів би 
вивчати Шардена, як тлумач, а не як критик.» 272 

Андре Жід присвятив 18 січня 1902 року відвідинам естампів з 
Далекого сходу, скульптурам Клодіона, занотував емоції від порт рета 

270 Galard, op. cit., p.11
271 Ibid., p.15
272 Ibid., p.179

Жеріко та греко-романських фресок. 1911 року письменник залишає 
нотатки про емоції від картин Рембрандта. 

Серед інших митців які залишили більше відомостей про Лувр 
був Джон Раскін. Його твір носить назву «Нотатки про Лувр», має 
кілька редакцій 1844, 1849 та 1854 років. Нотатки були зроблені не 
для публікації, а для власного користування. Цікаве його зауважен-
ня, що під час одного з його візитів, він відчув перевагу живопису 
над літературою. Раскін вважав, що кількість освіченості та духов-
ності у живописі можна відкрити набагато більше, ніж у тексті, 
складеного зі слів: «Я відчув це, коли стояв перед Паоло Веронезе 
(«Весілля в Кані»). Я переконаний, що частка людства та освіче-
ності у виконанні цієї картини виходить далеко за рамки того, що 
могли б вмістити тисячі віршів».273 Раскін вважає, що письменник 
має сумніватися у власних силах та таланті, коли намагається ко-
ментувати живопис. 

Жан Галард вважає, що постулат про бідність мовних засобів 
проти візуальної культури частіше проголошувався художниками 
ніж письменниками. Взаємодія та водночас протистояння пись-
менників та художників з’являлася одразу ж на рівні критики, 
коли було необхідно скласти опис картини, написати критичний 
огляд чи біографію самого художника. Для французького мис-
тецького середовища характерна не змішуваність цих двох кіл. 
Жан-Франсуа Мармонтель, який був засновником досить відомого 
інтелектуального салону по всій Європі, зазначав, що дама, в якої 
він винайняв приміщення, також влаштовувала мистецькі салони. 
Але один був виключно для художників ( по понеділках),  а дру-
гий – тільки для літераторів (по середах). Зміни відбулися лише у 
другій половині століття. Етьєн ла фон де Сент-Етьєн, автор дос-
лідження «Роздуми» мають бути виставлені на показ картини, які 
зберігаються королем Франції. Як не дивно академіки були проти 
такої ініціативи Сент-Етьєна зробити вільний доступ до шедев-
рів публіці для вироблення смаку та молодим художникам для 
тренування у техніці живопису. Ла Фон також наполягав на праві 
вільно виражати свою думку про виставлені предмети мистецтва, 

273 Galard, op. cit., p.120
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особливо це стосувалося незаангажованої публіки. Це справило 
вплив на розвиток мистецької критичної думки, та врешті, впли-
нуло на правила висловлювання цих думок у літературі, у дуже 
абстрактних трактатах про природу Поезії та Прекрасного. Таку 
практику продовжив Дідро у листках, які він випускав до Салону. 
Вони відрізнялися вільним стилем у порівнянні з Correspondance 
littéraire Мельхіора Грімма. Салони Дідро були вперше видані 
лише 1857 року, проте існували і інші переліки, нотатки, путівни-
ки по мистецтву, які були відомі та популярні. 

Відносини між літературою та художниками у французькій 
традиції іноді були дуже напружені, як-то у випадку с Еженом Де-
лакруа, коли «Ревю де Парі» написала про нього статтю, як про 
художника з «рукою чудовиська». Але згодом Делакруа зіткнувся 
з потребую самому написати теоретичний трактат про мистецтво, 
і він змінив думку на протилежну, про можливість слова передати 
деяку риторику живопису. 

Подібна нерівність у відносинах між письменниками та ху-
дожниками завжди існувала, як зазначають деякі дослідники. Так 
Поль Валері, на початку тексту про Каміля Коро вважав, що пись-
менник повинен завжди вибачатися перед художником, коли пише 
про його твір. Луі Себастьєн у творі Картина Парижу 1780 року 
вважав, що занадто багато письменників, які дозволяють собі пи-
сати про мистецтво, видавати памфлети та різні брошури, в той 
час зовсім не розуміючи природи саме візуального мистецтва. Ок-
тав Мірабо допускав, що письменники все ж таки мають деяку 
чуттєвість до візуального мистецтва, але також не усім підвладна 
ця царина. Для нього взірцем такого таланту були  брати Гонкур, 
на противагу письменнику Віктору Сигалену. Парадокс полягає 
у тому, щоб мінімізувати літературу в описі мистецьких творів. 
Причина цієї очевидної дурості полягає у зневажливому став-
ленні до слова «література», коли ми хочемо описати прикраси, 
красивості, спокусну нестриманість, яка додається до того, коли 
необхідно просто щось сказати. Верлен свого часу перерахував 
все, що може сприймати око та вухо, та винайшов формулу, що 
все інше – це література. 

Врешті решт для повноцінного функціонування літератури у ца-
рині візуального мистецтва необхідно застосувати синтез. До подіб-
ного наблизилися Андре Мальро у  «Les voix du silence» («Голоси 
тиші»).274 У цих умовах письменник відчуває тиск, не кожен має рі-
вень та наснагу Теофіля Ґотьє. (мал. 33, 34) Мішель Деон зазначав, 
що говорити про звичайний живопис, для письменника це попаcти 
до вовчого лігва: археологія, філософія мистецтва, критика на за-
кодованій мові, яку експерт має одразу зрозуміти. Елі Фор, один з 
найбільш вільних у створенні творів про мистецтво письменників 
багато читав, занотовував, оскільки йому здавалося, що працюючи з 
джерелами він краще зуміє появу того чи іншого витвору мистецтва. 
Він хотів писати у стилі «поетичної заміни: живої, синтетичної, лі-
ричної, натхненної».275

Письменники, які добре поводяться з документами, але не хо-
чуть бути схожими на дослідників породжують питання характе-
ристики їх роботи, а саме функціонування механізму «письменни-
ка мистецтва». Найпростіше поділити твори за принципом стилю 
написання: рафінований опис картин, зі стандартною лексикою, 
на противагу емоційному опису. Перші безпосередньо описують 
предмет мистецтва, а в кінці можуть порівняти його з подібними 
творами. Другі починають описувати емоції, які викликає картина, 
їм або подобається, або ні. У текстах Сартра про Тінторето ми не 
знайдемо жодної назви картин, окрім двох. Стефан Цвейг у своєму 
дослідженні про Еразма Ротердамського згадав його портрет напи-
саний Гансом Гольдейном. Але який саме з трьох портретів пись-
менник не зазначив. Дослідники і досі сперечаються чи то портрет 
який зберігається у Луврі чи у Балі. 

Сьогодні ми маємо можливість описати відносини між літерату-
рою та мистецтвом, особливо коли це стосується літературних жан-
рів. Це стало можливим лише тому, що історія мистецтва, як така, 
отримала автономність для дослідження власних потреб лише у кін-
ці ХІХ початку ХХ століття. Література на свій лад може розширити 
рамки сприйняття візуального твору. 

274 André Malraux. Les voix du silence/  Galerie de la Рleiade,  1951
275 Galard, op. cit., р. 115
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Мал. 33 Роман «Мумія» Теофіля Ґотьє ілюстрований професійними археологами Мал. 34 Ілюстрація до роману «Мумія» Теофіля Ґотьє
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6.  ХХ-ХХІ СТОРІЧЧЯ: МАНДРИ ЯК РУШІЙНА 
СИЛА ТВОРЧОСТІ 

ХХХХІ сторіччя налічує таку кількість письменниківмандрів-
ників, що осягнути їх не вистачить однієї книги. Тому, свідомо було 
обрано два франкомовних письменника – бельгійця Марселя Тірі 
(вже відомого українському читачу завдяки журналу «Всесвіт»)276 
та французького академіка Домініка Фернандеса. Постаті дуже 
неод нозначні, саме це і дозволить показати особливості мандрів 
цього періоду у взаємодії з процесом літературного творення.

6.1 Образ мандрів у творах Марселя Тірі: елементи синестезії

Тематика і проблематика війни на різних рівнях гуманітаристики 
сьогодні не викликає ніяких сумнівів. Якщо у ХХ столітті митцям до-
велося осмислювати дві великі світові війни, то у ХХІ столітті мис-
тецтво постало перед явищем, коли футуристичні прогнози картин 
насилля над людською природою та її середовищем зі сторінок книг 
втілюється у реальному житті. Немає нічого дивного, що митці, пе-
ребуваючи у своєму особливому світі відчуттів та образів, раніше за 
усіх передбачають великі історичні злами. Їх наслідки часто художньо 
втілюються або як надмірна романтизація історії, або навпаки – ми-
тець може вдаватися до песимістичних прогнозів та трагічних перед-
чуттів невідворотності трагедії, як у вербальному, так і у візуальному 
мистецтві. ХХ століття є не лише періодом нескінченних військових 
конфліктів, змін на мапі світу, але й дивовижним рухом мистецької 
свідомості, який проявив себе в абсолютно відмінних культурних фор-
мах, притаманних, наприклад, ХІХ сторіччю. Ніби сама епоха війн та 
революцій дозволила відгорнути синхронний, поступовий розвиток 
мистецтва. Цей величезний рух зміни часу та простору через війну 
нового формату мав вплив абсолютно на різних рівнях: від філосо-
фії Гайдеггера до поезії Елюара чи Сандрара, картин Магрітта, Далі, 
Пікассо тощо. Значущий внесок у цю, на перший погляд, какофонію, 
вносить і стрімкий розвиток кінематографу. 

276 Всесвіт № 9-10, 2015

 Постать Марселя Тірі (1897-1977), без сумніву, не можливо 
розгля дати поза контекстом історичних подій ХХ століття. Цей кон-
текст і зумовлює певні проблеми аналізу його творчого доробку. 
Йдеться не лише про те, що Тірі є свідком двох війн, а про те, як саме 
у художньому плані втілилося його бачення світу. 1914 рік серед ін-
телектуальної еліти Європи позначився пануванням романтичного 
героїзму. Це  твори Жоржа Сореля, Шарля Пегі та Томаса Гарді. Як 
і для цього покоління, для Тірі війна зіграла свою світоглядну роль. 

1965 ріку  Марсель Тірі у серії статей, які були опубліковані у «Le 
Soir»  розповідає про війну, про власне бачення війни.277 Лише після 
його смерті було видане листування Тірі та його брата Оскара, під 
час служби Марселя в автобронедивізіоні.  Він провів 62 дні у доро-
зі та проїхав 10 тисяч кілометрів потягом до Владивостоку. Можна 
говорити про те, що «романтичний» Тірі, який з ентузіазмом зустрів 
революцію 1917 року, знаходячись у Бельгії, зник саме під час цієї 
довгої подорожі та побаченого за його словами «карнавалу» у Киє-
ві 1918 року. Деякі дослідники вважають, що творчий доробок Тірі 
не піддається класифікації. Марселя Тірі не доречно порівнювати 
за манерою письма з Мальро чи Хемінгуеєм. Його творчість також 
важко порівняти з антивоєнними романами Барбюса, Доргелеса, Ре-
марка чи Луссу. 

 Проте можна стверджувати, що війна у Тірі втілилися в особли-
вому ставленні до теми пам’яті, історії та подорожей. Варто звер-
нути увагу, що у франкомовній літературі загалом, а у бельгійській  
зокрема, тема історії та історичної пам’яті має давню традицію, яка 
має свої витоки ще в Середньовіччі, коли війн було не менше, а кар-
та світу змінювалася, якщо не за роки, то за десятиліття. Формула 
подібного ставлення до історії проста: якщо ти не пам’ятаєш своєї 
історії (особистої історії чи історії країни), тебе – не існує. Згадай-
мо для прикладу численні сімейні саги французької літератури: саме 
цю традицію продовжив і Марсель Тірі (його поезія має біографіч-
ний елемент, спогади про військовий досвід, та видане, хоча і після 
смерті, його листування з братом також є фіксацією історії країни). 

277 François André. La guerre " buissonnière" de Marcel Thiry/ Toudi mensuel n°62, janvier-
février 2004. http://www.larevuetoudi.org/fr/story/la-guerre-buissonni%C3%A8re-de-marcel-thiry
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Звичайно, це дуже спрощений підхід до цієї складної теми – істо-
ричної пам’яті, яка має, безперечно, національні та транснаціональ-
ні особливості. Але творчість Марселя Тірі є очевидним прикладом 
пошуків втілення поетичними та прозовими засобами зв’язку між 
історією, подорожжю, війною, та загалом пам’яттю та часом. 

Проза та поезія у Тірі є різними засобами (двома творчими шля-
хами), які розповідають про одне і те ж саме. Дослідник Д. Аллен 
зазначає, що твори Тірі не завжди є повністю автобіографічними, але 
деякі елементи з його біографії стають базовими для його творів.278 
Марсель Тірі  намагався протягом усього життя підтримувати цей 
складний симбіоз письменника та поета. Тірі писав на межі прози 
та поезії у жанрі «романс», за термінологією П’єра Алена. Можливо 
тому, Тірі є одним з  улюблених та досліджуваних структуралістами 
поетів. Межа переходу від поетичного твору до прозового, свідоме 
прагнення до симбіозу, нових поетичних форм та жанрів захоплю-
вало та надихало. Творчість Тірі є дуже символічною для тих куль-
турних вимог часу, коли до вербальних експериментів додаються ві-
зуальні елементи. Можливо, у творчості саме Тірі це не проявилося 
настільки яскраво, проте два його прозових твори були екранізовані 
Жаном Деліром, бельгійським режисером, відомим своїми фантас-
тичними екранізаціями.279  

Отже, Марсель Тірі використовує мову як симбіоз прози та поезії 
для відображення особливостей «Часу» з великої літери, як стверд-
жує  дослідник Пол Діркс.280 Тірі є автором 16 збірок віршів, проте 
мотиви часу та подорожі спостерігаємо майже у кожному його вір-
ші. Наприклад три поезії різного часу починаються з одного і того 
самого слова «коли» («Quand»). Якщо у першому випадку «коли» є 
абстрактним, філософським поняттям, не має відповіді, коли саме, 
то у поезії «Quand éclate en automne...» («Коли світить восени») мова 
іде про кохання, яке має географічну прив’язку, нагадує про його по-
шуки. Третя поезія «Quand en avril dix-huit» («Коли в квітні вісім-
надцятого») Тірі згадує про Харбін. І слово «коли» одразу викликає 

278 https://textyles.revues.org/684
279 Hallin-Bertin, Dominique.  Le fantastique dans l’œuvre en prose de Marcel Thiry. Bruxelles: 

Palais des Académies.
280 Dirkx Paul. Marcel Thiry, échec au genre?// Textyles, 7, 1990, p. 31-45.

асоціацію з біографією письменника, цією довгою, нескінченною 
подорожжю, яка, судячи з інших його творів назавжди змінила став-
лення Тірі до подорожі. Для нього подорож, та її атрибути: потяг, ав-
томобіль, літак, – все це символи неспокою та передвісники трагедії 
і неодмінних змін. Або інший біографічний вірш «La fin d’hiver sur 
l’Ingoda» (1924) («Кінець зими на Інгоді»), де Тірі пише про настрій  
«couleur : indifférent et grise humeur /Devant cet Orient malade...» (бай-
дужий настрій і сірий / Перед цим хворим Сходом). 

У поезії «Tu tiens l’atlas ouvert» («Ти тримаєш відкритим атлас») 
зі збірки «L’enfant prodigue» (1927), образ подорожі по географічно-
му атласу є найбільш безпечним, оскільки ця подорож ніколи не за-
вершиться прибуттям до землі, яка  є «небезпечною і не християнсь-
кою» «des dangers en terre non chrétienne». Тут є дивна аналогія з 
численними хрестовими походами, які були політично необхідними, 
проте не зважали на страх людини того часу померти не на христи-
янській землі. Такий собі образ солдата ХХ століття який помирає не 
за рідну землю, і не на рідній землі. 

У поезії «Митниця» (Douane) Тірі порушує тему кордонів, вико-
ристовуючи образ серця, яке не може зупинитися, не дивлячись на 
кількість контрольних постів та санітарних зон, які ми маємо перет-
нути, неминуче зупиняючись, перед тим, як потрапити на інший бік 
кордону.

Образ ідеального щастя у вигляді спокійної вулиці ми можемо 
знайти у вірші  «La poèsie de la rue calme» (Поезія спокійної вулиці). 
Це ідеальний світ для Тірі. Все зупиняється, для того, щоб відпочи-
ти, щоб осягнути вже прожитий день. Найвідоміший вірш Тірі «Toi 
qui pâlis au nom de Vancouver» («Ти, хто загинув в ім’я Ванкувера») 
є ілюзорною подорожжю вже загиблого солдата. Він вже ніколи не 
зможе подорожувати, а отже пройти випробування світом, і зрозумі-
ти, що справжнє щастя – це своєрідний кінець подорожі. Звичайно, 
що не вся поезія Тірі песимістична у поглядах на сутність людських 
мандрів. У віршах  «Traversée» («Переїзд») та «Délicieuse d’être 
partie...» образ подорожі відтворюється світлими кольорами, це ілю-
зія щастя у замкненому просторі корабля. Ілюзія існує доти, поки 
корабель пливе. (Мотив, дещо схожий на класичну алюзію Фелліні.)
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Не можна не сказати кілька слів про прозові твори Марселя Тірі. 
Скажімо, про оригінальність бачення альтернативної історії у рома-
ні «Échec au temps» («Час до руйнування») (1945),281 де Наполеон 
виграє битву при Ватерлоо. Головний герой твору дуже хоче бути 
схожим на справжнього історика, він працює за допомогою спеці-
альної «ретроспективної машини». Його ім’я Густав Дьйожо (гра 
слів «Гра Бога»).  (Тірі у прозових творах часто дає знакові імена. 
Пан Кош з оповіді «Відстань», можливо, походить від французького 
кошмар; його загибла донька Дезіре – бажання;  її чоловік-америка-
нець має прізвище Мен, тобто просто людина.) Густав, як справжній 
історик подає детальний, майже картинний опис Ватерлоо, де фран-
цузи – переможці. (мал. 35) (Існує кілька картин справжньої битви 
при Ватерлоо, досліджень з цього приводу мені не траплялося, але 
було б цікаво порівняти екфразиси з роману Тірі з полотном Вілья-
ма Седлера, 1839). Символом справжньої битви є статуя лева. Опис 
битви у цьому творі Тірі є «художнім», з залученням маси деталей та 
артефактів. Тірі тут виступає як майстер пролепсісу (від грецького – 
передчуття), у сенсі відгадування майбутніх подій чи якостей, як заз-
далегідь очікуваних. У кінематографі аналогом подібного прийому 
є флешфорвард, дуже популярний в епоху модернізму серед поетів 
та у фільмах «нового Голівуду» (наприклад, у «Космічній Одисеї» 
Стенлі Кубрика).

 Тут можна провести цікаву аналогію з картиною Рене Магріт-
та (сучасника Тірі) «Ностальгія». На мосту ми бачимо чоловіка у 
кос тюмі з крилами, та лева. Міст, ностальгія, історія є поширеними 
образами, як у Тірі, так і у Магрітта. Лева ми бачимо ще на одній 
картині «Ностальгія ІІ. Пам’ять про подорож». (мал. 36, 37) Можна 
вважати це збігом обставин, або однаковим сприйняттям світу мит-
цями. Подібний перегук ми знайдемо у кольоровій гаммі ще двох 
картин Магрітта та прозовому творі Тірі: варто зіставити картини 
Магрітта «Велична війна» 1967, «Син людський» та невелику опо-
відь Тірі «Відстань». Їх споріднює не лише традиційне відчуття 
ностальгії, а й альтернативне бачення історії, оскільки на полотні 

281 Marcel THIRY. Échec au Temps/Les Impressions nouvelles, coll. Espace Nord n° 324, dépôt 
légal : janvier 2014, 288 pages

Магрітта ми не бачимо обличчя людини, і отже це може бути будь 
хто. Твори споріднює мотив блакитного кольору, який у оповіді Тірі 
є символом не тільки несмаку, але й смерті. 

Ностальгія як різновид пам’яті є поширеним мотивом творів Тірі. 
Проте як це не дивно – це не та «пасивна» ностальгія, коли все що 
залишається позаду можемо лише згадувати, а навпаки, – заклик до 
того, що необхідно жити саме тут і зараз, цінувати кожну миттєвість 
цього мінливого життя.

Війна та подорож у творчості Марселя Тірі – є великою метафо-
рою про мир. Сам Тірі писав про те, що війна змінює наше сьогоден-
ня, але саме ці зміни і надихають на створення поезії. 

6.2 Путівник Домініка Фернандеса: енциклопедія сучасного 
мандрівника

Чимало книжок про мандрівки Росією написано французькими 
дослідниками за кілька сотень років. Такі мандрівки мали відмін-
ний характер: деякі були написані з політичних міркувань, деякі з 
«антропологічних», тому, і не дивно, що тексти такого типу різні за 
структурою. Кожне з таких видань має свою цінність для імагології, 

Мал. 35 Вільям Седлер. «Битва при Ватерлоо», 1815
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Мал. 36 Рене Магрітт. Ностальгія, 1940 Мал. 37 Рене Магрітт. Спогади про подорож, 1955
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оскільки дає можливість не тільки подивитися на звичні образи з ін-
шого боку, а й зрозуміти де перетинаються різні культурні прошарки 
на рівні літератури.

«Словник закоханого у Росію» Д. Фернандеса побудований за 
принципом аналізу образів Росії, а отже є цікавим об’єктом імаго-
логічних студій. Д.-А. Пажо зазначає, що на початку свого існування 
імагологія не мала доброї репутації, як і вивчення подорожей. Тому 
що подорож формувала образ того місця, але неодмінно викривлено-
го, а отже призводила то створення міражу.282

Образ у компаративному значенні – це зображення незнайомого 
(його ідеї), яка одночасно вміщена у літературний процес та процес 
соціальний. Така точка зору зобов’язує компаративіста брати до ува-
ги не тільки літературні тексти, а й умови їх написання, поширення, 
сприйняття, культурний матеріал на якому ці тексти базуються, а та-
кож не забувати про почуття автора, його душу та, безперечно, мрії.

Образ веде до перехрестя проблем, де вони з’являються як част-
ковий викривач ідеології, яка функціонує в цьому суспільстві, в його 
літературній системі (хто пише, як і про кого), і у власній уяві автора. 
В якій може бути і інша уява, крім соціальної. Крім того, компарати-
віст не може забувати і про літературознавчу специфіку.

Можна сказати, що ідеологія та уявне (авторське, колективне 
тощо) складають показові образи, як двох протилежних полюсів, так 
і додатків для вивчення предмету (твору) з точки зору імагології.

Усі образи беруть свій початок у нашій свідомості, якщо зв’язок 
між старими та новими образами – мінімальний, тоді ми звертаємо-
ся до «іншого» у «іншому» місці. Таким чином, образ, літературний 
чи ні, – може бути багатозначним проміжком між двома культурними 
реальностями. Образ «іншого» також може дещо сказати і про куль-
туру того, хто шукає, порівнює. Нам необхідно не тільки зрозуміти 
логіку репрезентації цього «іншого», ще треба пам’ятати про літера-
туру, як логіку уяви.

Образ у тексті має власну ієрархію: просторово-часову рамку,  
сис тему персонажів та культуру «іншого». Імагологія веде дослідни-

282 Pageau D.-H. Le séminaire de ‘Ain Chams. Une introduction à la littérature générale et 
comparée / D.-H. Pageau. – L’Harmattan, 2008. – P. 37

ка до запитання про структуру деяких запрограмованих ідей у літе-
ратурному тексті, який вивчається.

Жан Старобінський вважає, що при дослідженні такого типу 
текс тів існує три різновиди критики: «фобія», «манія» та «інтерпре-
тація» (у музичному сенсі терміну).283  Для дослідника зрозуміти, це 
перш за все пізнати знову, те, що ніколи до кінця не було зрозумілим.

Для Пажо існують інші три рівні в імагологічних дослідженнях: 
слово, ієрархічні зв’язки та сценарій.284 На рівні образа, як слова, 
можна згадати працю Жана Руссе («Forme et Signification. Essais sur 
les structures littéraires de Corneille à Claudel» // Jean Rousset. – Paris, 
José Corti, 1962, XXVI-200 p.), де увага до слова позбавлена форма-
лістського підходу. На рівні слова імагологія співпрацює з теорією 
мови Ф. де Соссюра та Вільгельма фон Гумбольдта, де нас цікавить 
теорія  поетики та онтологія мови. В імагології слово це перш за все 
не знак, а така єдність, яка має здатність безкінечного розширення 
значення.

Другій рівень дослідження тексту з точки зору імагології за 
Пажо – це рівень ієрархічний. Він дозволяє різними можливостя-
ми розширити поетику дослідження: визначити поетику простору 
(роздуми щодо іноземного простору), транскрипцію внутрішнього 
простору, «емоційний досвід простору» (П’єр Кауфман), відноси-
ни між художньою продукцією, та відносини між тілом і просто-
ром тіла.285

Темі простору присвячене ґрунтовне дослідження Бертрана 
Вест фаля, де він торкається понять «геокритики». Геокритика, для 
Вест фаля – це інноваційна методологія і теорія разом, яка дозволяє 
вивчати естетичні репрезентації людського простору. Вона частко-
во вимірює зв’язок між референтом та його репрезентацією. «Про-
читання Світу через текст  (та тексту через Світ)» складає основну 
ідею геокритики.286

283 Pageau D.-H. Rencontres. Échanges. Passages. Essais et études de Littérature générale et 
comaprée/ D.-H. Pageau. – L’Harmattan, 2005. – P. 9

284 Pageau D.-H. Le séminaire de ‘Ain Chams. Une introduction à la littérature générale et 
comparée / D.-H. Pageau. – L’Harmattan, 2008. – P. 55

285 Pageau D.-H. Le séminaire de ‘Ain Chams. Une introduction à la littérature générale et 
comparée / D.-H. Pageau. – L’Harmattan, 2008. – P. 56

286 Westphal B. Littérature et espaces/ B. Westphal. – Limoges: Pulim, 2003, –668 p.
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Нарешті, третій рівень – це  вивчення образу як сценарію. Такий 
спосіб ставить, або дозволяє сформулювати дві головних проблеми 
при вивченні літератури: перша – використання іноземного тексту для 
розробки іноземного образу, що веде до розробки питання інтертексту-
альності. Та друга проблема: про запрограмованість тексту, як такого.287

Отже, створенню «Словника закоханого у Росію» Домініка Фернан-
деса, – сучасного французького науковця та письменника, передували 
не тільки його власні дослідження російської культури різних періодів 
за джерелами доступними Фернандесу у Європі, а й кілька справжніх 
подорожей до Росії. Остання відбувалася влітку 2010 року Транссибірсь-
кою магістраллю на потязі «Блез Сандрар» з іншими французькими 
письменниками. (Блез Сандрар (1887-1961) – швейцарський письмен-
ник, автор «La Légende de Novgorode, de l’Or gris et du Silence» (1909),  
«La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France» (1913).) 
Фернандес здійснив свої подорожі щоб підтвердити або спростувати 
французьке (європейське) сприйняття російської культури, та віднайти 
базові засади «загадкової російської (східної) душі». Варто зазначити, 
що «Словник закоханого у…» це серія книг, енциклопедичного спряму-
вання, до написання яких запрошуються переважно відомі особистос-
ті, але не обов’язково фахівці з предмета «закоханості» (Філіп Солерс 
«Словник закоханого у Венецію», Фредерік Віту «Словник закоханого 
у котів», Бернар Піво «Словник закоханого у вино»).

Доктрина досліджень франко-російських відносин і відповідних 
взаємовпливів складалась століттями, і має багаторівневу структуру 
текстів, які досить активно досліджуються інституціями обох країн, 
традиційно оминаючи Україну, як другорядну (наприклад інститут 
INALCO, чи «Centre d’études slaves»). Згадаємо лише деякі з них. 

Самюель Шапюзо ще у ХVІІ столітті писав про цікавий факт з 
Московії, в якому йдеться про російських жінок, які не дуже раді, 
якщо їх б’ють чоловіки, але все ж таки сумували за цим, оскільки 
вважали, що можна отримати стусана один-два рази на тиждень, як 
доказ ревнощів, а отже кохання чоловіка. 288

287 Pageau D.-H. Le séminaire de ‘Ain Chams. Une introduction à la littérature générale et 
comparée / D.-H. Pageau. – L’Harmattan, 2008. – P. 57

288 Les contemporains de Molière.– éd. Victor Fourmel, Paris, 1863, I.  – P. 455-76.

Джеймс Ф. Гейнс у дослідженні «Справжні та несправжні моско-
віти. Образ росіян в епоху Людовика ХІV» ставить питання, яке ще з  
ХVІІ століття хвилює француза, а саме: «Як це бути росіянином?».289

З цього приводу була навіть написана п’єса 1668 року відомим акто-
ром Раймоном Пуассоном (Raymond Poisson, dit Belleroche) в дусі Мо-
льєра, яка має назву «Несправжні московіти». «Московітами» фран-
цузи називали усіх вихідців з російської території до часів правління 
Петра І. Російські реалії того часу Пуассон запозичив з  праці Франсуа 
де Ла Мот Ле Вайе ( François de La Mothe Le Vayer), яка, доречи, вже 
містили багато перебільшень. Тому в цій п’єсі вже присутні стереотипи 
сприйняття російського царства, як території де іде боротьба старого і 
нового ладу, де цар – це всевидюче око, де багато хутра та алкоголю; 
Росія – це територія варварів.290 (Проте стереотип не можна віднести 
до історії, він нічого не розповідає, а лише стверджує, хоча стереотип 
може бути майбутнім ескізом або резюме міфу про образ Наприклад є 
історична постать Дон Жуан, а є  міф про Дон Жуана.)

У збірнику «Теж саме та інше» (під редакцією Алена Монта-
дона), вміщено статтю Софі Олів’є «Достоєвський та францу-
зи».291 Збірник орієнтований на дослідження літератури мандрів. 
С. Олів’є аналізує  «Зимові нотатки про літні враження» Ф. Досто-
євського, які були опубліковані в журналі «Час» у період з лютого 
по березень 1863 року. Для дослідниці нотатки важливі, оскільки 
вони наслідують традицію, яка іде від листів Д. Фонвізіна (1777-
1778 рр.) та М. Карамзіна з його «Листами російського мандрів-
ника» (1791-1792), та продовжена А. Герценим у його «Листах з 
Франції та Італії» (1847-1852). Софі Олів’є зазначає, що нотатки 
Достоєвського не можуть слугувати правдивими свідченнями про 
Францію того часу, але оскільки вони написані класиком світової 
літератури, отже їх значимість полягає більш у художній,  ніж  в 
історичній площині.292 

289 Gaimes F. James. Les faux Moscovites et les vrais: l’image des Russes à l’époque de Louis 
XIV// Le même et l’autre. – L’université Blaise-Pascal, 1997. – P. 19-27.

290 Les contemporains de Molière.– éd. Victor Fourmel, Paris, 1863, I.  – P. 458
291 Ollivier Sophie. Dostoevski et les Français// Le même et l’autre. – L’université Blaise-Pascal, 

1997. – P. 243
292 Ollivier Sophie. Dostoevski et les Français// Le même et l’autre. – L’université Blaise-Pascal, 

1997. – P. 251
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Оскільки Ф. Достоєвський писав свої листи у відповідь «Нотат-
кам про Росію» (1839) Маркіза Астольфа де Кюстіна, то на думку 
Софі Олів’є необхідно звернути увагу, що письменник вже тоді зак-
лав негативне сприйняття таких «прогресивних» явищ у Франції, 
як індивідуалізм, капіталізм, атеїстичний соціалізм, жага грошей; 
явищ, які ведуть Росію до занепаду. У цьому випадку Франція виг-
лядає антиподом цінностей, яких дотримувався Ф. Достоєвський.

Домінік Фернандес, як фахівець з російської культури та історії 
не даремно обирає структурою тексту саме словник, як форму мак-
симально полісемантичну і в водночас полемічну. Статті написані 
у довільній формі роздумів, проте іноді, у питаннях важливих, на 
погляд Фернандеса, його оповідь набуває наукового стилю. Здебіль-
шого, це стосується літературних питань, де Фернандес подає влас-
ну інтерпретацію творчості російських та радянських письменників, 
які на його думку значні для Російської історії культури, але будуть 
цікавими і для французького читача, на якого і розраховане це видан-
ня. Однією з особливостей творчої манери Д. Фернандеса полягає 
його метод «психобіографії», який він намагався втілити у романах 
про М. Гоголя, С. Ейзенштейна, Л.Толстого («Les Enfants de Gogol», 
Grasset,1971; «Eisenstein. L’arbre jusqu’aux racines», 1975; «La Perle 
et le Croissant (L’Europe baroque de Naples à Saint-Pétersbourg)», 
phot. Ferrante Ferranti, Plon, coll. Terre humaine, 1995; «Avec Tolstoï», 
Grasset, 2010. 

На перший погляд, важко сказати, чим викликаний своєрідний 
вибір статей, які для Фернандеса є уособленням Росії та так званої 
«загадкової» російської душі. Поряд з А. Ахматовою, О. Блоком чи 
М. Горьким співіснують розділи присвячені анекдоту, танцям, Зо-
лотому кільцю, іконам, ревнощам, закускам тощо. Умовно, статті 
«Словника» можна розподілити за критеріями аналізу Фернанде-
сом почуттів, притаманних росіянам; особистостей (не обов’язково 
ро сіян за походженням), але які на його думку відображають суть 
російського характеру та опис російських міст та російської місце-
вості: Валаам, Золоте Кільце, Ленінград (як символ Блокади та нез-
ламності духу), Санкт-Петербург (образ нової Росії), Москва, Ниж-
ній Новгород, Новгород, Південь, Псков, Сибір, Чечня, Ялта. 

Письменник для пояснення цих реалій найчастіше звертається 
до текстів російської літератури різних періодів, але і не забуває 
про досвід своїх попередників, наприклад у статтях про Александ-
ра Дюма, Гала та Ірен Неміровські. Для тлумачення поняття «Бог» 
Фернандес взагалі використовує спогади  Р. М. Рільке та епізод з 
роману «Родимка» Л. фон Саломе. Він протиставляє романтичний 
та надуманий образ Лаври у Рільке, сповненому, як на його думку, 
досить сумного релігійного життя у  романі Саломе.293    

Поряд з пошуками релігійності у росіян, Фернандес виділяє окре-
му словникову статтю під назвою «Екстравагантність».294 Цей розділ 
з’являється невипадково, оскільки для письменника, як і для його 
попередників, завжди залишалося актуальним питання про неперед-
баченість та нераціональність  росіян. Поняття «екстравагантності» 
дослідник простежує від Петра Першого до Сталіна. Ще Стендаль 
дав  назву такій силі – «Virtu»: інстинктивна, аморальна, вільна від 
умовностей цивілізації.295

Як один з прикладів Фернандес цитує Сірену Віталь, професо-
ра російської літератури у Мілані, яка уклала збірник «Дім льо-
ду», де вона об’єднала двадцять історій XVIII та XIX століття. Це 
суцільний каталог російських кровопивців та страшних злочинів. 
Але реакції у сучасному європейському суспільстві це видання не 
отримало.296

Фернандеса цікавить місце жертви в російській культурі та істо-
рії. Він не даремно пише про те, що більшість тем та подій в Росії 
незрозумілі, якщо не враховувати визначну роль, яку має поняття 
«жертовність».297 І знову поряд з іменем Сталіна (як уособлення най-
більшого зла), письменник згадує Івана Сусаніна, блокаду Ленінгра-
да, битву під Сталінградом, розмірковуючи над одним з ключових 
питань  у цьому «Словнику», яким чином народ, маючи велику силу 
духа, постійно обирає собі тиранів у правителі.298

293 Fernandez D. Dictionnaire amoureux de la Russie/ D. Fernandez. – Plon, 2004. – P.145
294 Fernandez, op. cit., p. 210
295 Ibid., p. 146
296 Vitale Serena. La Maison de glace. Vingt petites histoires russes/ Serena Vitale. – Gallimard, 

2002, – 223 p.
297 Fernandez, op. cit., p. 627
298 Ibid., p. 73
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Можливо саме тому анекдоти, за Фернандесом, це національний 
російський спорт,  який виникає як реакція на політичну тиранію 
та соціальну нерівність. М. Гоголь та його «Ніс», «Мертві душі», 
«Ревізор» побудовані на думку письменника на великому анекдоті 
(Таке сприйняття гоголівського «Ревізора» офіційно задекларовано у 
підручниках з російської літератури у французьких університетах.). 
У ХХ столітті таким анекдотом стає «Собаче серце» та «Майстер 
і Маргарита» М. Булгакова. На подив Д. Фернандеса, у 1920-30-ті 
роки пишуть І. Ільф та  Є. Петров роман «Дванадцять стільців», який 
у Франції був перекладений перший раз 2002 року, переклад Алена 
Прешака для видавництва «Parangon». Нажаль, письменник жодним 
чином не згадує плеяду сатириків 1920-30 років.

Д. Фернандес зазначає, що Гоголь і Булгаков були за походжен-
ням українцями, Ільф – євреєм. І дивне питання ставить Фернандес, 
чи не має українська складова російського гумору приховану опози-
цію до Росії. Коли ця опозиція постійно існує і єврейському гуморі, 
як намагання захистити свою ідентичність.299

Д. Фернандес не міг не згадати про особливості  російських рев-
нощів: професійних у «Моцарті і Сальєрі» О. Пушкіна та людських 
у М. Лєскова в  «Леді Макбет»,  Л. Толстого в «Крейцеровій сонаті», 
Л. Андреєва та Є. Замятіна у «Повені».300 Письменника більш за все 
цікавить саме любовні історії, що вражають трагічністю та сповнені 
таких почуттів, які не можуть бути характерними для відносно спо-
кійного південного характеру росіян. 

Особливе місце у «Словнику» Фернандес залишає для аналізу 
російських письменників і зокрема, літератури радянського періо-
ду. Стаття про радянську літературу та постаті зазначені у словнику 
подані у досить зневажливому тоні, оскільки Фернандес вважає, що 
про цей період не можливо говорити як про явище в цілому, лише 
про поодинокі постаті та  твори, забарвлені «героїчним» кольором.301 

Передумови появи радянської літератури письменник знахо-
дить ще у Льва Толстого та  його баченні «спрощеного, доступного 

299 Ibid., p. 307-309
300 Ibid., p. 685
301 Fernandez, op. cit., p. 686

мистец тва». Д. Фернандес наголошує на віддаленості радянської лі-
тератури від світової культури. Він не пояснює, чому існує деяка не-
рівність у тому, що світова література першої половини ХХ століття 
у нього дещо відірвана від самого літературно-історичного процесу 
в Росії. Письменник лише згадує, що у радянській Росії розвивалося 
нове бачення мистецтва та місця літератури в нових умовах. Фер-
нандес не вживає термін «радянський союз» і не виокремлює країни, 
зокрема Україну, які до нього входили та їх культурні реалії. Аналіз 
періоду літератури 1920-30 років, воєнні та  частково повоєнні роки 
просто не існують у «Словнику». 

Радянська література для Фернандеса починається з перекла-
дених на французьку мову 1957 року романів Віри Панової «Пори 
року», «Товариші по зброї» Костянтина Сімонова та «Оленка» Сер-
гія Антонова. Ці романи були перекладені та надруковані на замов-
лення комуністичної партії Франції, і крім подиву від несмаку, ці 
три романи не отримали іншої реакції у французького читача. Ство-
рюючи образ ідеального героя, на думку Фернандеса, не можливо 
створити щось нове у романній оповіді, все це вже було, ще за часів 
Расіна. Різниця полягає лише в тому, що головний герой радянської 
літератури для Фернандеса живе і творить не заради себе, а лише 
для добробуту країни, тобто головний герой будь якого роману ра-
дянського періоду – це країна.302

В статті про радянську літературу та письменників цього періоду 
Д. Фернандес звертає увагу на поняття конформізму – одне з непри-
пустимих, на його думку, почуттів при визначенні східного духу (у 
значенні слов’янського). Для Фернандеса, – конформізм  не означає 
сприйняття та покірність. І тому він вважає страшною, але законо-
мірною ситуацію, коли радянський письменники з умовної назвою 
«Так» (тобто ті, що писали на замовлення літературні твори) не  мали 
таланту, а письменники «Ні» – були піддані духовним та фізичним 
тортурам. Можливо, Андре Жід мав рацію, коли говорив, що митець, 
який себе не протиставляє, перестає бути митцем.

Радянська культура для французького науковця та літературознавця 
є уособленням знищення людських почуттів та індивідуалізму. Лише 

302 Ibid., p. 686
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роман Іллі Еренбурга «Відлига» (1954) стає для французів відкрит тям 
про те, що і у радянському союзі є приховане кохання.303

Д. Фернандес, не міг не згадати про роман Віктора Некрасова «У 
Рідному місті». Не зважаючи на велику симпатію до Некрасова, Фер-
нандес вважає, що якщо би цей роман був написаний французом для 
французів, то цей твір був би слабкою заявою. Він не вчить жодному 
прояву людських почуттів, а лише демонструє здатність росіяни їх 
вміло приховувати. Все ж таки, для Фернандеса цей роман В. Некра-
сова виглядає як реабілітація традиції Достоєвського і має право на 
існування в історії літератури. 304

Того ж 1957 року у Франції з’являється роман Володимира Дудін-
цева «Не хлібом єдиним» і отримує схвальні відгуки у критиці, лише 
через те, що на думку Т’єрі Мольн’є радянське мистецтво до цього 
роману було заполітизоване, без душі та серця.305 Д. Фернандес не 
піддає особливим сумнівам висновки колег, лише зазначає, що фран-
цузька критика навіть не намагалася зрозуміти які задачі були пос-
тавлені перед радянським мистецтвом, які зрозумів лише А. Жід.

В. Дудінцев, на думку Фернандеса, написав твір, який був більше 
спрямований на західне суспільство, яке поставило собі за мету створи-
ти суспільство, де задовольнялися більш фізичні ніж духовні потреби.

Не зважаючи на великий обсяг «Словника» Фернандес не може 
собі дозволити аналізувати кожний твір радянської літератури другої 
половини ХХ сторіччя. Він подає коротку характеристику лише най-
більш вагомих творів, таких як роман Костянтина Сімонов «Живі 
та мертві». Роман має багато недоліків з точки зору мови та фор-
ми, оскільки Сімонов як письменник формувався за часів Сталіна, а 
отже не міг писати вільно.

Для французів лише роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» є 
зразком російської прози ХХ століття, а романи Шолохова стали 
хрестоматійним сприйняття образу російського селянства.

Серед видатних критиків та літературознавців радянського пе-
ріоду, Фернандес бачить лише Михайла Бахтіна. Лише тому, що 

303 Fernandez, op. cit., p. 679
304 Ibid., p. 700
305 Maulnier Thierry. Dialogue inattendu / Thierry Maulnier. – Flammarion, 1979, – 278 p.

праці  З. Фрейда мали не аби який вплив на Бахтіна, і сам Бахтін 
зробив значний внесок у потрактування Фрейда з марксистської 
точки зору, він, Бахтін, має право називатися європейським літе-
ратурознавцем. Фернандес стверджує, що марксисти на противагу 
Фрейду не мали ґрунтовних досліджень в галузі природи митця. 
Письменник звертає на це увагу, оскільки вважає, що ігнорування 
фрейдистського підходу у радянській критиці не могло не позна-
читися на якості зображення внутрішнього світу людини. Мож-
на сказати, що Фернандес стверджує, що радянська література не 
мала на меті, і не могла продовжити традицію класичної російсь-
кої літератури, проте чому саме опозиція фрейдизм-марксизм є од-
нією з засад занепаду радянської літератури виглядає дещо незро-
зумілим.306

Вищезгадана методика дослідження тексту за Д.-А. Пажо дає нам 
можливість прослідкувати усі три рівні в тексті «Словника закоха-
ного у Росію» Домініка Фернандеса. Для  пояснення російських ре-
алій письменник обирає лише ті слова (у широкому значенні), які на 
його думку є найширшими образами та можуть слугувати прикла-
дом для франкомовного читача у сприйманні ним російської душі. 
На ієрархічному рівні словник перетворюється на метатекст, який 
всотує досвід попередників та сучасників Домініка Фернандеса не 
тільки у дослідженні Росії, а й у дослідженнях інших народів та сві-
тів, які в свою чергу мають характерні  риси французької історико-
філософсь кої школи. Сценарний рівень – це сама форма словника, 
яка вже покли кана працювати зі словом, пояснювати його різні зна-
чення та місце застосування.    

Якщо підсумувати визначення головних цінностей для росіян, 
не зважаючи на інші негативні моменти, ієрархічно за Фернанде-
сом, вони виглядають таким чином: читання, театр, музика, похід 
у ліс, збір грибів, сімейна єдність, гостинність.307 Росіяни ідуть до 
театрів та читають книжки тому що так, через  А. Чехова, О. Пуш-
кіна, О. Чайковського та  С. Рахманінова вони спілкуються з Бо-
гом.

306 Fernandez, op. cit., p. 718
307 Fernandez, op. cit., p.149
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Можливо, саме так і сприймається Росія у Франції ХХІ сторіч-
чя, проте не можна не зауважити, що словник написаний літерату-
рознавцем, членом Французької Академії, а отже має неприховане 
ідеологічне завдання впливати на думки пересічних французьких 
та франкомовних громадян.

Таким чином, різниця між російськими та французькими манд-
рівниками полягає у тому, що хоча Росія та Франція були, а деякою 
мірою і залишаються імперіями, проте французькі мандрівники ди-
вилися і дивляться на Росію як на екзотичну країну, майже завжди 
спираючись на досвід попередників, проте намагаючись виробити 
свої власні підходи для кращої класифікації держави у всіх її про-
явах. Російські мандрівники не тільки досконало знали мову, істо-
рію, маючи уявлення, часто ідеалістичне про Францію та Європу 
взагалі. Якщо російські мандрівники шукали підтвердження ідеалів, 
у такий собі «країні мрій», то французькі мандрівники скоріше ди-
вувалися, що на такому просторі та з таким світосприйняттям, більш 
азійським ніж європейським, існує культура не до кінця зрозуміла 
європейцям, але яка не тільки має здатність асимілювати надбання 
світової культури, але й давати свої власні твори, які також мають 
право інтегруватися  у світовий культурний процес.

ВИСНОВКИ

Французька література мандрів є цікавим феноменом для дос-
лідника. Це пов’язано з її історичним тлом, яке породжує усі сю-
жетні реалії твору. Особливість такого типу літератури полягає в 
тому, що вона має тенденцію існувати доти, допоки людина манд-
рує. І не важливо чи це мандри музеєм разом з Ґотьє, кімнатою з 
Гюїсмансом, чи світом з Селіном та Роб-Грійє. Кожна мандрівка 
має початок та кінець, тут не буває відкритого фіналу. 

Література мандрів важлива для розуміння культурних проце-
сів, які відбуваються саме зараз в Україні та Європі. «Незручні» 
питання біженців, переселенців, сучасні «хрестові походи» навпа-
ки, віронетерпимість, протистояння цивілізації та варварів, – все 
це вже було в історії людства та на мапі Світу. Країни, які ще у 
Середньовіччі жили у подобі сучасного Євросоюзу, розвивали та 
боронили культурну ідентичність разом до тих пір, допоки не з’я-
вилася нова економічна ситуація та нове розуміння Імперії зразка 
ХІХ-ХХІ сторіччя. До того Середньовічна та Ренесансна Європа 
також створювала імперії іншого штибу, менш живучі, проте більш 
інтегровані у ті суспільства, які європейці намагалися приєднати 
географічно та духовно. Питання історичної пам’яті тісно пов’я-
зано з літературою подорожей та розвитком людства; все це разом 
має свою особливу циклічність та закономірність розвитку, пов’я-
зану з технічним та духовним прогресом. Недаремно цікавість до 
давніх історій держав, забутих та втрачених маршрутів виникали 
у Франції (та майже будь якої країни у період її становлення чи пе-
ретворення на імперію) саме тоді, коли країна потребувала зразок, 
якщо не для наслідування, то принаймні для порівняння та роз-
робки подальшої стратегії для існування. Тому паломницька літе-
ратура Франції існувала майже тисячу років без особливих змін, 
що обумовлено незмінною ідеєю пошуку ідеальної християнської 
держави. Це маршрут, закарбований сторіччями, чого не можна 
сказати про утопічну складову в мандрівній літературі. Ідеї схо-
жі, проте їх реалізація – відмінна, і дійсно пов’язана з розвитком 
людського прогресу та свідомості. Світські та політичні подорожі, 
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мистецькі та наукові, – мандрівна  франкомовна література поєд-
нує у собі елементи енциклопедичного пізнання світу та нанесен-
ня цих знань на мапу, з одночасним ототожненням французької 
нації у кордонах, які змінювалися залежно від потреб людського 
розуму чи владної думки.
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