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Передмова

Історія та література тісно пов’язані між собою. 
Вони взаємодіють на різних рівнях та мають одна-
кову мету: постійно писати про події в житті людства 
так, щоб ці події залишалися актуальними не одне 
сторіччя. Ця книга є спробою описати один з аспек-
тів взаємодії літератури та історії, а саме формуван-
ня персональної авторської моделі історичної епохи. 
Мова іде про трьох французьких письменників: Жюля 
Мішлє (1798-1874), Ж.-К. Гюїсманса (1848-1907) та 
П’єра Клоссовські (1905-2001). Кожен з них представ-
ляє свою історичну епоху, свої естетичні та етичні 
уподобання у ставленні до історичного процесу. Але 
усіх трьох письменників об’єднує не тільки жага до іс-
торії як науки, а й спроба створити власні образи тих 
історичних епох, якими вони цікавилися. У цьому до-
слідженні увага приділяється саме образу історії се-
редньовіччя. Свого часу і Мішлє в романі «Відьма», і 
Гюїсманс в романі «Там, унизу», і Клоссовські в романі 

«Бафомет» приділили значну увагу цій епосі. Вони на-
віть обрали приблизно один часовий проміжок та ге-
роїв: тамплієри, Жанна Д’Арк, Жіль де Рец, середньо-
вічні єресі, архітектура. Але підходи до побудови цих 
моделей середньовіччя у письменників досить різні. 
Саме пошуку точок дотику й особливостям манери 
письменників поєднувати історію та літературу і при-
свячене це дослідження.

Треба зазначити, що ця розвідка має на меті по-
казати деякі складнощі, з якими стикається дослід-
ник у процесі роботи з історичним романом. Мова 
іде про точки:)очки дотику в творах, які розділені за 
написанням у часі, але мають приблизно однаковий 
сюжет, а саме твори про Середньовіччя. Отже, три 
митці відділені у часі, кожен ізз них є представником 
своєї епохи, що не могло не позначитися на творчо-
му підході взагалі та на стосунках з історією зокре-
ма. Наприклад, Жюль Мішлє передусім був ученим, 
тому будь-який його художній твір не позбавлений 
хронологічного викладення фактів. Межа переходу 
від історичної хронічки до художнього тексту досить 
умовна. Крім того, Мішлє завжди необхідно знайти 
першопричину усіх подій. Він шукає ці витоки у люд-
ській природі, навіть узагальнив її у романі «Відьма», 
де показав еволюцію жінки у суспільстві протягом 
Середньовіччя. На відміну від Мішлє, Гюїсманс та 
Клоссовські є прихильниками естетико-філофсько-
го-містичного принципу пошуків першопричин по-
дій. Якщо Мішлє реалістично пише про процеси над 
відьмами, пояснюючи ті, чи інші стани жінок під час 
допитів інквізиторами, як психічну хворобу. то Гюїс-
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манс, навпаки, вступає у полеміку з лікарем Шарко, 
який своїм дослідженням ставить під сумнів існуван-
ня містичних станів як таких. Для Гюїсманса містика 
не існує окремо від Середньовіччя. 

Ще одна складність, з якою може мати справудос-
лідник, полягає у науковій літературі, присвяченій твор-
чості письменників. У Національній бібліотеці Франції 
(Bibliothèque nationale de France) в загальному каталозі 
ви можете нарахувати 1171 посилання, присвячене Ж. 
Мішлє; 739 – Ж.-К. Гюїсмансу, та лише 260 – П. Клоссов-
ські. Це не так багато, як здається на перший погляд. 
Оскільки серед цього розмаїття ви не знайдете жодного 
дослідження де б ці три прізвища траплялися разом од-
ночасно. Суто літературознавчих досліджень творчості 
Гюїсманса набагато більше, ніж подібних про Мішлє чи 
Клоссовські. Цьому є логічне пояснення: воно криється 
в тому, що досить важко об’єднати ці три творчі постаті 
на рівні естетичних підходів до викладення матеріалу. 
Мішлє передусім – історик, а у другу чергу письменник. 
Гюїсманс працював усе життя у Міністерстві внутрішніх 
справ; письменник – це його прихована частина життя. 
Клоссовські починає як перекладач, знавець античної 
та німецької філософії, але традиції родини Клоссовські 
де Рола все ж таки явили себе у другій половині життя 
письменника. Письменник наважився видати свій пер-
ший твір про філософію де Сада, коли йому було 42 роки 
(«Sade mon prochain» «Сад мій наступний», Paris, Éditions 
du Seuil, 1947). Усіх трьох митців у цьому дослідженні 
об’єднує сюжет – епоха Середньовіччя. Треба одразу за-
значити, що не варто шукати (навіть у творах Ж. Міш-
лє) абсолютного дотримання сучасних рамок поняття 

Середньовіччя, як то у історії, так і у мистецтві. Фак-
ти та ілюстративний матеріал, який використовували 
Мішлє та Клоссовські, виходить за рамки навіть пізньо-
го Середньовіччя. Мова тут іде про те, що письменники 
для власного натхнення та для сюжетів творів іноді ви-
користовували картини художників не тільки періоду 
італійського, а й північного Відродження, які не збіга-
ються не тільки у часових рамках, але і в деяких куль-
турних аспектах. Крім того містична складова трьох 
романів ускладнювала дослідження, оскільки небагато 
науковців беруться за такі сюжети, як-то трактування 
інквізиторських трактатів та їх вплив на мистецтво тих 
часів. Але усі три автори поставили собі за мету описати 
Середньовіччя та, як відчували лише вони. У цій розвід-
ці відобразилася спроба йти саме за творчою манерою 
кожного з письменників, його культурною та естетич-
ною домінантою при змалюванні конкретної історичної 
епохи. У Ж. Мішлє такою домінантою є історія, в сенсі 
науки; домінантою Гюїсманса постаємистецтво; Клос-
совські своїм орієнтиром обирає філософію. 

Це невеличке дослідження немає на меті претен-
дувати на вичерпність викладу. Це лише спроба по-
казати, що в літературі образ Середньовіччя має різні 
шляхи формування. Можливо, це дасть змогу прояви-
ти та пояснити деякі стереотипи, що склалися за ХІХ-
ХХ століття у відображенні «темних» віків людства. 
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Розділ І. Особливості фран-
цузького історичного роману

ХІХ століття позиціонує себе як доба історії. Ро-
мантизм, без сумніву, відродив інтерес до минулого 
своєї країни, зокрема інтерес до середніх віків, які 
були призабуті в епоху Просвітництва. Звичайно, 
на думку одразу спадають романи Вальтера Скот-
та, який за офіційною версією спровокував інтерес 
до «темних віків». Багато письменників намагалися 
наслідувати В. Скотту. Скажімо, О. Дюма активно 
залучав сюжети з історії середньовіччя, а молодий 
О. де Бальзак, до того, як присвятити себе створен-
ню «Людської комедії», написав, наприклад, новелу 
«Фальтюрн» про Неаполь ХІІ сторіччя.1 Він також 
розробив проект «Художньої історії Франції», де опи-
сав царювання Карла VI, подібно до Дюма у його «Із-

1 Balzac, Honore de.  Falthurne. Manuscrit de l’Abbe Savonati. Traduit de l’Italien par M. Matricante. 
Texte inedit, etabli et presente par Pierre-Georges Castex. Paris : Jose Corti. 1950. Octavo, pp. lxxxv, 
[1], 196, [2].

абеллі Баварській».2 Людвіг Тік, Ахім фон Арнім, Ві-
ктор Гюго та багато інших романтиків, і зрештою, 
Жюль Мішлє також у своїх творах звернулися до іс-
торії середніх віків.

Середньовічна епоха приваблювала романтиків 
тим, що живила передусім їх уяву. Історія Середньовіч-
чя – це не час психологічного аналізу, а час дії, тому ана-
лізується сама історія, а не окремі особистості. Для бага-
тьох письменників Середньовіччя є антуражем, місцем 
де ще можливі героїчні вчинки, у порівнянні з ХІХ сто-
річчям. Після епохи Наполеона письменникам так не ви-
стачало героїзму, якому б хотілося наслідувати.

Романістам часто заважали стосунки з їхніми су-
часниками – істориками. Історична розповідь та істо-
ричний роман не могли віднайти місце одне для одного. 
Проблема стає ще гострішою, коли з’являються рома-
ни Жюля Мішлє, Огюстена Тьєррі та інших істориків, 
у яких межа між літературою та історією часто розми-
та.3 Естетичні вимоги, здавалося б, мають пріоритет 
над вимогами наукової істини, і таке концептуальне 
ставлення письменників до історії пояснює той факт, 
що перед обличчям історичних джерел, романісти іно-
ді не могли визначитися з обсягом власних творів.

У передмові до збірника «Історичний роман: опо-
відання та історія» зазначається, що «історичний 
роман» відсилає західного читача до жанру, який 
з’явився лише у ХІХ сторіччі.4 Звичайно, як вже йшло-
ся, засновником якого традиційно вважають Вальте-
ра Скотта. Поява жанру відбулася з одночасним відо-
2 Durand-Le Guern I. Le Moyen Âge dans le roman historique romantique // Le roman historique. 
Récit et histoire. – Nantes, 2000. – P. 83.
3 Le Romanesque et l’histoire/ Nantes, 2010. – 446 p.
4  Le roman historique. Récit et histoire. – Université de Nantes, 2000.– p. 12.
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кремленням історичної науки від літератури. До цього 
часу існував протоісторичний роман, який наслідував 
«класичні часи», а отже там домінувала історіографія. 
Історичне письмо, за Франсуа Лявона,ставить питан-
ня про валідність літератури як такої, оскільки вона 
(література) підтримує та спонукає до гри, де перепи-
сування фактів оголює значення історії. Саме з того 
часу з’являється можливість дослідникам говорити 
про національні варіанти жанру історичного роману.5 

Жан-П’єр Камю (1584—1652) – богослов, автор 
двохсот шістдесяти трактатів різного роду, також пи-
сав історичні романи. Він є автором історичного твору 
під назвою «Башта дзеркал», де історія набирає образу 
Теодицеї.6 Це ідеальне співвідношення для автора між 
поетикою та теологією. У Ж.-П. Камю християнська 
мораль та художня література стають полем турбу-
лентності. Особливо це стосується історії індивідуаль-
ної у співвідношенні з історією колективною. Історія, 
яка впливає на долі персонажів, є частиною божого 
Провидіння, не вступаючи при цьому у конфлікт.

Куртіс де Сандрас – мушкетер, автор «Спогадів 
Д’Артаньяна», його книга була популярніша за «Прин-
цесу Клевську» у ті часи. Вудбрідж у своєму досліджен-
ні пише, що Куртіс був «передвісником реалістичного 
роману».7 На батьківщині, у Франції, Куртіс був не 
таким популярним за життя. Але після перевидання 
«Спогадів Д’Артаньяна» лише Дюма звернув увагу на 
цю історію та зробив з неї «бестселер». Псевдомемуа-
5  Ibid., p. 13.
6  La Tour des miroirs. Ouvrage historique de M. I. P. C. E. (Jean-Pierre Camus Evêque) de Belley by 
Jean-Pierre Camus – 1631.  http://books.google.com.ua/books?id=0AxdlDb4EZUC&printsec=frontc
over&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
7  Le roman historique. Récit et histoire. – Université de Nantes, 2000. –  p. 55.

ри Куртіса зробили неабиякий внесок у розвиток іс-
торичного роману ХІХ сторіччя. 

У цьому ключі цікавим видається ґрунтовне до-
слідження Марка Гійомі «Доісторичний роман» (есе 
про визначення жанру та історія міфу).8 Автор на-
магається узагальнити досвід попередників про ви-
значення жанру історичного роману, але на матеріа-
лі романів, присвячених «доісторичним» подіям. Він 
згадує у своєму дослідженні П’єра Версеня, автора 
«Енциклопедії утопії, надзвичайних подорожей та на-
укової фантастики» (1972). Елі Бертлє 1876 року вина-
ходить назву «доісторичний роман». П. Версень пише, 
що романи, які зображають міфічні часи чи часи 
стародавнього Єгипту та мегаліти Стоунхеджа, є так 
само доісторичними романами. Чому доісторичним? 
Згідно з дослідником ми маємо справу з дописемними 
часами. Романи про такі часи «…перебувають на кор-
доні доісторичного роману, езотеричної традиції та 
вульгаризованої археології та звичайного обману; це 
величезна галузь паралітератури, у якої немає назви, 
але відчувається сильна єдність: такі ж теми, такі ж 
колізії, той самий стиль».9 

Гійомі також пропонує наступний аналіз сте-
реотипів та кліше, які трапляються/наявні у доіс-
торичному романі. Це, по-перше, матеріальна час-
тина: п’ять найбільш вживаних елементів (дубина, 
шкіра тварини, вогонь, кам’яні леза, прилисток) та, 
по-друге, персонажі роману («біполярний» кастинг): 
маленький-великий, масивний-худорлявий, по-

8  Guillaumie Marc. Le roman préhistorique. Essai de définition d’un genre, essai d’histoire d’un 
mythe. – Presses universitaires de Limoges, 2006. – P. 25.
9  Ibid., p. 32.
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творний-гарний, темний-світлий, волохатий-голий, 
сильний-слабкий. Автор приділяє особливу увагу 
розподілу ролей персонажів у доісторичному романі, 
наслідуючи систему, розроблену ще Проппом.10 

Марк Гійомі звертає увагу на те, що поява моди на 
доісторичний роман у літературі, аж ніяк не позначи-
лася на популяризації справжніх дослідників цієї епо-
хи.11 Така ситуація пояснювалася тим, що література 
не вважала досягнення палеонтологів того часу важ-
ливими, отже вони не могли слугувати базою для на-
писання такого типу романів. Крім того, поява романів 
на доісторичну тематику, навіть недостовірних із точки 
зору науки, викликала неаби-яку реакцію церкви. Не-
сумісність теорії еволюції з християнськими догматами 
спричинила появу низки досліджень, де аргументовано 
доводилися суперечності теорій розвитку доісторичної 
людини. Цікавим залишається те, що суперечки про-
водилися не тільки на рівні діалогу церква – наука, а 
й на рівні церква – доісторичний роман. Хоча останні 
діалоги не можуть не викликати сумнівів, тому що до-
історичний роман не є дослідженням, а все ж таки пло-
дом уяви письменника. Ще один цікавий аспект – це по-
ява постаті доісторичного «священика» (тобто шамана), 
чоловіка чи жінки, не так важливо, але це створювало 
прецедент для відвертання від християнства (на думку 
клерикальних кіл). Як не дивно, але доісторичний ро-
ман став приводом для ностальгії за старими часами, 
відміченими своєрідною ієрархією (чітке розподілення 
на клани, касти, релігійну належність).12

10  Ibid., p.35.
11  Ibid., p. 156.
12   Le roman historique. Récit et histoire. – Université de Nantes, 2000. – p. 55.

Подібне дослідження жанру доісторичного рома-
ну дає нам можливість говорити про один із підходів до 
вивчення історичних та псевдоісторичних подій, які є 
основою будь-якого твору з історичним «присмаком». 
Доісторичний роман є прикладом суперечностей, з яки-
ми стикається як автор роману, так і дослідник такого 
тексту. Автор не може достеменно дотримуватися доіс-
торичної реальності, (це саме досить часто стосується 
і романів, написаних про давню Грецію, Рим чи Серед-
ньовіччя), так чи інакше виникає необхідність зверта-
тися до власної уяви. Тоді виникає інша реальність, до-
історична, але створена в уяві письменника, яка може 
мати фактологічне підтвердження, а може бути вигада-
ною, але сприйнятою читачем, як реальність. 

Але у випадку з романами про середньовічну епо-
ху, можна стверджувати, що існує принаймні два ве-
ликих типи відображення тих часів: героїчне Серед-
ньовіччя (золотий вік, лицарські пригоди) та темне 
(варварство, відьмацтво, релігійний фанатизм). Це 
унеможливлює більш чітку класифікацію текстів, з 
огляду на велику їх кількість та кількість стереотипів 
відображення цієї епохи. 

Проте, складність ґенези жанру не обмежує коло 
проблем історичного роману ХІХ століття. Напри-
клад, історичний роман з сюжетом про темні Серед-
ні віки мав неабиякий вплив на появу фантастичного 
жанру, який в свою чергу теж має вплив на уяву і тво-
рить вже власні стереотипні образи Середньовіччя.13 

Роман «про трубадурів» XVIII століття писав на 
теми лицарства, де уявляв Середні віки, як манірну 

13 Це стосується насамперед «чорних романів» та романів про різних примар та чудовиськ, 
як-то вампіри, големи тощо.



14 15

Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний роман Розділ І. Особливості французького історичного роману

ідилію. Історичний роман ХІХ століття підхопив цю 
ідею, і можна говорити про те, що майже всі рома-
ни написані саме про часи лицарства, як невід’ємну 
складову середньовічної епохи. Готичний роман, 
який народився в Англії, привчив читачів та романіс-
тів асоціювати середньовічний контекст з жахіттями, 
з надприроднім, з терором та марновірством. Визна-
чення В. Скотта «dark ages» на довгі роки визначило 
атмосферу сприйняття тих часів.

Захоплення Середніми віками дає своєрідний 
поштовх розвитку романного жанру, проте кожний 
письменник знаходив власні сюжети, які могли бути 
відображені у його творі. Скажімо, Бальзак писав, 
що кохання у сучасному розумінні у Середньовіччі не 
було, а існувало лише релігійне почуття: «Кохання – 
це все ще релігія, воно сповнено фанатизму, наївних 
забобонів, піднесеної відданості тим, хто співчуває 
християнству».14 Для письменника, пригода народжу-
ється саме від цієї екзальтації почуттів, ніби у Серед-
ньовіччі все гіперболізовано та сповнено фанатизму. 

В іншому ключі цю тему ілюструє роман Людвіга 
Тіка «Шабаш відьом» (Der Hexensabbat. Novelle, 1831). 
На початку роману стає зрозумілим, що дія відбува-
ється у другій половині XIV століття, але що вражає 
читача, це дезорієнтація, тимчасове переміщення у 
сучасність Тіка. У цьому творі історія – це двигун для 
пригод. Проте очікування читача можуть не справ-
дитися, оскільки Тік описує процеси над відьмами не 
з погляду темних Середніх віків, а сучасних йому по-
літичних процесів. Головна героїня роману Катрін го-

14 Durand-Le Guern I. Le Moyen Âge dans le roman historique romantique // Le roman historique. 
Récit et histoire. – Nantes, 2000. – P. 85.

ворить про те, що час іде, а все залишається на своїх 
місцях.15 Середньовіччя продовжує панувати у думках 
людини ХІХ століття: культ марновірства, нетерпимос-
ті, архаїчних страхів. Все це, досягши апогею, може 
відродити нову інквізицію. Таким чином, епоха Серед-
ньовіччя дозволяє письменнику порівнювати сучасні 
йому часи з абсурдними умовами існування людства, 
коли полювання на відьом були звичним явищем. 

Стереотипи середньовічної культури викорис-
товують письменники для порівняння реалій того 
часу та сьогодення. Для Бальзака людина середньо-
віччя – наївна та чиста у порівняні з його сучасника-
ми. У Людвіга Тіка ці часи приймають жахливу фор-
му інквізиції, процесів та звинувачень. Автор оцінює 
з раціональної точки зору події того часу, які могли 
призвести до жахливих наслідків. Насправді, його 
аналіз виходить далеко за рамки Середньовіччя, на-
віть якщо тема відьмацтва та диявольських практик 
традиційно асоціюється з цим періодом. Його істо-
рія – це відродження забутого варварства, у світі, де 
все спокійно, впорядковано та врегульовано розумом. 
Тік пише про те, що історія не розвивається лінійно, 
і іноді пригальмовує. Він створює зовсім нову інтер-
претацію Середньовіччя, яка має чітко орієнтувати-
ся на прочитання історичного факту. Жюль Мішлє та 
Ж.-К. Гюїсманс, в свою чергу, намагається дослідити 
у середньовічній епосі психологічні витоки багатьох 
проблем сучасного суспільства. П. Клоссовські вже у 
ХХ сторіччі використовував епоху Середньовіччя як 
тло для втілення власних естетичних моделей. 

15 Tieck L. Le Sabbat des sorcières. Cronique de 1459 / Ludwig Tieck. – Marseille , Laffite 
Reprints, 1982. – 150 p.
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Не можна не згадати один з важливих аспектів ви-
вчення художніх творів, коли на допомогу приходить 
теорія екфразису, яку важко переоцінити. Класичне 
визначення екфразису, як опису предмета художнього 
мистецтва в літературному тексті, дає нам можливість 
прослідкувати деякі зв’язки не тільки на рівні генетич-
них зв’язків у тексті твору, відповідного його впливу на 
структуру та зміст, а й зв’язки тексту у історичному та 
культурному просторі. Особливої, сталої класифікації ек-
фразисів не існує. Можливо, це має сенс, оскільки спро-
би класифікації мають місце лише з урахуванням деяких 
умов. По-перше, це тематична класифікація екфразисів, 
з огляду на їх специфіку форми художнього відображен-
ня, тобто скульптура, живопис, кіно, театр, музика. По-
друге, класифікація з культурно-історичної точки зору – 
екфразиси, які належать одній чи різним культурним 
групам, як у хронологічному та і в географічному сенсі. 
Це два найбільш широких аспекти, інші класифікації мо-
жуть з’являтися відповідно до вимог, котрих вимагають 
самі тексти. Ми можемо говорити про класичні та модер-
ні екфразиси, статичні-динамічні, сталі-мутаційні і т.д.

Для дослідника наявність екфразису у тексті, іно-
ді стає маркером, який дозволяє розплутувати зв’язки 
всередині та поза текстом. Наприклад, одна з най-
більш узагальнених груп екфразисів – релігійні, вони 
стосуються будь якого предмету культу, відображено-
го у тексті. Від Ковчегу Завіту, описаного у Старому 
Завіті, до Вавилонської вежі, яка є скоріше описом ле-
гендарної будови шумерського періоду. Цікава транс-

формація відбувається з цим екфразисом у подаль-
шому. Нам відома картина Пітера Брейгеля старшого, 
в основу сюжету якого покладено сюжет з Першої 
книги Мойсея. (мал. 1-2) Проте, вже у цьому розу-
мінні, ми стикаємося з трансмедійністю екфразису, 
тобто з його можливістю до трансформації та моди-
фікації від зображення до тексту і навпаки. Оскільки 
картина Брейгеля не відображає канонічний сюжет 
Святого письма, а надає йому власної інтерпретації. 
Тут ми стикаємося ще з одним цікавим аспектом ек-
фразису періоду середньовіччя. Мова іде не лише про 
потрактування античних та біблійних екфразисів у 
середньовічних текстах, а й з різними до них підхо-
дах, наприклад у православному та католицькому сві-
ті. У свій час відділом давньоруської літератури РАН 
були опубліковані два томи про зв’язок літератури та 
мистецтва цього періоду.16 Так існує прямий зв’язок з 
описом тієї чи іншої біблійної події та відображенням 
її на іконі. Одразу необхідно зазначити, що мова не 
іде про ілюстрування, мова іде про те, що зображен-
ня на іконі має розміщуватися у строго визначеному 
порядку, та з таким змістом, щоб прочанин міг вільно 
співставити текст та зображення у церкві. Тобто, на-
віть, якщо ти неписьменний, ти отримуєш інструк-
цію до прочитання і вірного трактування Біблії. Але, 
цікавим є той факт, що дуже рідко існують розбіжнос-
ті між Святим Письмом та іконою у православному 
світі (наприклад ікони Георгія Побідоносця), але у ка-
толицькому Середньовіччі все виглядає по-іншому. У 
16 Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР. Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом); Ред.: Д. С. Лихачев, Г.М. Прохоров, М.А. Салмина. – Л.: Наука, 
Ленинградское отделение, 1985. – Т. 38: Взаимодействие древнерусской литературы и изобра-
зительного искусства. – 543 с.
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Курціуса, у досить невеличкій частині про зв’язок жи-
вопису та літератури є пояснення такій відмінності у 
канонах святих зображень. «…Поліціано, як доводить 
А.Варбург, був ученим дорадником Ботічеллі. «Наро-
дження Венери» та «Весна» іконографічно прочитуєть-
ся в контексті античних авторів, яких Ботічеллі знав 
завдяки сучасній йому поезії та ерудиції». Сад Флори 
в Овідія, який відобразився в атріумі перед західними 
хорами в романському соборі, або Вергілієвий Елізій – 
прообраз Райського саду.17 

Подальшу трансформацію екфразису Вавилон-
ської вежі, яка відома більше за зображенням, ніж за 
описом у тексті, у ХХ сторіччі вже брейгелівське про-
читання ми знаходимо у вежі Мінас Тіріт з «Володаря 
перснів» (мал. 3-5).

Трансформація біблійних екфразисів у середньо-
вічній літературі безпосередньо пов’язана з живо-
писом. Особливої уваги в цій площині заслуговують 
фламандські примітиви та їх подальший влив на фор-
мування нової хвилі екфразисів вже у текстах фран-
цузьких літераторів ХІХ-ХХ сторіччя. 

Умовно у Мішлє, Гюїсманса і Клоссовські можна 
виокремити кілька різновидів екфразису. У «Відьмі» 
Мішлє екфразис більш зрозумілий у першій частині 
роману. Та частина, яка так чи так згадувала та за-
лучала античні твори мистецтва. Для створення від-
чуття епохи, Мішлє не потребує такої кількості поси-
лань на живопис та скульптуру, як-то у Гюїсманса чи 
Клоссовські. Мішлє творить свою епоху, спираючись 
передусім на письмові джерела, ілюстрація цих дже-

17 Курціус Ернст Роберт. Європейська література і латинське середньовіччя / Анатолій Ониш-
ко (пер.з нім.). – Л. : Літопис, 2007. – с.90-91.

рел живить уяву письменника рівно на стільки, щоб 
Мішлє-письменник не перемагав Мішлє-історика. 

Ж.-К. Гюїсманс у романі «Там, унизу» («La-bas»), 
не може не скористатися ілюстраціям епохи Жани 
Д’Арк. Він неодноразово згадує портрет Карла VII, 
який був намальований Жаном Фуке (мал. 9). Гюїс-
манс постійно роздивляється цей портрет. Він шукає 
риси безвольної, підлої людини, яка так легко позбу-
лася Жани Д’Арк. Ікони, вівтарі, рукописні книги того 
часу, – все це слугує ілюстрацією для створення від-
повідного настрою Середньовіччя у цьому творі. Гю-
їсманс ніби ставить під сумнів, що Середньовіччя, як 
епоха розвитку архітектури, книжкової гравюри, на-
уки може бути прикладом темних віків.

У Клоссовські ситуація дещо інша. Варто 
пам’ятати про те, що він сам художник. Тому в романі 
«Бафомет» ми натрапляємо на подвійний екфразис. Це, 
по-перше, опис збережених і до сьогодні храмів аль-
бігойців (історичні свідчення), а по друге – опис не де-
тальний, якби то робив натураліст, а опис із точки зору 
митця (роздуми та інтерпретація на тему справжніх іс-
торичних реалій) самого Клоссовські. Необхідно бачити 
його картини, для того, щоб зрозуміти, що іноді (подібно 
до Роб-Грійє) він цитує самого себе: кольори, експозиція.

Цікавою виходить картина, коли Клоссовські при-
близно в один час із Дрюоном пише свій роман. Мо-
ріс Бланшо у передмові пише, що Клоссовські обирає 
барокову модель викладення суті історії.18 Гюїсманс 
пише у декадентському стилі. Чи є можливість поста-
вити знак «рівності» між епохою декадентів та бароко? 

18 Klossowski Pierre. Le Baphomet. – Paris:Gallimard, 2002. – 232 p.
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І так, і ні. Можливо, різниця або однаковість полягає в 
тому, що для створення цієї реальності (Жіля де Ре або 
тамплієрів) обирається саме та, необхідна, на погляд 
письменника, форма. Питання історичні не легкі, і не 
можуть трактуватися абсолютно безапеляційно. Осо-
бливо питання, які так чи так пов’язані з релігійними 
та філософськими догматами. Як це не дивно, в наш 
час усі ці три романи друкуються як взірці езотерич-
ної літератури. Насправді, вони тільки дотичні до по-
дібних тем через обрані сюжети. А їх складна симво-
ліка має прихований естетичний зміст. Там не варто 
шукати справжні окультні практики (окрім варіацій 
на теми чорної магії) і окремих ритуалів єретиків. 

Розділ ІІ. Роман Ж. Мішлє «Відь ма»: 
образ Середньовіччя з погляду історика

Французький історик Жюль Мішлє (1789-1874), 
який читав романи Вальтера Скотта, відчув якщо не 
бажання наслідувати англійцю, то принаймні спро-
бувати власні сили у написанні художніх творів (мал. 
6-8). Жюль Мішлє є автором багатотомної праці «Істо-
рія Франції», цікавою не тільки для істориків, а й для 
літературознавців.19 У романі «Відьма» (1862), який 
був написаний після завершення «Історії», Мішлє пе-
реходить на інший рівень її осмислення, від простої 
констатації фактів до пошуків психологічного під-
ґрунтя.20 Роман «Відьма» важкий для сприйняття: 
його не можливо прочитати і осягнути лише за один 
раз. Хоча б тому, що Мішлє досить вільно поводить 
себе з читачем, він не дає посилань у тексті на чис-

19 Існує кілька видань «Історії Франції», але всі вони мають таку структуру Histoire de France 
(Tomes I et II [jusqu’à la date de 1270], 1833; tome III [jusqu’à la mort de Charles V], 1837; Tome 
IV [le règne de Charles VI], 1840; Tome V [Charles VII], 1841 (nouvelle préface en 1869) ; tome VI 
[“Louis XI et le Téméraire”], 1844
20 Michelet J. La Sorcière / Jules Michelet. – Flammarion, 1966. – 314 p.
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ленні історичні алюзії. Тому, для того, щоб зрозуміти 
текст, необхідно користуватися, як мінімум довідни-
ком з історії Франції, як максимум – довідником зі 
світової історії. Безумовно, Мішлє творить виключно 
епічні твори. Вони не можуть бути камерними, це ви-
ходить із самої особистості письменника, який само-
тужки написав історію Франції. Мішлє і є сама історія. 
Поява прозових творів Мішлє, мабуть, говорить про 
спробу письменника вийти за межі суто хронікаль-
ного викладення фактів. (Хоча деякі з дослідників та 
сучасників Мішлє вважають, що історик все ж таки 
поетизував історію, наскільки це було можливо).21 У 
ньому змагаються дві особистості: одна – це історик, 
який дотримується лише фактів і не має права дава-
ти оцінку подіям, інший – це письменник, творча осо-
бистість, яка прагне висловити власну думку, донести 
до читача саму сутність явищ, їх психологічну основу. 

Мішлє пишучи в час Бальзака, Гюго та інших ві-
домих романістів, бачив революції, зміни урядів, його 
твори відомі фахівцям-історикам, інтелектуалам того 
часу, але, попри все, не знаходять палкої прихильнос-
ті серед пересічного читача. Можливо, це викликано 
специфічністю мови Мішлє-письменника, його елі-
тарністю, інтроверсійністю, схильністю до мозаїч-
ного викладення фактів. Він не давав собі настанови 
вигадувати історії, він знав їх тисячі, але виокремити 
якусь одну, коли усі так важливі, письменник не міг.

Так, у «Відьмі» ми маємо одночасно історії одні-
єї жінки та історію жіночого світу від Античності до 
Нових часів. На початку твору ми не знайдемо імен, 

21 Michelet, rythme de la prose, rytme de l’histoire / Paul Petitier. – Presse Universitaires du 
Septentrion, 2010. – 226 p.

лише факти, які більше нагадують зачин до містич-
ної історії. Взагалі, можна говорити про Мішлє як про 
режисера. Він ретельно виписує героїв, місце дії, роз-
поділяє ролі, запрошує дійових осіб на сцену, а сам, як 
режисер, лише керує змінами декорацій. 

Перекладів Мішлє українською мовою немає, ро-
ман «Відьма» перекладався російською, але не усі ви-
дання містять примітки, зроблені власне Ж. Мішлє.22 
Вони здебільшого є посиланнями на ті, чи ті джерела, 
до яких звертався письменник під час написання ро-
ману, і Мішлє вважає необхідним пояснити походжен-
ня кожного з цих документів. У літературі Мішлє ціка-
вили не конкретні історичні постаті, яких він описав 
безліч, а безіменні люди, узагальнений образ народу. 
Для нього існувала чоловіча частина історії та більш 
невідома – жіноча. Мішлє читав лекцію про освіту жін-
ки у Середньовіччі і окремо наголошував на ролі жінки, 
такої, як, наприклад, Жанна д’Арк. На думку Мішлє, 
тільки жінка здатна об’єднати людей, щоб врятувати 
країну. 1854 року Мішлє пише книгу «Жінки Револю-
ції», де розмірковує над тим, що чоловіча постать надто 
добре прописана у історії, а жінці традиційно приділя-
ється мало уваги. Вже у 1861 році Мішлє пише новий 
том до «Історії Франції» та перевидає томи, присвячені 
Середньовіччю, Відродженню та Великим Століттям. 
Саме це стає поштовхом до написання трагічної долі 
жінки протягом цих віків. І головною героїнею твору 
він бачить Відьму. Мішлє одразу розпочинає роботу, 
хоча, як зауажують дослідники, історик не був схиль-
ним працювати лише над одним проектом. Письмен-

22 Мишле Ж. Ведьма. Женщина / Под ред. В. Сапова. – М.: Эксмо, 2007. – 496 с. – (Зарубеж-
ная классика).
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ник опрацював значну кількість архівних документів, 
уклав список літератури. На початку історик-Мішлє 
перемагає Мішлє-письменника. 22 грудня 1861 року у 
власному щоденнику він написав про початок роботи 
над романом «Відьма». 

Трагічна загибель його сина перериває роботу на 
романом, але Мішлє повертається швидко до роботи, 
щоб забути про усі негаразди, як він це робив усе жит-
тя. Роман був написаний досить швидко, але видати 
його одразу неможливо. Вороже ставлення письмен-
ника до церкви змушує видавців відмовляти Мішлє. 
Від видавництва «Hachette» від звертається до видав-
ництва «Hetzel», потім до видавця Лакруа, який в цей 
вже видає «Знедолених» В. Гюго. Роман «Відьма» од-
разу ж набув скандального характеру, навіть близькі 
друзі Мішлє не сприйняли цей твір. Альфред Дюме-
ніль ставить поряд «Знедолених» Гюго, твори Ламар-
тіна та «Відьму» Мішлє.23 Ускладнює ситуацію, поява 
великої філософської праці Ернеста Ренана «Життя 
Ісуса», яка була підтримана церквою, що унеможли-
вило видрук схвальних відгуків на «Відьму».24 

Сам Мішлє у передмові пише про те, що його 
роман – це насамперед історія життя однієї жінки 
протягом трьохсот років (« la vie d’une même femme 
pendant tois cents ans»).25 Мішлє постійно згадує май-
же у всіх своїх творах про цінність принципів соціоло-
гії, етнології та соціальної психології в історії. Він вже 
намагався поєднати ці принципи у «Історії Франції» 

23 Michelet, rythme de la prose, rytme de l’histoire / Paul Petitier. – Presse Universitaires du 
Septentrion, 2010. –  p. 33.
24 Monod G., «Les maîtres de l’histoire: Renan, Taine, Michelet», Paris 1894. –  p. 19.
25 Michelet J. La Sorcière / Jules Michelet. – Flammarion, 1966. –  p. 25.

та «Історії Французької революції» (1847-1853), по-
тім у романах «Жінка» (1859), «Народ» (1846), але най-
кращого поєднання він досяг саме у «Відьмі». Мішлє 
стверджує, що відьма існувала доти, поки існувала 
потреба у неї вірити. Письменник використовує іс-
торію як «жорстоку хімію моралі: де індивідуальні 
пристрасті обертаються на загальні, де загальне стає 
пристрастями». Виникнення відьом Мішлє пов’язує з 
появою відчуття безвиході у суспільстві. В очах Мішлє 
відьма – це королева «часів зневіри».26

Метод Мішлє – історичний метод «воскресіння» 
(résurectionnisme): він закарбував його у романі «На-
род», для того, щоб визначити мету історичної на-
уки.27 Розділ з книги Жана Кало «Творення жінки 
у Жюля Мішлє» має назву «Imagination creatrice et 
realiten histoire» («Творча уява та реальність в історії»). 
Дослідники прагнуть провести межу між реконструк-
цією подій у Мішлє та його вигадками.28 Як відміча-
ють, Мішлє був схильним давати оцінку подіям відпо-
відно до його власних симпатій та антипатій. Андре 
Монгольд відмічає, що в розповідях Мішлє можна 
віднайти елементи роману та романтичної драми, на 
кшталт «Нотр Дам» чи «Рюі-Блаз».29 Нерталь пише про 
порівняння такої уяви з дзеркалом, яке збільшує та 
деформує зображення.30 

Іноді Мішлє звертається до власної уяви та чистої 
фантазії для пояснення мотивів. Іполіт Тен вважав, 
що в останніх томах «Історії Франції» Мішлє більше 
26 Ibid., p. 26.
27 Мишле Ж. Народ. М.: Наука, 1965. – Литературные  памятники. –208 с.
28 Calo J. La création de la femme chez Michelet / Paris, 1975. – P. 17.
29 Mongold André. Pèlerinages romantiques / Paris : José Corti, 1968. – p. 181.
30 Nerthal Michelet. Ses amours et ses haines / Paris : Librarie des Saints-Pères, 1906. – p. 20.
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не був господарем тексту, його власні ідеї були упо-
рядниками тексту. Інші дослідники вважають, що 
Мішлє втратив врешті-решт точність викладу доку-
ментів і користувався лише власними міркуваннями. 
Пом’є стверджує, що Мішлє не був фізіономістом, як 
Бальзак.31, тому він користувався творами мисте-
цтва, якщо йому не вистачало власної уяви. Напри-
клад, у творах Мішлє ми можемо знайти опис портре-
та жінки Рубенса Єлени Фурман («la grosse, blanche, 
Élastique gorge» ) та антипод образу жінки за Мішлє, 
картину «Лукреція» Лукаса Кранаха. (мал. 15, 16) Вза-
галі Мішлє вважає, що Рубенс якнайкраще може слу-
гувати ілюстрацією для багатьох жіночих образів в 
«Історії» та інших творах Мішлє. Наприклад, декілька 
картин Рубенса на сюжет «Святого сімейства», Покло-
ніння волхвів», «Судний день». Для Мішлє Рубенс – це 
«peinture sensuelle et impie» («чуттєвий та безбожниць-
кий живопис»).32 Незважаючи на антиклерикальні на-
строї Мішлє, так чи так, він був змушений звертатися 
до творення образу церковних діячів. Натхнення він 
шукав у картинах Ван Ейка. Мішлє вважав, що Ван 
Ейк, як ніхто точно відображав інший, невидимий бік 
Середньовіччя – його духовну та філософську складо-
ву. Для Мішлє характерні пошуки людського єства та 
його містичної складової саме у картинах художників. 
Наприклад, цитація ікони Св. Бернара чи «Судного 
дня» Рубенса, або «Благовіщеня» Лукаса ван Лейде-
на, чи «Марія Магдалена» Мурільйо дає письменнику 
привід говорити про трансформацію образу жінки 
протягом віків: «від божественної істоти до супутниці 
31 Pommier Jean. Création en littérature. Michelet et les arts plastiques / Paris : Hachette, 1955. – p. 85.
32 Ibid., p. 86.

сатира»33. (мал. 12-14) Епічність деяких художників, 
безумовно, імпонувала Мішлє, який творив свої епіч-
ні полотна, але на папері. В своїх щоденниках Мішлє 
згадує враження від відвідання Лувру. Дослідник Ві-
ктор Анрі Дебідур пише про цитацію у Мішлє Сікстин-
ської капели, як прикладу синтезу епічності в живо-
писі та романах Мішлє.34 

Агнець із Гентського вівтаря Ван Ейка не одно-
разово з’являється у Мішлє. Вівтар є багатоярусним 
поліптихом, він складається з двадцяти чотирьох па-
нелей. Агнець – «це не просто ілюстрація до Апокаліп-
сису, а гімн єднання небес та землі». (мал. 10-11)

Реалістична манера, з якою Ван Ейк відтворював 
картини раю, має винятково релігійне підґрунтя. Офі-
ційна теологія середньовіччя уявляє реальність земну 
як найнижчий рівень Творіння, навіть інколи ствер-
джуючи, що земля – це творіння диявола. Який також 
є творінням Господа, а отже, носієм його божественної 
суті. Природа теж божественна, вона є відображен-
ням Бога, тому розглядається з прискіпливістю, на 
противагу тому, що відбувається у середньовічному 
мистецтві, де все спрямовано у середину. Кожне існу-
вання, кожна річ тепер сприймається як знак та ме-
тафора нематеріальної правди. Такий погляд диктує 
митцю його місію: він має ретельно імітувати у своїх 
картинах видимий світ, не тільки прославляючи тво-
ріння, але щоб висвітлити метафізичний вимір, тобто 
першоприроду реальності, світу та буття як такого. 

У власних примітках до «Відьми» Мішлє писав 
про особливості викладення сюжету. По-перше, гео-
33 Ibid., p. 87.
34 Victor Henry Debidour. «Michelet intime » / Bulletin des Lettres, 15 octobre 1962, 241. – p . 335. 
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графічні особливості «Mon ténébreux sujet est comme 
la mer» («Мій похмурий сюжет наче море»).35 На пер-
ший погляд відьми для нього були уособленням ночі, 
але це лише на перший погляд. В Лорені, неподалік 
Німеччині, вони більш важкі та темні, вони люблять 
темних тварин. У країні басків, сатана – живий, грай-
ливий престидижитатор. У центрі Франції він добрий 
товариш. За кордонами Франції образи відьми вже 
різняться дуже суттєво.36 Мішлє запитує, чому ніхто 
крім нього не побачив цієї особливості. На його думку, 
коли інші лише розважалися з сюжетом про відьом, 
він побачив справжні сльози та кров.37

У Німеччині диявол сильний, він живе у копаль-
нях та лісі. В його подобі відчутний вплив міфології 
Півночі, в Англії культ диявола вторинний. У Франції, 
на думку Мішлє, відьма як така з’являється лише у 
XIV сторіччі. До появи відьом призвели єресі, а саме 
одна з таких особливостей, як таємні зібрання адеп-
тів у ночі.

Мішлє згадує в романі «Відьма» побіжно ката-
рів, опис історії, побуту та вірувань яких лише мали 
з’явитися у священика та історика Наполеона Пейра 
у 5 томах,38 а також історію маршала Жіля де Ре. Зго-
дом Мішлє напише окремі дослідження, присвячені 
цьому питанню.39 (До речі, Мішлє проводив паралель 
між появою «сатанинської» постаті маршала Фран-
ції часів Жани Д’Арк та героями Великої французь-

35 Michelet , op. cit., p.44.
36 Michelet , op. cit., p.289.
37 Michelet , op. cit., p.283.
38 Napoléon Peyrat. Histoire des Albigeois: les Albigeois et l’Inquisition, Librairie Internationale 
: Paris, 1872.
39  Michelet J. Le Procès des Templiers, 1841-1851

кої революції. Згодом, вже у ХХ сторіччі, Клоссовські 
додасть до цієї паралелі ще одну відому дійову особу: 
маркіза де Сада). 

Мішлє працював з архівами, які, за його свідчен-
нями, зберігалися в Тулузі у великих шкіряних сум-
ках, підвішених до стелі. Там були подані усі інструк-
ції для розуміння інквізиції в Європі. Мішлє пояснює 
чому подає стислий опис середніх віків, йому здаєть-
ся, що тільки так буде зрозуміліше зміни стану душі 
середньовічної людини. Письменник стверджує, що 
до нього жодний з попередників не намагався довес-
ти причини появи Відьми.40

«Довідкова» література з винищення відьмацтва 
з’являється приблизно у 1400 році. Першими їх ство-
рювали монахи-інквізитори, а далі судді часів Генріха 
IV та Людовика ХІІІ. Мішлє користувався компіляці-
ями Нітарда з Лону, «Formicarius» Нідера (приблизно 
1440 рік), де означені причини спалення Жани Д’Арк. 
Проте Шпренгер, на думку Мішлє, є автором ідеї 
про меншовартість жінки «Fe-mina vient de fe et de 
minus».41 «Молот» Шпренгера слугував взірцем для на-
ступних підручників з відмацтва Альфонсо де Спіни 
(?-1491), Альфонсо де Кастро (1495-1558), Ніколаса 
Жак’є (?- 1472) та Паоло Грійандо (1490-?). У творах 
цих інквізиторів шабаш отримує класифікацію: він 
може бути уявним, або реальним.

Мішлє також використовував «Disquisitiones 
magicae» Мартіна Антоніо дел Ріо (1551-1608) та спра-
ву винищення відьом у Логроньо, поблизу Наварри, 
де подається детальний опис шабашу. Доречи, опис 
40 Michelet J. La Sorcière / Jules Michelet. – Flammarion, 1966. – p. 295.
41 Michelet, , op. cit., p.301.
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шабашу Мішлє перегукується з тим описом, який по-
дає Гюїсманс с своєму романі.42 

У примітках до ХІ та Х частини, Мішлє зверта-
ється також до істориків сучасної науки, до «напів-
схоластів», які відкинули існування народних рецеп-
тів, для яких існує тільки офіційна медицина (такої 
ж думки дотримується герой роману Гюїсманса «Там, 
унизу» – лікар Дез Ермі). Мішлє також наголошує на 
зв’язку диявола та Жакерії.43 Деякі питання з появи 
відьмацтва, у Мішлє передують питанням досліджен-
ня глибинної психології З. Фройда. Звідти, з часів 
Середньовіччя, на думку Мішлє, ідуть більшість пси-
хологічних хвороб людства: від релігійного екстазу 
до танцю святого Віта. Роман нагадує, про такі речі, 
коли Хвороба (з великої літери, як особа), Хитрість, 
Заздрість, Злість, – все це набуває олюдненої форми. 
Церква використовує усі засоби, щоб самостверди-
тись у думках середньовічних людей.

Роман «Відьма» складається з двох частин. Пер-
ша охоплює дію від кінця Античності та зародження 
християнства до початку перших процесів над від-
ьмами. Друга частина роману є детальним огляду 
гучних процесів над священиками Гоффріді, Гранд’є 
та Жираром, які мали стосунок до появи одержимих 
черниць у монастирях. Багатошаровість розповіді 
Мішлє спонукає до рекурсивного прочитання цього 
тексту. Умовно, можна прослідкувати принаймні три 
теми у кожній частині твору: тема жінки, церкви та 
історії. Саме така поліфонія створює відчуття епіч-
ності твору. 
42 Michelet, , op. cit., p.302.
43 Michelet , op. cit., p.298.

Жінка як головна дійова особа на сцені історії 
перетворюється з безтурботливої богині на екста-
тичну особу, якій відмовлено у прощенні і здатності 
мати душу. З верховної жриці протягом століть жін-
ка стає уособленням Зла. Жорж Батай розглядав ро-
ман Мішлє передусім як алегорію виникнення обра-
зу Зла, де церква зіграла головну роль для того, щоб 
поєднати усі людські біди з жіночим єством.44 Мішлє 
стверджує, що священик та народ після формуван-
ня каролінгської церкви остаточно віддалилися один 
від одного. Церква відібрала останнє, що залишалося 
простому люду, – свободу душі. Образ Діви з кожним 
століттям звеличувався, а реальна жінка не мала нія-
кого значення для суспільства. Про ті темні часи для 
жінок народ залишив спогади у казках про «Віслючу 
шкуру» та «Синю Бороду». Не дивлячись на християн-
ські канони, жінка знаходить відраду у спілкуванні з 
духами природи та дому. Вона вірить у їх існування, 
спілкується з ними, робить їм подарунки. Тут вперше 
Мішлє говорить про появу диявола. Він вже у помеш-
канні жінки, поки що тільки у вигляді домовика, але 
жінка проводить із ним багато часу. Він допомагає її 
підтримувати вогнище і доглядати худобу, прясти і 
готувати їжу. Жінка впевнена, що маленький дух за-
хищає її оселю краще ніж християнський бог. Церкві 
не обов’язково знати про маленькі жіночі таємниці, 
про капища давніх богів, які старанно відродила жін-
ка. Але феодал все більше і більше збільшує податі, 
церква вимагає ще більшої відданості, чоловік стає 
беззахисним, жінка починає все частіше звертатися 

44  Батай Жорж. Теория религии. Литература и зло. – Минск: Современный литератор, 2000. – 352 с.  
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до давніх богів і врешті-решт перетворюється на від-
ьму. Вона укладає договір із дияволом, який вже встиг 
вирости з маленького духу у потужну силу, яка знає 
жінку краще ніж її чоловік та церква. Відьма отри-
мує силу, але втрачає душу. Вона лікує, віщує, рятує 
шлюби та дарує кохання, говорить з живими і мерт-
вими, дарує надію. Але ця відьма, яка керує стихіями 
та людськими долями, беззахисна проти Церкви, яка 
вже вигадала «Чорну месу» та «Молот відьом». І Велика 
відьма перетворюється на «маленьку».45

Шабаші у «Відьмі» відповідають пошукам чуттє-
вої гріховності.46 Шабаші за своєю суттю є сакраль-
ними, зі зміною цінностей: культ Сатани, супро-
тивника Бога, більше не співвідноситься зі Злом, 
навпаки, з Добром та свободою, прогресом та приро-
дою. В’яллане зазначає, що така реабілітація культу 
Сатани для Мішлє є показною, оскільки напряму ві-
дображає ставлення письменника до Церкви.47 З ін-
шого боку, Мішлє відчував, що оргії це не тільки «не-
гативний момент, де заперечуються будь-які норми», 
але «радісна обіцянка воскресити старий лад».48Для 
дослідника Жільбера Дюрана49, як і для його колеги 
Мірча Еліаде50 оргіастичні практики – це скоріше за 
все «ритуальні спогади про потоп, повернення до хао-
су, після якого відбувається повна регенерація». 

Для сучасників Мішлє перша частина роману 
«Відьма» видалася більш образливою та «брудною» для 
45 Michelet , op. cit., p.140.
46 Bataille George. L’Erotisme/ Paris: Édition de Minuit, 1957. – P. 399.
47 Viallaneix Paul. La Voie royale/ Paris:Flammarion, 1971. – P. 445-446.
48 Michelet Jules. L’Héroïsme de l’esprit/ L’Arc, 1972. – P. 180.
49 Durand Gilbert. Les structures antropologiques de l’maginaire/Paris: Presse universitaires de 
France, 1963. – P. 335.
50 Eliade Mircea. Trahité d’histoire de religions/ Paris: Payot, 1949. – P. 305. 

читача. Незважаючи на те, що у другій частині роману 
Мішлє описав набагато жахливіші речі, які відбувалися 
у монастирях, спираючись лише тільки на документи. 
Письменник передбачав подібну реакцію, тому у при-
мітках до роману він досить ретельно описав план, за 
яким він працював. У примітці під номером два, Міш-
лє, зокрема зазначив, що йому важко було працювати 
над хронологією саме зародження моралі у Середньо-
віччі. Брак письмових чи археологічних доказів, він, 
нажаль, не міг компенсувати доказами з мистецтва.51 
Але, як стверджує письменник, навіть, якщо частина 
роману присвячена подіям до 1300-го року є набагато 
коротшою за другу частину, все, що там викладено є 
правдивою. Наприклад, Мішлє згадує місто Толедо, як 
столицю відьмацтва, спираючись на Цезарія Гейстер-
бахського, який зазначав, що студенти Швабії та Ба-
варії навчалися некромантії саме у Толедо.52 

У другій частині роману образ Церкви, її моралі 
та філософії перестає бути лише фоном та переду-
мовою появи і постійних трансформацій відьми. Ж. 
Мішлє активно досліджував розвиток та становлення 
церкви від Античності до нових часів. Важко ствер-
джувати, що ці розвідки були написані неупереджено, 
адже Мішлє привертав увагу насамперед до жахливих 
хрестових походів, до процесів над альбігойцями та 
тамплієрами, до неприродного ставлення церкви до 
тіла і духу людського, до створення інквізиції. У «Відь-
мі», так чи так, проступає думка про те, що церква 
зробила дуже багато, як це не дивно, для утверджен-
ня культу диявола. Оскільки, на думку Мішлє, повіри-
51 Michelet , op. cit., p.295.
52 Ibid., p. 296.
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ти середньовічній людині у Зло набагато легше ніж у 
Добро. Мішлє, спираючись на хронічки, показує, як 
протистояння між двома черницями, перетворюєть-
ся на боротьбу добра і зла, у вигляді демона Вельзе-
вула (який живе всередині черниці Мадлени) та Свя-
того Домініка (який постійно супроводжує черницю 
Веррін).53 Імітація одержимості стає для жіночих мо-
настирів засобом привернути до себе увагу прочан, 
як місце, де диявол проявляє себе у всій подобі.

Роман «Відьма» Ж. Мішлє за просторовими осо-
бливостями має схильність, як уже згадувалось ра-
ніше, до епічного розмаху. Це пояснюється ще й тим, 
що Мішлє-історик невпинно опрацював доступні 
йому архівні джерела. Все це у тексті роману поєд-
нується у поліфонічну форму, у сенсі: існує тло, тема, 
яку зачинає Мішлє. Рефреном повторюється ідея 
про перехід від античності до середньовіччя. Умовно 
можна говорити про поліфонію (на музичному рів-
ні), поліптих (на зображальному рівні). Перша час-
тина – тиха, майже ностальгічна, абсолютно міфіч-
на частина, яка нагадує нам про те, що «пан помер», 
античні боги втомилися, народилося християнство, 
а людина від пасторальних реалій кинута до темних 
віків. Дисонанс настрою і спокійна, виважена анти-
чність і горда жінка проти молодого та агресивного 
християнства, яке ще не поневолило жінку, але на-
гадує, що вона гріховна від народження. Світлий 
настрій змінює легкий сум, передчуття недоброго. 
Кульмінації роман досягає у справах черниць. Мо-

53 Ibid., p. 186-187.

настирі стають символами остаточного фізичного та 
духовного поневолення жінки.

Мішлє вважав, що його «Відьма» – це «проста та 
сильна» формула життя жінки. За його словами. він 
зробив хронологію відьмацтва за тисячу років. Спо-
чатку, як відьма з’явилася у бідноті, як проста жінка 
слугувала духом сім’ї. Другий етап: царювання від-
ьми, третій етап – зникнення відьми, її розчинення 
у сільській місцевості. Та, врешті-решт, на місце від-
ьмацтва приходить одержимість.
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Розділ ІІІ. Роман «Там, унизу» 
Ж.-К. Гюїсманса: образ Середньовіч-
чя з погляду мистецтвознавця

Вперше роман «Там, унизу» з’явився у вигля-
ді фейлетону в «L’éco de Paris» 16 лютого 1896 року 
під назвою «Дослідження сатанізму Ж.-К. Гюїсман-
сом». (мал. 17-18) Треба звернути увагу на підзаголо-
вок, як свого часу це зробив Артюр Рембо в «Алхімії 
дієслова».54 Перш за все – це дослідження. Чому було 
обрано таку тактику, задається питанням Л. Дескав.55 
Справа в тому, що жодна газета чи журнал, крім «L’éco 
de Paris», не захотіла надрукувати цей роман через 
жахливі подробиці, відображені в ньому. 

Сюжет роману шокував сучасників, оскільки тор-
кався теми «сучасного сатанізму».56 Проте Гюїсманс 

54 Descaves L. Oeuvres complètes/ Paris, G. Grès, 1930, toma XII, dexième volume, p. 237-238.
55 J.-K. Huysmans : Littérature et religion /Renne, 2009. – p. 40.
56 Rimbau A. Une saison en enfer/ Bruxelle, Alliance typographique, 1873, p. 30.

репрезентував це питання ширше – це не тільки по-
шуки лікарем Дез Ермі сучасних сатаністів та їх го-
ловного представника каноніка Докра, а питання про 
глибоке проникнення сатанізму у Церкву. 

Роман побудований у двох площинах: перша – це 
розмови ДезЕрмі, Дюрталя та дзвонаря про сучасний 
стан сатанізму та зневіри у Франції. Та другий план – 
сюжет роману про Жіля де Ре, маршала Франції, який 
пише письменник Дюрталь. Позиція видавця роману 
Гюїсманса спиралися на те, що це перед усім проект 
історика, історика минувшини, який доповнюється 
сучасною історіографією та роботою з «аутентични-
ми документами».57 Це могли бути тогочасні докумен-
ти чи наукові праці, як-то дисертація абата Еужена 
Боссара «Жіль де Ре, маршал Франції на прізвисько 
Синя Борода (1404-1440), за невиданими документа-
ми» (1885). Паралелізм між романом Гюїсманса та до-
слідженням Боссара є очевидним. 

Але це дослідження перш за все зроблено «за при-
родою». Тобто «L’éco de Paris» наполягають, що роман 
«Там, унизу» не виходить за межі натуралізму. Діалог 
між Дюрталем та Дез Ермі є прикладом суперечок 
школи натуралізму та іншої школи (якої саме, вида-
вець не загострює на цьому уваги). 

В інших рисах, роман Гюїсманса цілком відпові-
дає вимогам сучасного французького роману (кінця 
ХІХ сторіччя), де є і адюльтер (зв’язок Дюрталя з ма-
дам Шантелув, яка показала невірність своєму пер-
шому чоловіку, що призвело до того, що той покінчив 
життям самогубством), є і кохання (ніжне кохання 

57  J.-K. Huysmans : Littérature et religion /Renne, 2009. – p. 41.
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між дзвонарем церкви Сен-Сюльпіс, Луї Каре та його 
дружиною), є і амбіції (образ месьє Шантелува, який 
зробив собі академічну кар’єру, друкуючи те, що необ-
хідно та зручно для суспільства).

Лікар Дез Ермі узагальнює під виразом «сучасний 
роман» літературу споживання, таку, яка могла існу-
вати у другій половині ХІХ сторіччя, і таку, яка існує і 
сьогодні. Мета змальована на початку роману. ЇЇ част-
ково можна назвати «атакою» проти Ж.-А. Роні-стар-
шого, представника натуралізму, одного з перших 
творців жанру наукової фантастики та одного з під-
писантів «Маніфесту п’яти проти Золя» з його «жар-
гоном хворої хімії», академічною мовою, яка нагадує 
погано відредагований науковий текст.58 

Для Дюрталя, як для alter ego Гюїсманса, сучас-
ність дає можливість віднайти старовинне. Гюїсманс 
пише про сучасний сатанізм із перших рук, в той час, 
коли про середньовічного маршала Франції Жіля де 
Ре, він змушений писати лише через вже відомі джере-
ла. Літературний проект Гюїсманса, який має вигляд 
діалогу та пошуку місця історичних джерел та фікцій 
в «Там, унизу» постає трохи чіткіше, якщо звернутися 
до назв досліджень, згаданих у тексті роману. У сучас-
ному для Гюїсманса форми дослідження (як-то у двох 
томах «Дослідження із сучасної психології» Поля Бур-
же, виданої 1883-85 року) чи навіть у дослідженнях 
сучасних звичаїв (як у деяких романах натуралістів) 
головне місце займає історичний екскурс. Наприклад 
джерела, які вказані у тексті (це завжди «дуже важли-
ве джерело»: книга абата Боссара, «Нотатки про Жіля 

58  Ibid., p. 43.

де Ре» Армана Геро, виданих у Ренн 1885 року, «Історія 
Карла VII, короля Франції та його епохи», дослідження 
Вале де Вірівілля (1862-1865). З іншого боку Гюїсманс 
апелює до братів Гонукр та Е. Золя, принаймні більше 
до Золя. З іншого боку – Мішлє, до якого Гюїсманс, зда-
ється, ставився не дуже шанобливо, але й одночасно 
з захопленням. Отже, за словами П. Брюнеля, модель 
Гюїсманса-романіста така: він підкреслено надає пе-
ревагу традиції Бальзака, аніж Стендаля. Проте його 
персонажі належать все ж таки до обох цих літератур-
ній традицій. Але, як наголошує Брюнель, краще уни-
кати такого механічного переносу.59 Мова іде про те, 
що Ж.-К. Гюїсманс, який розпочинав свою літератур-
ну діяльність під впливом натуралізму Золя, постійно 
перебував у пошуках власної творчої моделі. Зверта-
ючись до доробку Бальзака чи Стендаля, письменник 
шукав ідеальну форму для вираження есетики мисте-
цтва, проте, врешті-решт, Гюїсманс проходить шлях 
від натуралізму та декадансу до містичного реалізму, 
коли починає писати агіографії. 

Гюїсманс намагався особисто дізнатися, що від-
бувається насправді у колах сатаністів. Йому вдало-
ся познайомитися з Бертою Крієр та екс-абатом Бу-
ланом, які відображені у романі в образах Гіацинти 
Шантелув та доктора Йоганеса. З огляду на професію 
та контакти, Гюїсманс особисто був знайомий із ба-
гатьма окультистами тогочасної Франції. Письмен-
ник особисто також брав участь в спіритичних сеан-
сах, які влаштовував у себе вдома.

59 Ibid., p. 48.
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Ж.-К. Гюїсманс недаремно обирає назву «Там, 
унизу». Підтвердження цієї програмності виникає у 
деяких моментах в тексті. Це «унизу» виражає дистан-
цію, яку Гюїсманс намагається створити між собою та 
натуралізмом, вважаючи, що схильність до натура-
лізму перетворилася на шкідливу звичку та заганяє 
його у глухий кут. До іншого «власного» натуралізму 
Гюїсманс наближається в експресивних виступах лі-
каря Дез Ермі. Для того, щоб перетворити цей мате-
ріалістський натуралізм у «натуралізм духовний», як 
це пропонує в свою чергу Дюрталь. У притаманній 
йому монологічній манері, він каже про необхідність 
сприйняти «паралельний шлях, іншу дорогу, при-
йдешні досягнення»60. Тобто, наприклад, звернутися 
до тієї видатної епохи, яким завжди було Середньо-
віччя для Гюїсманса, та перейти на той шлях, який на 
даний час залишається невизначеним. Католицизм 
середніх віків, «містичний натуралізм», такий, як 
«Розп’яття» художника Матіаса Грюневальда є за Гюїс-
мансом тому яскравою ілюстрацією. (мал. 19) 

Дюрталь, вигаданий письменник, іде саме шляхом 
Гюїсманса. Останній постійно підкреслював у числен-
них роботах величезну працю з документацією, якої 
потребувала книга. Абат Мюн’єр, близький друг пись-
менника, пізніше напише у своєму щоденнику: «Що 
він любить найбільше у власних романах, то це велика 
кількість книжок, які він зобов’язаний опрацювати».61 
Гюїсманс опрацював у романі особливо важливі для 
натуралістичного підходу книги. Постійне читання 
дає можливість Дюрталю взяти за відправну точку біо-
60 Huysmans Joris-Karl. Là-Bas / Collection Folio classique (n° 1681), Gallimard, 1985. – p. 16.
61 Journal de l’abbée Mugnier, 7 avril 1895, Paris, Mercure de France, 1985, p. 88.

графію де Ре, написану Броссаром, яку Гюїсманс вико-
ристав для створення «літературної» біографії марша-
ла. Документам у цьому романі надано статус свідків. 
Таку цікавість до «людських документів», таких доро-
гих для Золя та Гонкура, у романі підтверджує зв’язок 
Гіацинти Шантелув та Дюрталя. Ідилія дуже швидко 
перетворюється на «натуралістичне дослідження, пе-
ремежоване деталями та питаннями».62

Насправді Гіацинта грає для Дюрталя роль ін-
форматора, таку ж саму роль, яку Гюїсманс свого часу 
грав для Золя. Гюїсманс писав 1905 року, що він є 
справжнім натуралістом, оскільки він був у всіх міс-
цях та брав участь у подіях, які потім були описані у 
романі.

Дюрталь виступає адептом Золя і його полеміка з 
Дез Ермі про натуралізм та матеріалізм виходить на 
рівень «суперчуттєвості».

Якщо Дюрталь вписується своїм підходом до до-
кументів в строгу ортодоксію Золя, здається цілком 
доречним з’ясувати полеміку Дез Ермі між натураліз-
мом та матеріалізмом. Хоча реалістично-натураліс-
тичний роман прагне створити загальну всеохоплю-
ючу картину реалій життя, Дез Ермі йому докоряє 
«відмовою від надчуттєвого»63 і тому, як наслідок, 
роману бракує частини важливих доказів, оскільки 
«надприродне існує»64. Це є літературне вираження 
тріумфуючого позитивізму, тому буржуазне мистецтво 
має помістити в центр своєї уваги бідність. Крім того, на-
туралізм веде, це допускає навіть Дюрталь, «до нової сте-

62 Bonnet Giles. Là-Bas de Joris-Karl Huysmans/ Gallimard, 2004. – p.52.
63 Huysmans,  op. cit., p.27.
64 Ibid., p. 333.
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рильності» чи «до стомлюючих повторів»65. Роман «Там, 
унизу» пропонує ширше розглянуть епістеміологічний 
постулат позитивізму, який втілив Золя. Паралельно 
розглядається теорія відомого лікаря клініки Сальпітрієр 
Жана Мартена Шарко, який намагався описати істерію, 
як кількісну та якісну патологію.66 Якщо Гюїсманс надає 
такого важливого значення цій умові, то це не для того, 
щоб поступитися кліше кінця ХІХ сторіччя, яке по-суті, 
зробило зло людині, щоб піддати сумніву обґрунтова-
ність навколишнього матеріалізму, на противагу пере-
шкодам «складним таємницям, які нас оточують».67

У позитивістській довірі Шарко стверджує, що істе-
рична криза «зажди проходить (…) по деяким добре ви-
значеним правилам (…) дійсним для будь-якої країни та 
раси», за якою ми можемо прочитати віру в універсаль-
ний детермінізм Золя, який Дез Ермі зустрічає з неві-
рою. Він заперечує професору та його учневі Полю Ріше 
здібність яка «нічого не знає» вкладена в уста саме ліка-
ря, цього alter ego Золя – письменника-натураліста.68

Чи, як наголошує Дез Ермі, «момент шаленства 
там – це єдиний діатез»,69 який неодмінно пропонують 
романісти-натуралісти. «Там, унизу» засуджує в цьому 
русі надмірні вимоги естетики, за які виступав Золя 
та за «клінічний погляд» Шарко, як дві практики, що 
зазнали провалу в їх герменевтичних поглядах. Обме-
жені поверхнею явищ, вони не можуть увійти в інтим-
ність реальності, яку спостерігають лише зовні. Та-

65 Ibid., p.30.
66 Jean-Martin Charcot, Paul Richer, Les Démoniaques dans l’art, Delahaye et Lecrosnier, 1887.  
Jean-Martin Charcot, Paul Richer, Les Difformes et les Malades dans l’art, Lecrosnier et Babé, 1889.
67 Huysmans,  op. cit., p.27.
68 Ibid., p.128.
69 Ibid., p.60.

кож це неминуче веде до етіологічного банкрутства. 
Коли ланцюг причинності змінюється та потребує 
«усамітненої праці», схожої на ту, яку веде Жіль де Ре, 
усамітнюючись у башті, де пристрасно веде алхімчні 
дослідження».70 Помилка цього дзеркального перено-
су теорії, яку Ніцше позначив як теорію «коротконогих 
раціоналістів», в тому, що вона розмиває відносини 
причин та наслідку: «жінка одержима, тому що вона 
істеричка, чи вона істеричка, тому що вона одержи-
ма», – запитує Дез Ермі.71 (мал. 3) Тому що в цій істерії 
особливою «є душа (…), яка перебуває в конфлікті з ті-
лом, душа повернута в безумстві нервів». Чи «варто зі-
знатися, що ніхто так не зміг зрозуміти душу, як нату-
ралісти, які пропонують її досліджувати. Затримання 
захованих частин душі, отже, вимагає нового мис-
тецтва, здатного не тільки сказати та констатувати, 
а й добре показати, як це зробив Дез Ермі.72 Це тому, 
що література до цього часу перебувала у скрутному 
становищі в цьому випадку, і Дюрталь має звернути-
ся до живопису: оскільки мова кінця ХІХ сторіччя, зі-
штовхуючись з власною непрозорістю, вже не здатна 
до інтерпретації знаків та симптомів, які приховані у 
примітивному живописі Матіаса Грюневальда (близь-
ко 1475-1528), якого Дюрталь мав за одкровення в Ні-
меччині.73 

Істерія, понижена до рангу простого неврозу ма-
теріалістами від науки, в романі «Там, унизу» проявля-
ється у двох площинах. Опис чорної меси є дійсно вті-

70 Ibid., p.108.
71 Ibid., p.178.
72 Ibid., p. 29, 31.
73 Ibid., p.  32.
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леною у формі «великої істерії»74 та пропонує, як живу 
картинку пози, які були описані та дослідженні Шарко, 
під час його відомих «уроків по вівторках». Приривчас-
ті рухи, згадувані в тексті, незважаючи на небезпеку 
викликати посмішку в читача, співвідноситься таким 
чином, риса за рисою, з цим «періодом викривлення», 
так званим «періодом клоунади», друга фаза істерич-
ного стану, поділеного на чотири етапи. Конвульсивні 
гримаси обличчя жінок, які рвуть на собі волосся та 
готові себе вкусити, нагадують вищезгадані спосте-
реження Шарко. Гюїсманс показує дивну відданість 
у зображенні симптомів «перебільшених вітань», на-
приклад, типових істероїдних атак, які видно у жінки 
«яка раптово схилила голову до плеча, а потім раптово 
розігнулася». Письменник навіть запозичує стиль те-
рапевта, коли він описує інших обожнювачок сатани, 
коли вони «ходили оголені з задертими спідницями».75 
Шарко, описуючи такі приклади істероїдних станів жі-
нок цитує Жюля Мішлє. Проте обраний простір є по-
казним: замість палати у лікарні – старовинна капли-
ця. Зміна місця теж є показовою, оскільки роман веде 
читача крізь парономазію, крізь клініку Сальпєтрієр 
до плоті Христа Грюневальда. (мал. 20-22)

Це була подорож, яка відбулася влітку 1888 року на 
запрошення голландського письменника Арії Принса 
(1860-1922). Завдяки йому Гюїсманс зміг сам побачити 
«Розп’яття», написане приблизно 1525 року, яке збері-
гається в музеї Кассель. Ця картина посідає централь-
не місце у романі, як власний шлях Гюїсманса, який 
розкриває в цій страшній агонії зміст страждань.
74 Ibid., p.  296
75 Ibid., p.  158.

До речі, Гюїсманс орієнтується на теорію Жозе-
фа-Антуана Булляна «містичних змін» (у романі він 
втілений в образі доктора Йоганнеса), згідно з якою, 
деякі обрані страждають, щоб вберегти інших від 
страждань. Цю доктрину Гюїсманс втілив потім в агі-
ографії «Свята Людвина з Східама» (1901).76 Екфразис 
цієї відомої картини Грюневальда, яке фігурує в «Там, 
унизу», він переплітає з естетичними роздумами та 
квазі-клінічними деталями. Цей Христос з’являється 
як великий істерик, тіло якого схоже на те, що Шарко 
описує як перші часи істероїдної атаки «епеліптоїд-
ного періоду», який характеризується «неконтрольо-
ваним посмикуванням», як видно у «стислій щелепі 
Христа», а також у його «притиснутих одне до одного 
колінах». Поки його «ноги скручені» та стопи «напру-
жені», вони нагадують фотографії та зліпки, зроблені 
в Сальпетрії з пацієнтів, які перебували в схожому ста-
ні. «Розп’яття», було, до речі, ідентифіковано Рішером, 
як один з улюблених станів істериків. Цей «Христос з 
правцем» нагадує, якщо бути точним, «стан правця», 
який завершує епілептичний припадок. Але такий 
стан має інше значення. Його «подряпані ноги, з си-
німи кінчиками нігтів,77 як і його сардонічна посміш-
ка, надає диявольську присутність у тілі людини-бо-
га. Мова іде про «містичний правець» і не тільки про 
хворобу, психічного природи, він більше наближений 
до стану, описаного Бодлером, ніж до тих, що описав 
Шарко. Вибір твору образотворчого мистецтва, як 
естетичної моделі – не дивно для Гюїсманса. Тим не 

76 Joris-Karl Huysmans. Sainte Lydwine de Schiedam (hagiographie)/ Paris : Plon-Nourrit, 1912. – 
376 р. 
77 Huysmans,  op. cit., p.68.
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менш, вона має додаткове значення, якщо врахувати 
головну роль саме зображення, фотографії чи карти-
ни в сучасному вивченні істерії. Зворотній хід, який 
веде лікар Шарко у своєму дослідженні «Демонічність 
у мистецтві», спрямованих на випадки, коли митці 
середньовіччя самі перебували у стані одержимос-
ті hysteria major, Гюїсманс читає у спотвореному тілі 
скандальну одержимість, присутність Зла в тому, хто 
з ним воював. Письменник пильно оглядає Христа 
Грюневальда, заперечуючи негативне, але на цьому 
ж полотні, для Шарко та Рішера проявляється лише 
патологія, як на картині Рубенса «Дива Св. Ігнатія», де 
Святий Ігнатій виліковує одержимих. 

Тільки мистецтво Примітивів, «цей ідеал»78, роз-
ташоване з програмною метою в романі, може пред-
ставляти справжню істерію, тому що воно підіймає 
з душі цю слабкість боротися проти Зла – ці психічні 
глибини, за Фройдом, які він, віддалившись від Шар-
ко, назвав «несвідомим». Оскільки життя підпоряд-
ковується непорушному дуалізмові, тільки подвійна 
концепція роману може претендувати на розуміння 
його складності: «Необхідно йти по великому шля-
ху, глибоко розчищеному Золя, але також необхідно 
окреслити й інший – паралельний шлях, іншу «доро-
гу» для досягнення «духовного натуралізму.79 Ця нова 
формула не заперечує натуралізм, але намагається 
перейти, перевищити його: «зберігати достовірність 
документів, точність деталей, розширену та нерво-
ву мову реалізму», все проникаючи у поверхню світу 

78 Ibid., p.32.
79 Ibid., p.31.

та всього сущого, «щоб дістатися до глибини душі».80 
Таким чином, роман «Там, унизу» охоплює в усьому 
своєму блиску подвійний постулат Бодлера. Хрис-
тос Грюневальда вписується у цю схему, як «тлін» та 
«Бог»,81 тіло та душа, яка тримається на землі цвяха-
ми, але розп’ята на хресті, вона водночас знаходиться 
в «іншому місці, подалі від образ та злочинів».82 Також 
його репрезентація не може бути не доповнена «фана-
тичним реалістом», який одночасно є «найбільш фа-
натичним ідеалістом».83 Підняття до духовних місць, 
«це проекція того, що у низу»,84 без можливості цього 
досягнути, це пошуки Дюрталя. Він застряг у матері-
альному тілі, яке не поспішає враховувати «стриво-
жений жах з церковних кафедр»,85 йому до вподоби 
з Гіацинтою «піднестися так високо над ревучим бо-
жевіллям почуттів, вистрибнути зі світу у недосяжну 
божественну радість».86 На жаль, «трамплін був зла-
маний» та нікчемна християнська фігура – Дюрталь 
«залишився на землі, ногами у багнюці».87 Кожний за-
слуговує на свої власні цвяхи.

Міжестетичний переклад, який пропонує роман 
«Там, унизу», подвоюється у роздумах про посеред-
ність та моделювання уявлень. Якщо Грюневальд 
зміг перекласти глибину існування, він малює Христа 
«вульгарним та потворним»,88 показуючи тим здат-
ність перетворити цю первісну потворність у пиш-

80 Ibid., p.30-31.
81 Ibid., p.36.
82 Ibid., p.33.
83 Ibid., p.36.
84 Ibid., p.124.
85 Ibid., p.223.
86 Ibid., p.218.
87 Ibid., p. 218.
88 Ibid., p. 33.
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ність, це все одно, напише пізніше Гюїсманс, «як по-
ставити в божественне служіння бідність земних 
кольорів».89 

Отже, духовний натуралізм, за Гюїсмансом, у сво-
єму літературному втіленні, має виробити нову мову, 
здатну конкурувати з її жахливою конфігурацією, 
оскільки вона втілює динамічне співіснування проти-
лежностей. Завдання складне і полягає в тому, «що не-
має аналогів такої мови», тільки на деяких сторінках 
Анни Еммеріх та Іоганна Рюйсбрука.90 Це пояснює 
вибір риторики, здатної до насилля над логосом, та 
практики, яка часто трапляється у романі – оксюмо-
рон та антитеза в межах однієї фрази; глибокий дуа-
лізм життя та існування, задуманих як «божественне 
виділення»91. Так народжується духовний натуралізм 
на рівні стилю, нове вираження загальної реальності, 
оскільки вона подвійна за своєю суттю.

Але в показній драматизації споглядання 
«Розп’яття» («він здригнувся у кріслі та майже з болем 
заплющив очі»),92 здається, що це одна з літератур-
них стратегій. На рівні тексту, ця драматизація тек-
сту творить та програмує у читача відчуття, що чи-
тання наступної частини буде потребувати своєрідної 
мужності та зосередженості. Дещо перебільшена роль 
картини Грюневальда у романі, покликана насампе-
ред вдовольнити естетичні схильності та естетич-
ні перебільшення власне Гюїсманса, які з’явилися в 
нього 1887 року, художникам після численних праць, 
присвячених фламандським, німецьким та італій-
89 Ibid., p. 36-37.
90 Ibid., p. 37.
91 Ibid., p. 37.
92 Ibid., p. 33.

ським Примітивам (за термінологієї Гюїсманса). Про 
що свідчить запис у його щоденнику: «Натуралізм ві-
дображають тільки Примітиви – навіть деталі, навіть 
ясність живопису – від реалізму Ван Ейка – його ви-
шукані портрети – так, але там також є реалізм. Мис-
тецтво має стати духовним реалізмом. Середовище, 
тіло, точний пейзаж – також душа, але це треба якось 
зробити. Відсутність висоти – це мертвий натуралізм. 
Духовна висота пов’язана зі справжнім ставленням 
до мистецтва. Це Мемлінг, Ван Ейк...»93 

 Роман «Там, унизу», на думку Гюїсманса, підіймає 
значення споглядання розп’яття, до рівня священ-
ного досвіду, духовного одкровення та є вираженням 
справжнього духовного натуралізму. Гюїсманс при-
рівнює цю подію до рівня звільнення сучасної літера-
тури від нездатності до духовного імпульсу. Уявна вте-
ча головного героя є одним із мотивів твору. Ця подія 
саме відображена у назві роману «Там, унизу». Текст 
роману побудований за новими вимогами, письмен-
ник вже не може вдовольнитися «ортодоксальним на-
туралізмом романів без вікон та дверей».94

Доцентрова сила добровільної самотності цього 
роману, успадкувала ще реалізм Золя, вона бачить 
себе у всюдисущій присутності сили «надсвідомого 
містицизму, залишеного до сьогодні зарослим, у гар-
мидері пошуків нової атмосфери».95 Такий «абсолют-
ний реалізм зі струменями душі» може допомогти 
сучасному роману, який народжується, згідно з Гюїс-
мансом, з цієї напруги, яка і створює роман «Там, уни-

93 Huysmans J.-K. Carnet vert, p. 14.
94 Huysmans,  op. cit., p.70.
95 Ibid., p. 124.
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зу» як «книгу дивних польотів та звірячої реальності».96 
Така пригода включає пізнання та сприйняття «на-
строю», який створює Бодлер у «Поганому склярі»: це 
«істеричний» настрій, як його називає Шарко, або са-
танинський, як кажуть ті, хто думає трохи краще за 
лікарів (за Дез Ермі), настрій, який підштовхує лю-
дину без опору до цілого ряду небезпечних та непра-
вильних вчинків – до чистого зла. 

У романі «Там, унизу» використовуються числен-
ні цитати дослідників періоду Середньовіччя, кожен 
персонаж роману повинен цитувати джерела «аутен-
тичних документів»97, це необхідний маркер мови 
персонажів цього роману. Отже, згадуються доктори 
Жільспен, Джексон і Бальфур98 чи екзегети символіз-
му церковних дзвонів єпископ Гійом Дюран, теологи 
середньовіччя Жан Белет та Гуго Сен-Вікторський.99 
Аргументація персонажів будується на перерахуванні 
прикладів, які у всіх випадках пропоновані для індук-
ції, подібних Параклетистів, яких Каре перераховує 
на дві сторінки.100 Паралогізм попередніх аргумента-
цій, зведений до безкінечних посилань на джерела, 
стаючи фактично лише демонстрацією. Головні герої 
намагаються вписати власні пропозиції у пошуках іс-
тини, підкреслюючи авторитетність документів, ар-
гументів та прикладів, призначених бути власне не 
тільки ілюстраціями, але скоріше центральним міс-
цем сперечання. 

96 Ibid., p. 180.
97 Ibid., p. 112.
98 Ibid., p. 164.
99 Ibid., p. 161-162.
100 Ibid., p. 314-315.

Питання, яке порушує роман «Там, унизу», має ці-
кавий аспект: йдеться про драматизацію переходу від 
документів до доказів. Дез Ермі, як завжди добре обі-
знаний, чітко розрізняє обидва. ХІХ сторіччя, наголо-
шує він «повне брудних абатів». «Нажаль, якщо доку-
ментів мало, то і важко щось довести».101 Умовна пара 
доказ-документ пояснюється з іншої позиції Дюрта-
лем: «(…) документи (про сучасний сатанізм) не спрос-
товані; я тобі їх покажу, коли ти їх потребуватимеш, 
щоб щось довести».102 Документ передає книжкові 
знання, натомість доказ належить до живого досвіду. 
Ідеальне пізнання за Дюрталем – живиться поєднан-
ням цих двох складових, непрямим та емпіричним 
шляхом. Розмови про чорну месу надає йому таку 
можливість, тому що чорна меса дозволяє затвердити 
розмови у Каре, як mutatis mutandum, можливість са-
танинських середньовічних практик, форма яких пе-
рекручена впродовж століть. Якщо персонаж роману 
канонік Докр – це «сучасний Жіль де Ре»,103 тоді його 
справа – справжня. Завдяки безпосередньому досвіду 
Дюрталя, переглянутих їм оповідей про сеньйора Ті-
фожа. У грі «чи є у вас докази?», ініційованої Дюрта-
лем, він сам спонтанно налаштований проти суккуба-
ту, тоді Жевіньї відповідає цитуванням свого власного 
досвіду.104 Роман «Там, унизу» просякнуто цією дивною 
подвійною легітимністю: чи не анонсувало «L’écho de 
Paris» публікацію фейлетону Гюїсманса, як «вивчення 
природи та аутентичних документів»? Чи для того, 
щоб письмо увійшло до статусу досвіду, Гюїсманс має 
101 Ibid., p. 93.
102 Ibid., p. 88.
103 Ibid., p. 175.
104 Ibid., p. 173-174.
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обов’язково обирати персонаж письменника, тобто 
він бере участь у подвійному підході до написання 
та експериментування. Ба більше, близькість біогра-
фічна, констатована на бажаннях усіх коментаторів, 
між Дюрталем та його творцем, що дозволило рома-
ну претендувати на депозитарій досвіду свого авто-
ра. Гюїсманс, коли зустрічався з Жюлем Уре, відомим 
журналістом, також показував йому докази, які мали 
засвідчити правдивість фактів у романі «Там, уни-
зу». У центрі когнітивної орієнтації роману присутні 
пошуки авторитету, який, за задумом письменника, 
зосереджений у науковій літературі. Посилання на 
наукові джерела мають надати роману вагомості та 
правдивості подій, які там описані. 

Але знання іноді виходять за межі аргументацй, 
які у романі введені у текст. Вони охоче починають 
слугувати неконтрольованому виливу історичних 
посилань. Текст стає схожим на постійну гру, чисте 
вихваляння знаннями, дефіле цитат, які призводять 
до повного спантеличення читача. Діалоги нагаду-
ють лицарські турніри, грайливі конфронтації. Такі, 
як. наприклад у сцені між Дюрталем та подружжям 
Шантелувів. Кожен атакує агіографічною культурою, 
накладаючи кожен випадок, як щабель дитячої піра-
мідки. Подібне можна спостерігати також в енцикло-
педичному шаленстві Каре, коли він зазвичай додає 
фразу «як звичайно і інші».105 Текст більше нагадує ко-
лаж, ніж сукупність доказів, які несуть у собі знання. 
Дез Ермі попереджує Дюрталя про небезпеку, щодо 
інкубату і суккубату, підкреслюючи другу, який вже 

105 Ibid., p.313, 336.

проглянув вчення Дель Ріо, Жана Бодена, Людовіко 
Марії Сіністрарі, Йоганеса Гьоресса, Святого Фоми, 
що варто «знати», але «знати передусім те, що думки 
різняться».106 Це, звичайно, веде до ризику, який бере 
на себе аргументаційний дискурс «Там, унизу», засно-
ваний на величезній бібліотеці, яку Дюраль сплутав 
з колекцією. Письменник накопичує знання, як енто-
молог, який збирає метеликів: з обережністю, впертіс-
тю маніяка, зі стерильною схильністю до нав’язливих 
повторів, які призводять до перекладів та коректури. 
Перелік посилань також стверджується тут, в якості 
головної модальності оголеності знань у тексті. В цьо-
му до «Там, унизу» подібний роман «Бувар і Пекюше», 
де питання валідності знань постійно виникає у став-
ленні персонажів до буття. 

До цього першого виклику легітимності встав-
ки документів додається епістеміологічні роздуми 
Дюрталя-історика. Він має нарешті визнати, що до-
кументи, з якими він працює: «жоден з них не може 
бути зведеним з іншими до купи, всі підлягають пере-
гляду. Історія для Дюрталя виглядає дещо не точною 
наукою, оскільки історичні події для письменника 
стають трампліном для його власних ідей та стилю, 
де все перемішується та ускладнюється, згідно з тем-
пераментом та маніями письменника.107

Такий релятивізм змушує Дюрталя відмовитися 
від істини, як об’єктивності та легітимності письма, 
що стверджується як наукове. Велична постать Мішлє 
«найменш достовірного з істориків», але «найвеличні-

106 Ibid., p. 170.
107 Ibid., p. 44.
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шого з митців»108, дозволяє Дюрталю зшивати числен-
ний історичний матеріал за допомогою багатьох екс-
траполяцій, які позначають повернення до художньої 
літератури: коли «не вистачає інформації», вона може 
бути легко компенсована відсутніми сценами».109 В 
ім’я догматів Мішлє про воскресіння минулого, Дюр-
таль, натхненний працями Кюв’є, до яких свого часу 
часто звертався Бальзак, уявляв собі існування Жіля 
де Ре у Тиффожі лише по «мертвому кістяку донжону», 
споглядаючи його під час подорожі у Вандею.110 Саме 
там Дюрталь «блукає» у власній уяві, воскрешає місця 
та персонажів.111 «Уявляти», «створювати», «воскреша-
ти» та «мріяти» – це характеризує історичну практику 
біографа спіритуалістичного типу, коли люди мають 
більшу здатність вірити у казки, ніж бачити реальні 
історичні речі. Такі сторінки роману – ближче до іс-
торичного роману зі змішаними фактами та вигада-
ними подіями. Особливо Дюрталь пише текст свого 
дослідження не дивлячись на зіткнення двох світів, 
вставляючи «під середньовічний генін», сучасну йому 
мадам де Шантелув.112 Дюрталь знову тут має вигляд 
жертви ілюзорного посилання, яке підтверджує знову 
його статус читача, більше ніж автора історії Жіля де 
Ре. Таке заглиблення дозволяє тексту перейти тради-
ційний конфлікт між мімезісом та матезісом універ-
салісом (Декарт), між ефектом реальності та «структу-
рованим полем знань».113

108 Ibid., p. 45.
109 Ibid., p.  63.
110 Ibid., p. 144-145.
111 Ibid., p. 147.
112 Ibid., p. 147.
113 Barhes Roland.  Roland Barthes par Roland Barthes/ Paris, Seil, 1995, p. 109.

Проте це розповідь у всій її повноті, а не кілька 
досить чітко окреслених поглядів, які спрямовані на 
історичний роман. Вставляючи художню літерату-
ру в проміжки історичних досліджень «Там, унизу» 
об’єднує дві оповіді: Дюрталя ХІХ сторіччя та Жіля ХV 
сторіччя. Обидві розповіді написані в однаковій ма-
нері, тому ж самому ритмі. Крім того, коли в оповіді 
з’являється сеньор Тіффож, до його зникнення у ХVІІІ 
главі, мова оповіді змінюється на посилання на мрії 
або роздуми Дюрталя, щоб підкреслити вторинність 
історичних оповідань в майбутньому. Це розділи при-
свячені Жілю де Ре, починається про посилання на 
жорстоке «завтра», яке функціонує, як анафоричне 
нагадування низки розділів, зосереджених на Дюр-
талі і навіть, починаючи з тієї ж індикації (VІ, VІІІ, 
ІХ, ХІ ХV, ХVІ).114 Така подібність породжує розлади у 
думках читача, спокушає на мить, двозначністю ча-
сових посилань, узгодити тут вагу реальності та існу-
вання Жіля де Ре та Дюрталя, проектування першого 
у світ другого: історія Жіля де Ре нагадує розповідь, 
яка ведеться про Дюрталя. Початок розділу, в якій ви-
тирається наявність Дюрталя, як історика-оповіда-
ча середньовічного епосу, таким чином порушується 
знаки для читача, тому що це місце – явне порушення 
традиційного поділу шарів оповіді.

Вигадка письменника роз’їдає авторитет доку-
ментів, використовуючи інтертекстуальність, яка 
здавалося б не сумісна з історіографією. Казки та 
легенди перегукуються у дискретних відгомонах, які 
складають прогалини уяви у тканині фактів. У той 

114 Huysmans,  op. cit., p.275.
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час, як Дюрталь спростовує ідентифікацію, запро-
поновану абатом Броссаром між Жілем де Ре та Си-
ньою Бородою, роман «Там, унизу» виглядає менш ка-
тегоричним і, здається не хоче відмовитися від такої 
глибини характеру персонажа маршала Жани Д’Арк. 
Якщо люди, тероризовані через зникнення дітей, схо-
валися спочатку за легендарний народ «диких фей» та 
«злих духів»115 до того, як надати цьому явищу більш 
реалістичне пояснення, офіційна історія передається 
Дюрталем. Він згадує між тим ще одного персонажа 
французької середньовічної історії – Лій Меффраж – 
даму людожерку.116 Крім того, коли Дюрталь відвід-
ував Тіффож, та бажав задовольнити свою цікавість 
передусім як турист, він не просив ключі від замку у 
селян117, здається важко було б не думати про казку 
Шарля Перро у таких обставинах. Проте таке вико-
ристання художнього вимислу виправдано у кон-
тексті денонсації марнославства позитивізму. Дез 
Ермі є справжнім анти-Клод Бернаром, ніколи не 
перестає проголошувати невігластво науки в різних 
її проявах. «Правда» стверджує Дюрталь, « це те, що 
ми нічого не знаємо і що в нас не має права від всьо-
го відмовлятися».118 Жевіньї забиває цвях у позити-
вістські теорії, називаючи їх послідовників «вченими 
ослами» та «прославленими педантами».119 Тому, на-
вряд чи можна серйозно розглядати питання історії 
позитивізму щодо роману «Там, унизу», не дивлячись 
на велику кількість представлених документів.
115 Ibid., p. 195.
116 Ibid., p. 196.
117 Ibid., p. 142.
118 Ibid., p. 271.
119 Ibid., p. 338.

Чи можливо говорити про цей роман, як про ро-
ман-дослідження? Скоріше так, оскільки Дюрталь 
орієнтований на структуру наукової роботи як форми 
пізнання, що багато разів проявляється у структурі 
роману, коли ведуться пошуку доказів, що «надпри-
родне існує».120 Але особливість цього твердження 
полягає і у характері знань. Надприродне належить 
в «Там, унизу» до містичного, тобто до того, що точно 
втікає від пізнання. Звідти амбівалентність цього ро-
ману-дослідження, який ставить під сумнів можли-
вість самого пізнання, як такого. Також «Там, унизу» – 
це роман правди, від кидає виклик псевдо подібності 
та непевності «все неправдоподібне»,121 а отже «все 
можливе».122 Текстологічна форма роману «Там, уни-
зу» утверджує таку свободу дослідження, яку дозволяє 
за своєю формою есе. Центральне місце виділено роз-
думам, як підтвердженням усної спадкоємності роз-
мови класичних часів. Нарешті, «Там, унизу» можна 
читати одночасно як роман, так і есе, що, очевидно, 
є показником ідеальної для Гюїсманса структури ор-
ганізації тексту. Поєднання художнього твору та іс-
торичного дослідження (частково дослідження історії 
мистецтва) дозволяє письменнику створити багато-
шаровий, провокативний та полемічний для ХІХ сто-
річчя соціально-філософський роман, який згодом 
переросте у трилогію («На шляху», «Собор»). 

Все ж таки двозначність, яку формує екфразис у 
романі «Там, Там, унизу», була відзначена дослідником 
Юдіт Лабарт-Постель, вона стверджує що: «екфра-

120 Ibid., p. 333.
121 Ibid., p. 177.
122 Ibid., p. 254.
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зис – це дискурс, який може називатися риторикою 
візуального»123. Це дозволило Гюїсмансу використати 
риторику ідеального для створення власного письма 
та власної естетики.

Дослідники досить часто пов’язують творчу мане-
ру Ж.-К. Гюїсманса з імпресіонізмом. Тут немає нічого 
дивного, оскільки письменник не тільки був добре обі-
знаним із художниками-імпресіоністами, а був одним 
із тих митців, які допомогли становленню цього на-
прямку мистецтва. 1877 року Гюїсманс надрукував у 
брюсельському журналі «L’artiste» статтю на підтрим-
ку картини Едуарда Моне «Нана».124 В подальшому 
на захист імпресіонізму він виступив у журналі «L’Art 
moderne» зі статтею «Виставка Незалежних у 1880» 
(«L’Exposition des Indépendants en 1880»).125 Гюїсманс 
порівнює Едгара Дега з братами Гонкур, він пише про 
те, що якщо можна порівнювати літературу та маляр-
ство, то кращого прикладу схожості манери передачі 
відчуттів на папері та полотні годі і шукати.126 Пись-
менник дозволяє собі таке зближення, оскільки вва-
жає, що «до того, як говорити про манеру художника, 
треба говорити про його художнє бачення».127 Проте, 
з часом Гюїсманс відійшов від такої манери, особливо 
це видно у його трилогії. Але такому виду мистецтва, 
як книжна гравюра, Гюїсманс залишається вірним 
майже у кожному своєму творі. 

123 Labarthe-Postel Judith. Littérature et peinture dans le roman moderne. Une rhétorique de la 
vision/ Paris, L’Harmattan, «Critique littéraires» .  –  p. 341.
124 J.-K. Huysmans. Écrit sur l’art. 1867-1905, éd. Patrice Locmant, Paris, Bartillat, 2006. – 80.
125 Ibid., p. 163.
126 Ibid., p. 181.
127 Henri Mitterand. De l’écriture artiste au style décadent//Gérarld Antoine et Robert Martin. 
Histoire de la langue française 1880-1914/Paris, C.N.R.S., 1985. – p.467.

У ХІХ сторіччі гравюра отримує нове натхнення, 
що відобразилося у творах у вигляді включення опису 
книжкових гравюр до текстів романів та в критичних 
працях Гюїсманса, де він висловлював захоплення 
гравюрами Гюстава Моро та Феліс’єна Ропса. До речі 
Феліс’єн Ропс, як і сам Гюїсманс був палким прихиль-
ником масонства. Деякі з робіт Ропса, судячи з їх сю-
жетів, мали не аби який вплив на Гюїсманса, оскільки 
описи душевних мук та диявольських спокушань у 
романі «Там, унизу», схожі за конструкцією та кольо-
ром з гравюрами Ропса (мал. 24).

Ж.-К. Гюїсманс був пов’язаний контрактом із ви-
давництвом «Stock», але Поль Верлен вмовив його над-
рукуватися у тоді ще мало відомого видавця Альбера 
Мессена. 1904 року виходить праця «Три примітиви», 
присвячена Матіасу Грюневальду, Роберу Кампену та 
Бартоломео Венето, який поєднав у своїх картинах 
риси північного та італійського Ренесансу. Цікавість 
Гюїсманса до Матіаса Грюневальда продовжувалася 
ще з роману «Там, унизу», саме від 1891 року (дата по-
ява роману), дослідники констатують сталу цікавість 
письменника до фламандських та німецьких примі-
тивів. Примітиви постають для нього, як оригіналь-
ний середньовічний церковний живопис, який є рів-
ним та вірним Христу та є гарантом автентичної віри. 
В останньому романі з трилогії – «Собор» Дез Ермі 
згадує, що він мав закінчити статтю для «Ревю» про 
картину Беато Анжеліко. Але герой роману віддає пе-
ревагу вивчення собору, ніж опису «примітивів». Ско-
ріше за все мова іде про картину Фра Беато Анжеліко 
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«Коронація Діви Марії» (мал.18), яка з’явилася у Луврі 
1811 року завдяки Домініку Вівану Денону.128

Дослідниця Елен Труджіян стверджує, що Гюїс-
манса та Еужена Делакруа об’єднує однакове тяжін-
ня до розкоші. Це видно не тільки на рівні палітри 
художника та письменника, обидва тяжіють до над-
мірного використання кольорів. Інколи Гюїсманс 
перевершує у величі зображення Делакруа. Напри-
клад, опис бібліотеки Жіля де Ре, коли письменник 
перераховує книги, які є раритетами навіть для того 
часу: Свєтоній, Валерій Максім, Овідій, із зазначен-
ням опису обкладинок цих інкунабул. Гюїсманс із за-
хопленням пише про маляра Фому, який супроводжує 
де Ре у всіх його справах, виконує замовлення мар-
шала на ілюстрування його книжкових раритетів. Не 
менш пишний супровід у Жіля де Ре в його пересуван-
нях Францією: сотні лицарів, придворних, пажів. Усі 
вони одягнені з великим смаком, одяг пошитий з до-
рогий тканин та вишитий дорогоцінним каменями. 
Каплиця у замку Тіффож прикрашена дорогоцінним 
шовком із Далекого Сходу, з найдививовижнішими 
відтінками фіолетового, золотого та яскраво-черво-
ного кольорів. Тільки найдорожча та найвишуканіше 
церковне оздоблення. Саме такий дисонанс між реча-
ми та думками самого маршала Жіля де Ре вражала 
Гюїсманса. Для письменника, людина, яка має такий 
бездоганний смак та відчуття вселенської гармонії, 
не можливо бути катом. 

Саме в цьому аспекті доктор Верон зближує знову 
Гюїсманса та Делакруа, мова іде про манеру відобра-

128 Le Guide du Louvre /Musée du Louvre Editions, Paris. – P. 245.

ження «жахливих подій». Делакруа під час роботи над 
картиною «Хіоська різанина» зробив акцент саме на 
світлі. Гюїсманс пише картину жахіть у замку Тіффож 
подібними кольорами, на противагу пасхальній ході, 
влаштованій потому Жілем де Ре. Сатана стає модел-
лю письменника. Це головний персонаж для Гюїсман-
са. Жіль де Ре «прохає Демона» дати йому «науку, владу 
та багатство», все те, що бажає людство.129 Він вірний 
своєму окультному порядку, винаймає відьом, магів 
та алхіміків, щоб створити філософський камін та по-
вернути собі втрачену вдачу.130 Жіль де Ре замикаєть-
ся у баштах замка з Антуаном де Палерном, Франсуа 
Ломбаром, Жаном Петі, які працюють день і ніч над 
«великим дійством» (тобто створенням філософського 
каменю).131 Все це нагадує літографії Ежена Делакруа, 
які він зробив 1827 року за мотивами «Фауста» Гете.

1895 році Ж.-К. Гюїсманс видає роман «На шля-
ху». Це другий роман із трилогії про пошуки віри. Його 
написанню передували події, які безпосередньо мали 
вплив на світогляд самого письменника. Гюїсманс 
мав дуже тісні стосунки з окультними колами Європи, 
але після смерті абата Буляна, письменник захопив-
ся містичним християнством. Гюїсманс звинуватив у 
смерті абата французького поета Стансісласа де Гуай-
ту, який був не тільки відомим фахівцем Каббали, а й 
членом «Тулузького ордену розенкрейцерів». За одні-
єю з версій, саме де Гуайта слугував прототипом кано-
ніка Докра в романі «Там, у низу». Анрі Антуан Жюль-
Буа викликав Станісласа де Гуайту на дуель впевнений 

129 Huysmans,  op. cit., p.87.
130 Ibid., p. 125.
131 Ibid., p. 128.
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у тому ж. Письменник Анрі Буа був товаришем Гюїс-
манса і саме він консультував його при написанні ро-
ману «Там у низу», с приводу магічних та ритуалів чор-
ної меси. Згодом, подібно до Гюїсманса, Буа у власних 
творах звертається до католицизму, залишаючись при 
тому членом «Герметичного ордену Золотої зорі».

Пізніше Гюїсманс скаже барону Ферміну Ван Ден 
Бошу, про те, що «Там, унизу» – це був його перший крок 
до релігії.132 Рене Дюменіль, який досліджував творчість 
Гюїсманса, ставить питання про маніхейські133 погляди 
письменника, оскільки в першому романі трилогії Гюїс-
манс ставить питання про дуальність та пошук прин-
ципів Добра та Зла, як основ цього Світу.134 З того часу 
письменник потребував очистити душу після першої 
книги трилогії: «Чи є у вас хлор для моєї душі?»135 

Не можна не дооцінювати впливу духовних пошу-
ків Гюїсманса, але не останню роль у написанні рома-
ну «В дорозі» зіграли мистецькі пошуки письменника. 
Художні пошуки, збуджені його постійними візита-
ми до церкви, змусили його насолоджуватися підне-
сеною красою середньовічної архітектури, особливо 
церквою Сен-Северен, де його охрестили. Раптово 
нагадало про себе його релігійне виховання у дитин-
стві. Письменник згадував своїх батьків, тіток, та себе 
малого, коли шепотів молитви у церкві. Враження від 
«Розп’яття» Грюневальда Гюїсманс утілив у першому 

132 Bosch Firmin Van den Bosch. Impressions de littérature contemporaine, Vromant, 1905. – p. 16.
133 Маніхе́йство ( фарсі ینام نییآ Āyin e Māni; кит. 摩摩摩; піньїнь:Móní Jiào) – складене з 
вавилонсько-халдейських, юдейських, християнських, іранських (зороастризм) гностичних 
уявлень синкретичне релігійне вчення перса Мані, або Манеса.
134 Dumesnil René.  En route et la Conversation de J.-K. Huysmans, devant la critique 
contemporaine, Mercure de France, 15 novembre 1930, - P. 31
135 Mugnier Abbé. J.-K. Huysmans à la Trappe. Avec un portarait par Ch. Jouas et un fac-similé 
d’écriture, Paris, Le Divan, P.10.

романі трилогії. Як продовження власних пошуків 
віри мав стати роман «На шляху». Це повернення його 
душі від диявола до Бога. Перебування у монахів тра-
пістів у Нотр-Дам-Д’іні, лише упевнили його у висно-
вках, та відкрило йому новий спосіб життя, сповнено-
го високих моральних цінностей. Обітниця мовчання 
та самотності, яку сповідували трапісти, відповідала 
пошукам душі письменника: «Відлущена душа, про-
ста та гола». Гюїсмансу більше не подобався той світ, 
де він жив. Це було пов’язано з усіма відкриттями, які 
робив письменник протягом життя. Він став на за-
хист середньовіччя, щоб протиставити його сучас-
ному стану речей у суспільстві та Церкві зокрема. Він 
звинувачує сучасну важку архітектуру церков, її не-
спроможність надихнути та сповнити людину підне-
сених почуттів. Він вважає, що література та історія 
середньовічної церкви має дати поштовх до створення 
нового типу літератури у 19 сторіччі. Після виходу рома-
ну «На шляху» Леон Дефу та Гюстав Кокіо одразу помітили 
еволюцію пошуків Гюїсманса.136 Ця еволюція проявилася 
у протиставленні«Розп’яття» Грюневальда та життєписа 
Жіля де Ре на фоні подій ХІХ сторіччя. Письменник був 
містично захоплений новим сюжетом та повністю зану-
рився у духовне життя свого нового літературного тво-
ру. Напевно, Гюїсманс такі зміг увійти у стан Темної ночі 
душі, якщо це можливо для людини, яка більшу частину 
життя знаходилася по той бік від Церкви. 

Гюстав Кокіо зазначає, що незважаючи на те, що 
розповідь у романі «На шляху» продовжує вести Дюр-
таль, це все ж таки більше схоже на сповідь самого 
136 Deffoux Leon et Zavie Emile. J.-K. Huysmans converti littéraire/ Paris, Editions des Ecrits 
française, 1914. Coquiot Gustave. La  messe noire/Nouvelle Revue, 1er octobre 1903. – P. 366.
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Гюїсманса. На це вказує декілька ознак, особливо ті, 
що пов’язані безпосередньо з фактами з життя пись-
менника.137 Сучасники Гюїсманса були добре обізна-
ні з тим, до яких літературних та езотеричних кіл він 
належав, що дозволяло йому бути і на чорній месі, яка 
згодом була описана у романі «Там, у низу».

 Відтоді письменник повністю поринає в зовсім 
іншу царину інтересів: він починає писати агіографії. 
Новий літературний стиль Гюїсманса стає схожим на 
медитацію. Він шукає схожі риси у постатей 15 сто-
ліття, цього піднесеного стану містичного натхнення 
та його сучасників. Таку містичність він знаходить у 
Поля Верлена. Гюїсманс постійно шукає риси серед-
ньовічної людини, на противагу якостям людини від-
родження. Письменник впевнений, що справжня «се-
редньовічність» існує, наприклад у Жана Мельхіора 
Боско чи у Катерині Еммеріх. Більше того, письмен-
ник вважає, що Середньовіччя як епоха надала на-
багато більше чудес, ніж усі наступні. Постійно звер-
таючись до мистецтва фламандських примітивів, 
Гюїсманс неодноразово писав, що святі жінки на кар-
тинах фламандських примітивів прозорі наче віск. Їх 
краса зачаровує та є справжньою літургією.138 

Письменник пояснює, яке місце в його житті за-
ймає картина Фра Анжеліко «Коронування Діви Марії» 
(мал. 25): це найбільш чистий та божественний живо-
пис для нього. Поряд з цією картиною Мемлінг, Боутс, 
ван дер Вейден постають просто плотськими. Вони 
зачесали душу ув’язнену в плоті, тоді як італійський 
монах веде чисту душу прямо до неба. Гюїсманс впев-
137 Coquiot, op. cit., p.367.
138 Huysmans J.-K.. En Route, I volume, in-12, Paris, Tresse et Stock, 1895. – P.11.

нений, що картина фра Анжеліко це «картина Святого 
Духа»139. А образ Діви Марії – це ідеальний образ жінки, 
яку постійно шукав письменник у своїх творах та на 
картинах своїх сучасників. Приклад із Середньовічної 
культури робить його чутливим до подвійності люд-
ської натури: «Для одних ця натура абсолютно біла, а 
для інших абсолютно чорна». 140 Ця епоха існує на рівні 
антитези. На думку Гюїсманса, Грюневальд не тільки 
«зачесав» свій твір «Розп’яття», але і «поголив» «Спокусу 
Святого Антонія».141 Дослідники стверджують, що це 
характерний підхід Гюїсманса до сприйняття Серед-
ньовіччя, як до своєрідної антитези. Крім того, пись-
менник у своїх дослідженнях церков на території Па-
рижу, не тільки знову описав вже не існуючи квартали 
та історії знищених церков, він намагався поєднаним 
у собі поета та історика.142 Він намагався віднайти міс-
це церкви у соціальному житті людини, показати її мо-
ральну роль, тому постійно писав про розпач від того, 
що «знищений монастир Бернардинців», що культ Діви 
Марії вже немає тієї сили у Парижі. 143 Все це було по-
трібно письменнику для того, щоб якнайкраще зрозу-
міти символіку та логіку середньовічної людини, зро-
зуміти хід її думок так інтенції душі.

Повернення з монастиря Трапістів стало для Гю-
їсманса поштовхом для написання третього роману 
з трилогії, а саме «Собору», який з’явився 1898 року. 
Відчуття просвітлення, отриманого письменником 
під час молитов у монастирі, швидко змінилося сумом 
139 Huysmans J.-K. . La Cathédrale I volume, in-12, Paris, P.-V. Stock, 1898. – P.248.
140 Huysmans J.-K. . Trois Primitifs : Les Grünewald du musée de Colmar/ Oeuv, Compl., XI, P.289.
141 Huysmans, op. cit., p.290.
142 Huysmans J.-K.. En Route, op. cit., p.47.
143 Huysmans J.-K. La Bièvre et Saint-Séverin, 1 vol. in-12, Paris, P.-V. Stock, 1898. – P.147.
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та відчаєм. Цей роман мав стати остаточним доказом 
того, що письменник обрав новий духовний шлях. 
Спочатку письменник планував лише написати неве-
лике дослідження присвячене Шартрському собору. 
Проте Гюїсманса настільки захопила тема середньо-
вічної архітератури 

Безперечно, Гюїсманс перебував під впливом, по-
родженим романтиками щодо збереження пам’яток 
мистецтва. Мова іде не лише про різноманітні комісії, 
де брали участь і Мішлє, і Гюго, і Меріме, а й про архе-
ологічні розвідки, які посилилися в той час. Гюїсманс 
не міг залишитися осторонь цього руху, але він обрав 
свій шлях по відновленню історичних пам’яток – лі-
тературну археологію. Він обирає в якості провідни-
ка для себе Дідрона та його «Історію Господа».144 Саме 
у Дідрона Гюїсманс відкриває класифікацію статуй, 
якими прикрашені монастирі та церкви. У романі 
«Собор» письменник намагався створити апофеоз ка-
меня. Крім того Гюїсманс все ж таки безумовно був 
знайомий з теорією готичного мистецтва, проголо-
шеної Шатобріаном у «Генії християнства». Письмен-
ник намагається виробити власний метод археоло-
гічного літературного дослідження собору у Шартрі. 
Наприклад, коли він пише про походження аркбута-
нів, він звертається до праць Жюля Кішера, Альбера 
де ля Марша, Кюрзона.145 Він шукає докази розви-
тку середньовічної душі у поєднанні з розвитком са-
кральної архітектури того періоду. На його думку XII, 
XIII, та XIV століття проходили під впливом образу 

144 Didron M. Iconographie Chrétienne, Histoire de Deiu, Paris, 1843, in-4.
145 Jules Quicherat. L’Alésia de César rendue à la Franche-Comté, 1857; Albert Lecoy de La Marche. 
Le treizième siècle littéraire et scientifique (1887);  Henri de Curzon.  La maison du temple de paris, 1888.

Діви Марії як головної рушійної сили для створення 
будь яких речей. Вона королева, атрибути її влади (ті-
ара, корона, або трон) присутні у мистецтві того часу. 
Церква виступає васалом Присвятої Діви. Цікаво, що 
в той же час, коли був надрукований «Собор», вийшла 
праця Еміля Маля «Релегійне мистецтво XIII століття 
у Франції»146, де дослідник приходить до того ж висно-
вку, що й Гюїсманс, про вплив образу Діви Марії та її 
панування в усіх видах мистецтва. 

Інший бік, який постійно захоплював уяву пись-
менника, – це символізм середньовічного собору. Гю-
їсманс безпосередньо вводить у текст твору аналіз 
праць Венсента де Бове, Дюрана де Менде, Гоноріуса 
Отана. Вони якнайкраще, на думку письменника, 
мали пояснити, що нічого зайвого у середньовічно-
му мистецтві соборів не буває, навіть тиша у соборі є 
сакральною. Святе Письмо для Гюїсманса було най-
першим джерелом його пошуків у царині символізму, 
проте він добре був обізнаний і з апокріфами, оскільки 
не вся церковна література могла дати пояснення де-
яким явищам, про які писав Гюїсманс. Звертаючись 
одночасно до канонічної літератури та містичної, він 
добре розумів не однозначність своїх потрактувань, 
але уникнути цього не бажав. Тому що Гюїсманс по-
требував вивчення різних аспектів формування ре-
лігійної свідомості людини предренесансного типу. 
Роман «Собор» все ж таки не став тим твором, де Гюїс-
манс остаточно виробив свою нову естетичну систе-
му письма. Літературу до цього проекту письменник 
збирав майже 6 років, але на сотнях сторінок рома-

146 Male Emile. L’art religieux du XIIIe siècle en France, Paris, Leroux, 1898.
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ну, Гюїсманс намагався втілити усе все що прочитав 
та дослідив. Тому сам роман нагадує більше енцикло-
педію, на кшталт «Відьми» Мішлє, коли необхідність 
у додатковій літературі паралельно з текстом зрос-
тає у геометричній прогресії. Роман мав стати квін-
тесенцією роздумів про формування мистецтва та 
духовності людини епохи Середньовіччя. Саме тому, 
письменник звертався і до Фра Анжеліко, і до Мем-
лінга, Боутса, Грюневальда, Рогіра ван дер Вейдена, 
одночасно з Вінсентом де Бове та іншими схоласта-
ми. Гюїсманс творив власний образ середньовіччя. 
Де всі обожнюють Діву Марію, де всі вірять у Бога, де 
життя обертається навколо святих. Де саме життя 
освячене життям Спасителя і людина середньовіччя 
знаючи про це, усіма силами намагається повторити 
його духовний шлях. Цей роман є своєрідним анти-
подом роману «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго, 
де все безрадісне та позбавлене надії, де «темні віки» 
справді темні. Хоча, безумовно, цей завершальний 
роман трилогії є насамперед узагальненням монас-
тирського досвіду Ж.-К. Гюїсманса та містичних по-
шуків письменника. 

Розділ ІV. Роман «Бафомет» 
П. Клоссовські: образ Середньовіччя 
з погляду філософа та художника

П’єр Клоссовскі має власне ставлення до істо-
рії та її відображення у художніх творах. (мал. 26) 
Він любив повторювати: «Я перебуваю під диктатом 
зображення».147 З цього ракурсу боку необхідно розгля-
дати його твори, зважуючи на його власну теорію си-
мулякру. У Клоссовські вона формувалася під впливом 
багатьох обставин, таких, як його переклади та тракту-
вання німецької класичної філософії, вплив античних 
ідеалів та творів Маркіза де Сада, про що свідчить його 
есе, видане 1947 року, – «Сад, мій ближній».148 

Ідея написання «Бафомета» з’явилася у 1959 році 
після перекладу Клоссовські «Енеїди» Вергілія. Якщо 
«Купання Діани» – це пошук божественної вертикалі, 
то часовий простір «Бафомета» – є анахронічним (мал. 
147 Arnaud Alain. Pierre Klossozski/ Paris, Éditions du Seuil, 1990.  –  p. 4.
148 Pierre Klossowski. Sade mon prochain/ Paris, Éditions du Seuil, 1947.
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27). Немає великої проблеми в тому, що Клоссовські 
постійно звертається до теології, вона є наскрізною 
для усіх його творів. Клоссовські активно викорис-
товує герменевтичне християнство, те, яке Августин 
називав «язичництвом».149

Роман Клоссовські «Бафомет», не дивлячись на 
здобуту премію «Критики» 1965 року, залишається 
поза увагою дослідників. (мал. 28) Головною перешко-
дою на шляху аналізу цього тексту постають необхідні 
знання з філософії, герметичних наук, середньовічної 
історії. Не останнє місце у цьому романі посідає віров-
чення про духів. Концентрація у тексті безтілесних 
героїв переважає над земними персонажами. Дія від-
бувається у просторі духів та тіла, крім того, тіло є рам-
кою для духу, а отже його в’язницею. Лише сон, релігій-
ний екстаз чи смерть – звільняють дух і надають йому 
можливості вільно пересуватися у просторі та часі. 

У романі існує «історична» інтрига – це питання 
про лицарів тамплієрів та судовий процес над ними, 
який був замовлений Філіпом Красивим у XIV сторіч-
чі. Аргументація інтриги сформульована Клоссовські 
у пролозі до «Бафомета», де зазначається історичний 
факт, що Тамплієри були звинувачені у езотеричній 
практиці та велика кількість лицарів була спалена на 
вогнищі. Саме під час судового розслідування і вини-
кає назва «Бафомет», яка позначає демона, якому ні-
бито був присвячений культ тамплієрів.150 На початку 
роману Клоссовські не випадково апелює до Вальтера 
Скотта, пояснюючи, що взяв із його «Айвенго» іме-

149 Tremblay Thierry. Anamnèses. Essai sur l’oeuvre de Pierre Klossowski. – Hermann, 2012.– p.83.
150 Klossowski Pierre. Le Baphomet. – Paris:Gallimard, 2002. – p.12.

на для деяких своїх героїв, а саме для Буа-Гільберта 
Мальвуаз’ї.151 

Після реалістичного прологу, події переміщуються 
у Париж, де Жак де Моле зустрічається з Терезою, най-
імовірніше, що мова тут іде саме про Терезу Авільську. 
Вона з’являється завдяки мідному змію Моїсея, який є 
на каміні. Жак де Моле перестає існувати, як тіло, коли 
він був страчений на вогнищі, але він воскрес як дух, 
який не має більш кордонів ні у просторі, ні в часі. Тере-
за з’являється у вигляді вогняного шару (мал. 23). Моле 
каже, що за життя він не міг бачити саме у такій подо-
бі Терезу. Він думає про те, що світ знає Терезу завдяки 
статуї Берніні, безумовно, що магістр не міг знати про це, 
оскільки ця скульптура з’явилася лише у ХVII сторіччі. 

Але поступово її постать трансформується і ми 
знову бачимо молодого Ож’є, який і є насправді Бафо-
метом. Він пропонує магістру полишити усі уявлен-
ня, які він здобув за життя, інакше йому буде важко 
сприйняти істину. Він змушує Жака де Моле більше 
не святкувати дату його страти, бо це заважатиме 
еволюції його духу.

Далі події відбуваються у великій залі, де Жак де 
Моле все ж таки святкує дату його страти. Він знову 
зустрічає молодого Ож’є, але не може згадати звідки 
він з ним знайомий. У вікно заглядає король Філіп 
Красивий, той, хто віддав наказ знищити орден Хра-
мовників. Кожен раз у цей день від приходить, щоб 
просити посвяту у другий ступінь лицарства цього 
ордену. Над ним знущаються, але посвяти він так і не 
отримує. Натомість з’являється молодий Ож’є разом 

151 Klossowski Pierre. Le Baphomet. – Paris:Gallimard, 2002. –  p.14.
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із мурахоїдом. Насправді це не мурахоїд, а дух у по-
добі тварини. Жак де Моле впевнений, що це Фрідріх 
Гогенштауфен. Данте у «Божественній комедії» пише 
про нього, як про єресіарха. Фрідріх ІІ був ініціатором 
шостого Хрестового походу. Можливо, саме тому Моле 
називає його антихристом.

Але так і не довідавшись, хто насправді ховаєть-
ся у подобі мурахоїда, Моле стає свідком, як молодий 
Ож‘є перетворюється на Терезу. Але сам Ож’є не одра-
зу розуміє, що Тереза використовувала його тіло, для 
спостереження за дійством. Фінальна сцена у рома-
ні – це діалог між братом Даміаном та молодим Ож’є. 
Брат Даміан впевнений, що молодий монах лише за-
вчив свою роль, а насправді, все що відбувається – це 
театральне дійство. Ож’є каже, що устав цього ордену 
набагато суворіший за устав трапістів. Але діалог між 
братом Даміаном та Ож’є закінчується досить дивно: 
заперечивши плотське в Ож’є, молодий монах душить 
себе чотками та його тіло підіймається у повітря і па-
дає на ліжко брата Даміана. (мал. 29-32) 

Щоб принаймні наблизитися до аналізу «Бафо-
мета», необхідно залучити два типи джерел.152 По-
перше – це роботи неоплатоніків (Прокла, Апулея, 
Плутарха, Ямвліха), по-друге – праці теологічної шко-
ли (св. Фома та Дунс Скот). Деякі з цих філософів роз-
робляли демонологію, інші ангелологію. З точки зору 
етики, антична демонологія та схоластика мають од-
наковий предмет для розгляду: посередників між бо-
жественним та земним.

152 Tremblay Thierry. Anamnèses. Essai sur l’oeuvre de Pierre Klossowski. – Hermann, 2012.–  p.82.

Подібно до Клоссовські у текстах філософа та 
орієнталіста Анрі Корбена, світ уявного пов’язаний 
з містичними текстами Ісламу.153 У його досліджен-
нях розглядається містика «катафатичного» типу (від 
грецького καταφατικός, «стверджуючий») та «апофатич-
ного» ( від грецького αποφατικος «заперечуючий»). До 
першої категорії філософів належить Ігнатій Лойола, 
до другої – Св. Іван від Хреста з його «темною ніччю».154 
Що стосується візіонерства, то тут можна казати про 
«світ духів» Сведеборга та містичні видіння таких бла-
женних, як Анна-Катріна Еммеріх. До речі, у трилогії 
Ж.-К. Гюїсманса, особливо у другому романі «На шля-
ху», головний персонаж Дюрталь, саме крізь містичне 
християнство намагається віднайти спокій після на-
писання славнозвісної історії Жюля де Ре. Саме ви-
діння Іоана Хреста та Терези Авільської надихають 
Дюрталя сховатися у монастирі монахів-трапістів, де у 
повній тиші, письменник продовжує пошуки ідеальної 
форми для написання агіографії вже у ХІХ сторіччі. 

Стосовно літературного ресурсу, який міг би мати 
вплив на Клоссовські у «Бафометі», то варто зверну-
тися до «Спокуси св. Антонія» Гюстава Флобера, де 
згадуються єресі. Варто згадати про вплив Данте, 
але різниця між Клоссовські та Данте полягає у тому, 
що перший не робить ієрархії для духів та єресей, як-
то у «Божественній комедії». Проте є і об’єднуючий 
фактор: гіпотеза апокатастазісу (давньо-грець-

153 En Islam iranien: aspects spirituels et philosophiques, 2e éd.,Gallimard, 1978, 4 vol.; Avicenne 
et le récit visionnaire, rééd. Verdier, 1999.; L’Alchimie comme art hiératique, L’Herne, 1986.; 
L’homme et son ange. Initiation et chevalerie spirituelle, rééd. Fayard, 2003.
154 Іван від Хреста ( ісп. Juan de la Cruz) , (1542-1591)  католицький святий, письменник і по-
ет-містик. Реформатор ордену кармелітів. Учитель Церкви. Зустрічався зі Св. Терезою Авіль-
скою, вважав себе її учнем.
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ке ἀποκατάστασις – відновлення) про загальне спасіння 
всього сущого, яка так чи так, навіть у таких різних за 
формою та суттю творах, все ж таки присутня.155

Контекст роману, за Клоссовські, – це «знищення 
ордену Тамплієрів Філіпом Красивим».156 Апріорі – це 
проект історичного роману. Але, насправді – це історія 
філософських роздумів про містичне християнство та 
телеологію взагалі. Наприклад, персонаж на прізвище 
Ольє, є андрогіном та відсилає нас до аналогії з халдей-
ським Адамом Кадмоном.157 Тема андрогінів не нова, 
вона цікавила, як античних так і християнських мис-
лителів, так Дунс Скот Іругена у 9 сторіччі пише працю 
під назвою «Поділ Природи», де доходить висновку, що 
андрогін був поділений на два роди (чоловічу та жіно-
чу) з есхатологічних міркувань, тобто у кінці часів дві 
частини одного цілого все-таки з’єднаються. 

Моріс Бланшо запропонував власну інтерпре-
тацію «Бафомета». Він вважає, що слово «бафомет», 
можливо, є видозміною імені Магомета. Таким чином, 
роман «Бафомет» набуває рис східної казки, зі своєю 
алегоричною формою та символічним змістом, при-
хованим арабським містицизмом. Сюжет тоді роз-
кривається таким чином: оскільки орден тамплієрів 

155 Апокастазіс (грец. ἀποκατάστασις - відновлення , повернення , завершення) , в християн-
стві найменування вчення про загальне спасіння (букв. - відновлення ) грішників (людей і на-
віть демонів )., яке не прийняте Церквою. Це поняття з’явилося в результаті змішування понять 
ἀποκατάστασις («відновлення») і ἀποκατάστασις τῶν πάντων («відновлення всього») , з останнім 
і співвідноситься помилкове вчення . У давньо-грецькому біблійному тексті це поняття трапля-
ється один раз, у Книзі Дії Апостолів ( 3 . 21 ) , де розповідається про Христа, «що Його небо 
мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх 
святих пророків Своїх!». Однак дієслово ἀποκαθιστάναι , від якого будується це слово, у Біблії 
зустрічається багато разів.
156 Klossowski Pierre. Le Baphomet. – Paris:Gallimard, 2002. – 232 p.
157 Адам Кадмон (ивр. ןומדק םדא – «первоначальный человек») – в каббале: название первого 
(высшего) из 5 духовных миров, созданных после Первого Сокращения (на иврите «Цимцум 
Алеф») как система для исправления Творения.

був створений для функціонування на Сході (Кіпр, 
Палестина, Сирія), а також для захисту Єрусалиму 
Граду Господнього. Безумовно, що культ бафомета 
вони пізнали та сприйняли під впливом східних духо-
вних практик. Бланшо має сумніви, щодо існування 
цього культу, оскільки відомості про нього з’явилися 
лише у ХІХ сторіччі. Бланшо також знайшов комічну 
складову у цьому романі, проте отримав заперечливі 
відгуки від Рожера Кайо, який наголосив, що премія 
«Критика» не видається комічним романам. 

У листі до професора Декотіні, Клоссовські також 
згадує Хірама. Він є архітектором храму Соломона та 
особистістю, до якої апелюють масони. Але Клоссов-
ські не пояснює чому він пише у романі саме про нього. 
Хоча тут є очевидна паралель, оскільки за легендою, 
тамплієри перебували саме на місці старого храму, по-
будованого ще Хірамом для Соломона. Тому і мали на-
зву ордену – «Бідні лицарі Христа та храму Соломона». 

Сам Клоссовські дає таке пояснення бафомету: 
«BAsileus philosPHOrum METallicorum».158 Безумовно, 
фігура бафомета має зв’язки з алхімією, якою також 
захоплювалися Храмовники. 

Дехто з дослідників, як Жан Декотені, вбачають у 
постаті бафомета прообраз антихриста.159 Подібність 
Люцифера до бафомета пояснюється тим, що Клоссов-
ські звертався до гностичних текстів Валентина та Ва-
силіда, у яких «принц змін» укладає угоду з Богом. Зло 
існує як необхідний принцип. Ця концепція є загаль-
ною для гностиків, щодо пояснення появи зла на землі. 

158 Tremblay,  op. cit., p.101.
159 Tremblay,  op. cit., p.91.
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У Клоссовські в образи лицарів, духів ніби вті-
люють загально-філосовські категорії часу, простору, 
історії, сенсу людського існування. Тому, так чи інак-
ше, в цьому романі виникає образ Параклета (от дав.-
грец. παράκλητος – захисник; розрадник) – в християн-
стві він є уособленням третьої іпостасі Трійці, тобто 
Духа Святого. У ХІХ сторіччі в Європі вчення про Пара-
клета набуло популярності в езотеричних колах, через 
праці містиків Е. Леві, Леона Блуа, Фулканеллі та Абе-
ліо. Гюїсманс описав у романі «Там, унизу» пошуки цієї 
істини та Месії скрізь: від сатанізму та клініки душевно 
хворих до повного зречення від цього світу у монасти-
рі. Клоссовські, чи то з іронічної точки зору письмен-
ника, чи то, як науковець, не міг оминути цю частину 
розвитку філософської думки в Європі. Але ця теорія 
в романі набула форми діалогу, в якому письменник 
поміж рядків вдається до аналізу постаті Люцифера. 
Треба відрізняти Люцифера – ранкову зірку, від Люци-
фера – уособлення зла. У Клоссовські – це перший ва-
ріант, який не далеко відійшов від інтерпретації анти-
чної Діани, як носія ранкового світла.160 (мал. 11) 

Репрезентація божественного, яка має примири-
ти невидимість її природи та бажання шанувальників 
божественного бачити цю природу, призвело до по-
яви своєрідного дисонансу. Як людина може пізнати 
Бога та відобразити це у живописі? Це питання є важ-
ливим для Клоссовські в романі «Бафомет», оскільки 
бафомет – це і ідол, і не видимий людському оку дух. 
У різних віровченнях це питання вирішувалося, як 
відомо, радикально: від повної заборони зображати 

160 Klossowski Pierre. Le bain de Diane/ Gallimard, 1956. – p . 116.

Бога, до вироблення сталих канонів, які не змінюва-
лися сотнями років (наприклад рішення Нікейського 
собору 787 року). Рішення, яке було тоді прийняте до-
сить суперечливе. Проте, дослідники Ф. Боспфлюг та 
Ніколас Лосські зазначають, що усі залишені вказівки 
не змінювалися протягом дванадцяти століть.161 Взі-
рець ікони (typos) має співвідноситься з відповідною 
частиною зі Святого Письма. Це є підтвердженням 
Втілення, реального, а не примарного, слова Бога. 
Проте, якщо іпостась, яка відображена на іконі лише 
враження, тоді прочанину лише пропонується при-
єднатися до споглядання божественного, але разом з 
тим він має пам’ятати, що це зображення лише поді-
бність. Єдність, що об’єднує зображення та модель – 
це не ідентичність, проте аналогічність.162

Клоссовські перебуає у такій двозначності постій-
но. Він із задоволенням грає у спотворення зображен-
ня в «Бафометі». Коли він описує одного зі своїх героїв, 
то це лише для того, щоб згодом заперечити, що при-
рода останньої виявлена цією репрезентацією. Звід-
ти велика частотність амальгами та пермутацій іден-
тичності у цьому романі зокрема, та в усіх його творах 
взагалі. Саме так письменник творить свій симулякр, 
майже завжди це нагадує театральну виставу. Але 
якщо Мішлє у «Відьмі» розташовує відкрито головних 
дійових осіб на сцені, то Клоссовські завжди когось 
ховає. Звідси походить його тяжіння до використан-
ня штор, драпірування та масок. Кожен персонаж у 
«Бафометі» шукає, у свою чергу, можливість бути по-

161 Boespflug François, Lossky Nicolas. Nicée II, 787-1987, douze siècle d’images religieuses/ 
Paris, Ed. Du Cerf, 1987, p.33.
162 Boespflug François, Lossky Nicolas,  op. cit., p.23.
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баченим, розгорнути це лаштунки і знову себе при-
ховати під маскою. Це виглядає дещо дивним, коли 
маскою для душі виступає тіло іншої людини. Перехід 
душі від одного тіла до іншого у часі та просторі у ро-
мані Клоссовські позначений стражданнями. 

«Термін симулякр, вже існував, перш ніж я міг ви-
гадати свій власний, тому він не може призвести до 
плутанини», – писав Клоссовські.163 До речі, у Клос-
совські існує лише кілька слів, які він використовує 
з постійною наполегливістю і які постійно потре-
бують різної інтерпретації в залежності від контек-
сту. Письменник визнає, що запозичив цей термін з 
давньоримської естетики. Simulacra – це статуї або 
опудала богів, якими були позначені шляхи до міста. 
Вони пропонували просторове та чуттєве споглядан-
ня цих богів, які проголошували свою присутність 
та одночасно кликали до поклоніння їм. Вони також 
були персонажами романів таких письменників, як 
Філостарт з Лемносу, Аполлонія Тіанського та Апулея. 
Клоссовські назавжди визначився зі своїми «рим-
ськими враженнями», щоб віднайти формулу, яку він 
використає у «Скасуванні Нантського едикту».164 Ці 
враження подіяли на нього як одкровення, вони ста-
ли підтвердженням його образної та тактильної чут-
тєвості, розвилася також його чутливість до форми, 
світла та кольору. Він завжди говорив про своє перше 
перебування в Римі, як про «одкровення». В «Бафоме-
ті», не дивлячись на середньовічний сюжет, відчува-
ється естетика античного світу.

163 Arnaud,  op. cit., p.48.
164 La Révocation de l’Édit de Nantes, Paris, Éditions de Minuit, 1959.

Дуже швидко письменник повернув значення си-
мулякру у культурний та історичний контекст для влас-
ної гри уяви. Можна простежити розвиток ідеї симуля-
кру у Клоссовські, в його пошуках своєрідного ключа 
до читача, у вигляді нав’язливих схему в коментарях 
де Сада, Ніцше чи Батая, у його аналізі «Le Monnaie 
Vivante» та у численних статтях, де він пояснює функ-
ціонування симулякру ще й на своїх малюнках олівцем 
(олівець – це теж частина філософії Клоссовські).

Якщо порівнювати симулякр з іконою, то згідно 
з положенням Нікейського собору, вони схожі. Це «за-
лишкове» зображення примітивного бачення «прото-
типу», говорячи мовою Собору.165 Як завжди до набуття 
іконою рівня культу вона має власний прототип. Таким 
чином, споглядач симулякрів приєднується до бачен-
ня цих прототипів, які стали підґрунтям для створення 
симулякру. Клоссовські використовує симулякр, для 
того, щоб чуттєво та просторово перекласти фігури, 
які живуть у його ментальному світі. Таким чином, він 
визначає саме їх за головних героїв роману. (мал. 15)

Еротизм Клоссовські – це також метод, але більш 
стилістичний, проте, деякі дослідники інтепретують 
його як нав’язливі ідеї та фантазії еротомана. Симу-
лякр – це не відтворення «ідентичного», але його рес-
титуція та інтерпретація. Це не фронтальне уявлення, 
а заломлення та подвоєння (новотворення). В іншому 
випадку, симулякр існує лише у власній безпосеред-
ності. Він забезпечує лише своєчасний момент сприй-
няття. Головні ознаки симулякру у «Бафометі» це від-
стань, нетривалість та інтенсивність. Він заснований 

165 Boespflug François, Lossky Nicolas,  op. cit., p.28.
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під знаком суперечності, симулякр більш парадок-
сальний, ніж логічний. Він не дозволяє існування ні 
правди, ні впевненості. Тому читач роману перебуває 
у невпевненому стані, оскільки не завжди розуміє мо-
мент переходу від тілесного до безтілесного, уявного та 
реального, історичного та псевдоісторичного. 

«Симулякр – є ознакою миттєвості стану і не може 
встановити обмін між одним розумом та іншим, або 
дозволити перехід від однієї думки до іншої (…). Симу-
лякр має ту перевагу, що він не претендує зафіксува-
ти, чим саме є досвід та що він каже: він не виключає, 
а природно передбачає протиріччя.»166 Ці суперечнос-
ті, ці парадокси працюють у всіх творах Клоссовські. 
Саме вони провокують «іллогізми» у живописній ком-
позиції та у конструкції його роману; вони провоку-
ють «хитання» його персонажів між світами та засоба-
ми мислення, вимагаючи від них усе ділити на двоє та 
змінюватися, не довіряти нікому і нічому, навіть са-
мому собі. Залишаючись у серцевині протиріччя, яке 
є необхідною часткою симулякру, він створює власну 
пастку, щоб спіймати істину. Клоссовські процитував 
з цього приводу Ніцше: «До нас гарні симулякри! Будь-
мо самозванцями та тими, хто прикрашає людство! – 
до речі, це і є філософія в її чистому вигляді.»167

Проте симулякр – це не лише еквівалент бачення. 
Також є його інша частина, пов’язана з таємничими 
силами, коли не відомо які вони – демонічні, або ан-
гельські. Клоссовські часто згадує містичну постать 
Гермеса Трісмегістра: «У не можливості створити 
душу, щоб оживити симулякри богів, викликаються 
166 Klossowski Pierre. La Ressemblance /(Marseille: André Dimanche, 1984. – p.75.
167 Klossowski Pierre. Nietzsche et le Cercle vicieux/ Paris, Mercure de France, 1969. – p. 193.

душі демонів та ангелів. І вони закриваються в святі 
зображення, нарешті, завдяки цим душам, ідоли ма-
ють владу робити хороше та погане (…). Є симулякри, 
які знають майбутнє, віщують долю, омріяне боже-
ство… яке вражає людину хворобою, або дарують їй 
одужання.»168

Ми зустрічаємо у цьому фундаментальне переко-
нання Клоссовські, яке викладено в епіграфі «Підвіше-
ного покликання», де він цитує святого Павла, про те, 
що душі живуть силою. Клоссовські доводить необхід-
ність виражати ці сили: «Мені необхідно ідентифікува-
ти сили, які змушують мене говорити».169 Письменнику 
необхідно знати звідки походить ця нова функція симу-
лякру, його здатність до екзорцизму. Одержимість, яка 
може спочатку сприйматися як компонент маніакаль-
ного духу, перетворюється на містагога, тобто жерця, 
який проводить посвячення у таїнства під час місте-
рій. Клоссовські прагне до об’єднання у романі епіфанії 
(те, що зв’язує невидиме з видимим) з патологією (тим, 
що присутнє у його власних думках мономана). Нео-
дноразово в романі ми проходимо разом з Клоссовські 
стадію від захоплення від побаченого, до стадії аналізу 
цього побаченого у теологічних термінах. Це пов’язано 
з тим, що у «Бафометі» симулякру надано не тільки ес-
тетичного статусу, а й гносеологічного. 

Не варто забувати, що «Бафомет» – це пародія на 
історичний роман. Отже, є можливість того, що іро-
нічна складова все ж таки домінує тут над філософ-
ською. Це помітно у тому, з якою легкістю Клоссов-
ські ставиться до персонажів та самої фабули роману. 
168 Klossowski,  op. cit., p.95.
169 Klossowski Pierre. La Vocation suspendue/ Paris, Gallimard, 1950. – p. 5.
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Можливо це викликано тим, що за на перший погляд, 
за простою історією криється дещо більше, ніж інте-
лектуальна гра. А саме пошук форми для нового зміс-
ту. Наприклад, переосмислення філософського над-
бання у пошуках митця нової досконалої форми. Не 
зважаючи на те, що сам Клоссовські стверджує, що 
неможливо сприймати повноцінно та адекватно тво-
ри інших митців, не важливо якого виду мистецтва. 
Подібний підхід ми зустрічаємо в іншого митця – Але-
на Роб-Ґріє, який дотримувався схожих естетичних 
позицій. Але не варто забувати, що якщо не можна 
щось пізнати, це не означає відсутність в ньому ес-
тетичної цінності. Мова іде про дійсно вартісні речі 
у мистецтві, форма та зміст яких проста та складна 
водночас. Це церковні співи у Ж.-К. Гюїсманса, анти-
чна естетика для Клоссовські, історія як мистецтво 
для Мішлє. Сучасне постмодерне та постпостмодерне 
мистецтво зневілювало художню вартість як катего-
рію. Це викликано тим, що тези Клоссовські про не-
можливість пізнання, про складність твору, призвели 
до фальсифікації розуміння шляху розвитку мисте-
цтва. Спрощення форми твору та примітивізація сю-
жету, іноді абсурдизація його, дозволила «немисте-
цтву» називатися іноді постмодернізмом. Можливо, 
саме пошук форми та її спрощення веде все ж таки до 
естетичних експериментів, які в свою чергу не тіль-
ки не спрощують цю форму, а й ускладнюють її. Все 
через те, що митець намагається узагальнити досвід 
попередників, щось відкидає, щось додає, але спрос-
тити не може. Тому що спрощенні форми – це вже кла-
сичні форми. Тоді шлях може вести до синтезування 

декількох спрощених форм, іноді запозичуючи їх з 
інших видів мистецтва. Інший шлях для митця, як-
то у Клоссовcькі чи Мішлє – це особливий розвиток 
сюжету. При класичній формі – некласичний сюжет, 
тобто історичний роман за формою, але філософське 
чи культурологічне есе за суттю.

 
***

У художній творах Ж. Мішлє, Ж.-К. Гюїсманса та 
П. Клоссовські репрезентовано власні моделі Серед-
ньовіччя. Митці не схожі один на одного, водночас 
вони створюють таку культурну площину, у якій див-
ним чином існують ці естетико-філософські різнови-
ди з претензіями на достовірність та очевидність. У 
Мішлє в романі «Відьма» образ Середньовіччя потре-
бує лише форми епопеї: від античної появи відьми до її 
майже повного винищення у її ХVII столітті. Гюїсманс 
починає з образу Жіля де Ре, маршала Франції та спо-
движника Жани Д’Арк, і веде читача до соціально-фі-
лософських проблем кінця ХІХ сторіччя. Клоссовські 
пише про легендарних тамплієрів, лицарський орден, 
який був знищений королем Філіпом Красивим, але 
насправді використовує середньовічну історію для ре-
алізації власних пошуків як філософа, так і художника.
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Мал. 2 Пітер Брейгель Старший, Вавилонська вежа (Рот-
тердам), біля 1563, Музей Бойманса ван Бьонінгена, Роттердам

Іллюстрації 

Мал. 1 Пітер Брейгель Старший, Зведення Вавилонської 
вежі, 1563, Музей історії мистецтв, Відень. 

Відомо, що Брейгель написав три картини на сюжет про Вавилонську вежу, збе-
реглися лише дві картини. Башта побудована на фоні нідерландського пейзажу; на пер-
шій картині можна бачити будівництво, на другій вже роботи зупинилися. Різняться й 
кольори: перша насичена світлими, оптимістичними кольорами; друга картина досить 
похмура. Якщо придивитися пильніше, можна побачити, що башта вже руйнується. 
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Мал. 4 Мінас Тіріт, кадр з художнього фільму Пітера 
Джексона «Володар перснів», частина «Повернення короля», 
2003 рік. В цьому випадку ми маємо справу з подвійним впли-
вом: моделлю слугували малюнок Дж. Р.Р. Толкіна та реально 
існуюче абатство Мон-Сен-Мішель у Франції

Мал. 3 Малюнок Мінас-Тіріту Дж. Р. Р. Толкіна. Дослід-
ники творчості письменника стверджують, що саме брейге-
лівська картина мала вплив на створення образу Мінас-Тірі-
ту. Див. у книзі « Urban Legend: Architecture in The Lord of the 
Rings », in: Ernest Mathijs et Murray Pomerance: From Hobbits 
to Hollywood: Essays on Peter Jackson’s Lord of the Rings, Rodopi 
B.V., 2006, p. 205-209
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Мал. 5 Абатство Мон-Сен-Мішель, ХІ-ХVІ ст.
 

Мал. 6 Тома Кутюр. Портрет 
Жюля Мішлє, 1843, музей 

Карнавале, Париж

Мал. 7 Карикатура на Жюля 
Мішлє, намальована Андре 

Жілем 1869 року для журналу 
«Пародія» («La Parodie»).

Мал. 8 Обкладинка роману 
Ж. Мішлє «Відьма» видавництва 

«Фламмаріон» 

Мал. 9 Жан Фуке. Портрет 
Карла VII. 1444 р. Париж, 

Лувр «… щоб зганьбити Карла 
VІІ, достатньо було довести, 

що його привела до коронації 
відьма…» Жюль Мішлє «Жан-
на Д’Арк. Орлеанська Діва». 
Jules Michelet. Jeanne Darc. La 

Pucelle d’Orléans
Une édition Herodote.net, mai 
2013 http://www.herodote.net/
Textes/Jeanne_Darc_459.pdf
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Мал. 10 Хуберт та Ян Ван Ейки. Гентській вівтар, 1432. 
Гентський вівтра вважається дослідниками одним 

з найкращих зразків північного відродження, особливо тому, 
що у поліптиху поєднано не тільки нову творчу манеру 

зображення постатей, їх міміки, рухів, а й через філософську 
складову сюжету вівтаря.

Мал. 11 Хуберт та Ян Ван Ейки. Поклонніння агнцю. Фраг-
мент Гентського вітаря, 1432. Агнець є уособленням Христа, 

якому поклоняються люди різних часів та народів. 
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Мал. 14 Лукас ван Лейден. Триптих з танцями навколо золото-
го тільця. 1525-1535. Рейксмузеум, Амстердам 

Мал. 12 Георг Андреас Вассхубер
Св. Бернард Клервоський 

Св. Бернард народився при-
близно 1090-1091 у Діжоні, помер 

1153 в абатстві Клерво. Св. 
Бернард мав неабиякий вплив 
на політику у Середньовічній 

Європі: він був ідейним натхнен-
ником хрестових походів та під-
тримав ідею створення ордену 
Тамплієрів. Св. Бернард навіть 
написав трактат про поведінку 

лицарей, у вигляді листа Гуго де 
Пейну, Великому магістру орде-

ну Тамплієрів. 

Мал. 13 Пітер Пауль 
Рубенс. Страшний суд, 
1617, Мюнхен, Стара 

Пінакотека. 
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Мал.15 Пітер Пауль Рубенс. 
Портрет Єлени Фурман, 

1630-1631, Мюнхен, Стара 
пінакотека. У Мішлє, який 

дуже любив картини Рубенса, 
можна знайти такий опис іде-
алу жінки, « la grosse, blanche, 
élastique gorge («велике, біле, 

еластичне горло»).

Мал. 16 Лукас Кранах. 
Лукреція, 1533, Берлінська 
картинна галерея. Антипо-

дом жіночої краси для Мішлє 
слугувало зображення жінки 
на картинах Лукаса Кранаха

Мал. 17 Жоріс-Карл Гюїс-
манс, 1904 рік

Мал. 18 Шарж відомого 
французького карикатуриста 
Жана-Віктора Коліньона на 
Ж.-К. Гюїсманса у журналі 

«Les Hommes d’aujourd’hui», 
1885
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Мал.19 Маттіас Грюневальд, Ізенхеймський вівтар 
(1513 – 1515). Кольмар. Музей Унтерлінден. 

Мал. 20 Фотографія Поля Ренара приступу епілепсії у жінки 
в клініці доктора Шарко. Regnard, Paul (1850-1927) Hysterical 

epilepsy, attack, crucifixion, plate IX from ‘Iconographie 
Photographique de La Salpetriere’ by Bourneville et P. Regnard, 

Paris, 1876 (albumen print) 

Мал. 21 Ж.-М. Шарко та П. Рішер. «Демони у мистецтві», 1887. 
et Les Difformes et les Malades dans l’art, Lecrosnier et Babé, 1889
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Мал. 22 Ілюстрація з книги 
Ж.-М.Шарко та П. Рішера 

«Деформації та хвороби в мистецтві», 
1889. 

Мал. 23 Джовані Лоренцо Бер-
ніні. Екстаз Св. Терези (Estasi 
di santa Teresa d’Avila), 1645-

1652. Римська церква називає 
шосту ступінь екстазу, який 
відчула Св. Тереза – «про-

стромленням». 

Мал. 24. Фра Беато Анжеліко. Коронація Діви Марії, 1434-1435, 
Лувр, Париж, Франція. У романі «Собор» Ж.-К. Гюсманс пише 

від імені головного героя Дез Ермі, що йому було замовлено 
описати картину Фра Анжеліко. Сам письменник написав 

трактат «Три примітиви», в якому стверджував, що кращого 
прикладу відображення божественного, ніж у Фра Анжеліко, 

важко віднайти.
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Мал. 25 Ілюстрація ху-
дожника Феліс’єна Ропса 

(1833-1898)до книги Октава 
Юзанна, відомого французь-
кого бібліофіла, «Її високість, 
жінка», 1885. Ж.-К. Гюїсманс 

присвятив Ф. Ропсу неве-
личке дослідження. L’œuvre 

gravé de Fe ́licien Rops Félicien 
Rops /  par Pierre Mac Orlan, 
texte extrait de Masques sur 
mesure, [et par] Joris-Karl 
Huysmans, texte extrait de 

Certains. Paris: H. Veyrier ; 
New York: L. Amiel, 1975, 

286 p. 

Мал. 26 Обкладинка роману 
«Бафомет» 1965

Мал. 27 П’єр Клоссовські біля власного дитячого портрету, 
написаного його дядьком

Мал. 28 Франсуа Буше. Купання Діани, 1742, Париж, Лувр. 
П’єр Клоссовські написав твір під назвою «Купання Діани», в 

якому дає власне трактування античного міфу. 
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Мал. 29 П’єр Клос-
совські. Молодий 
Ож’є, кольорові 

олівці, 1985. Через 
двадцять років після 
появи роману «Бафо-
мет» П’єр Клоссов-

ські робить до нього 
ілюстрації.

 

Мал. 30 П’єр Клос-
совські. Ож’є обі-

ймає ноги Великого 
Магістра, кольорові 

олівці, 1982-1989 Мал. 31 П’єр Клоссовські. 
Великий Магістр дякує 
Ож’є, кольорові олівці, 

1982-1989

Мал. 32 П’єр Клоссовські. 
Поява Ож’є біля замурова-
ної двері, кольорові олівці, 

1982-1989
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ТВОРИ Ж. МІШЛЄ 

•	 Principes	de	la	philosophie	de	l’histoire de Vico (1827)
•	 Précis	de	l’histoire	de	France	jusqu’à	la	Révolution (1833)
•	 Histoire	de	France (Tomes I et II [jusqu’à la date de 1270], 

1833; tome III [jusqu’à la mort de Charles V], 1837; Tome IV [le règne 
de Charles VI], 1840; Tome V [Charles VII], 1841 (nouvelle préface en 
1869) ; tome VI [“Louis XI et le Téméraire”], 1844) :

• Hetzel : 5 volumes
• A. Lacroix (1876) : 19 volumes
• E. Flammarion (1893), dite «Édition définitive, revue et 

corrigée» : 16 volumes
• Éditions Saint-Clair (années 1960) : 18 volumes
• Équateurs (2008) : 17 volumes : de la Gaule à Louis XVI, avec 

dans le tome 2 TABLEAU DE LA FRANCE
•	 Introduction	à	l’Histoire	universelle (1831)
•	 Histoire	 de	 la	 Révolution	 française (tome I, 1847; tome II 

[1789-1791], 1847; tome III [1790-1791], 1849; tome IV [1792], 1850 ; 
tome V [1792-1793], 1851 ; tomes VI et VII [1793-1794], 1853)

•	 L’insecte (1857)
•	 La	Sorcière	(1862)
•	 La	Mer (1861)
•	 La	Femme (1859)
•	 L’Amour (1858)
•	 Le	Peuple (1846)
•	 Des	jésuites en collaboration avec Edgar Quinet(1843)
•	 Histoire	de	France	au	xvie	siècle.	La	Renaissance (1855)
•	 Histoire	de	France	au	xvie	siècle.	Réforme (1855)
•	 L’Oiseau (1856), Les	 Bibliophiles	 de	 France ont publié en 

1952 une édition illustrée, avec des eaux-fortes d’André Jacquemin.
•	 Histoire	de	France	au	xviie	siècle.	Guerres	de	religion (1856)
•	 Histoire	de	France	au	xviie	siècle.	La	Ligue (1856)
•	 Histoire	de	France	au	xviie	siècle.	Henri	IV	et	Richelieu (1857)

•	 Histoire	de	France	au	xviie	siècle.	Richelieu	et	la	Fronde (1858)
•	 Histoire	de	France	au	xviie	siècle.	Louis	XIV	et	la	révocation	

de	l’édit	de	Nantes (1860)
•	 Histoire	 de	 France	 au	 xviiie	 siècle.	 Louis	 XIV	 et	 le	 duc	 de	

Bourgogne (1862)
•	 Histoire	de	France	au	xviiie	siècle.	La	Régence (1863)
•	 Bible	de	l’Humanité (1864)
•	 Histoire	de	France	au	xviiie	siècle.	Louis	XV (1866)
•	 Histoire	de	France	au	xviiie	siècle.	Louis	XV	et	Louis	XVI (1867)
•	 La	Montagne (1868)
•	 Nos	Fils (1869)
•	 La	France	devant	l’Europe (1871)
•	 Le	Banquet (1879 [inachevé; posthume])
•	 Les	Soldats	de	la	révolution (1878 [posthume])
•	 Légendes	 démocratiques	 du	Nord (1854; réédité comme La	

Pologne	martyre en 1863)
•	 Du	prêtre,	de	la	femme	et	de	l’humanité (1845)
•	 Pologne	et	Russie (1851)
•	 Le	Peuple	russe	et	le	socialisme (1851)
•	 Les	Femmes	de	la	Révolution (1854)
•	 Le	Procès	des	Templiers
•	 Histoire	romaine	:	république
•	 Histoire	du	xixe	siècle
•	 Origine	du	droit	français (1837)
•	 Mémoires	de	Luther	écrit	par	lui-même (1835)
•	 Œuvres	choisies	de	Vico (1835)
•	 Précis	d’histoire	moderne (1827)
•	 Tableau	 synchronique	 d’histoire	 moderne	 de	 1453	 à	

1648 (1826)
•	 Tableau	 chronologique	 de	 l’histoire	 moderne	 de	 1453	 à	

1739 (1825)
•	 Voyage	en	Angleterre (2005, Éditions Sulliver)
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• Мишле Ж. Обозрение новейшей истории. — СПб., 1838.
• Мишле Ж. История Франции в XVI в. – СПб., 1860.
• Мишле Ж. Краткая история Франции до Французской ре-

волюции. – СПб., 1838.
• Мишле Ж. Реформа. Из истории Франции в XVI в. – СПб., 1862.
• Мишле Ж. Женщина. – Одесса, 1863.
• Мишле Ж. Море. – СПб., 1861.
• Мишле Ж. Царство насекомых. – СПб., 1863.
• Мишле Ж. Птица. – СПб., 1878.
• Мишле Ж. История XIX в. / Под ред. М. Цебриковой. – 

СПб., 1883—1884.
• Мишле Ж. Кордельеры и Дантон / Пер. Т. А. Быкова, ред., 

авт. предисл. О. А. Добиаш-Рождественская. — Пг.: Всемирная ли-
тература, 1920.

• Мишле Ж. Ведьма. Женщина / Под ред. В. Сапова. — М.: 
Эксмо, 2007. – 496 с. – (Зарубежная классика).

• Мишле Ж. Народ. – М., 1965.
• Твори Ж.-К. Гюїсманса 
•	 Le	Drageoir	aux	épices (recueil de prose poétique, 1874);
•	 Marthe,	histoire	d’une	fille (roman, 1876);
•	 Les	Sœurs	Vatard (roman, 1879);
•	 Sac	au	dos (nouvelle parue dans Les	Soirées	de	Médan, 1880);
•	 Croquis	parisiens (poèmes en prose, 1880);
•	 En	ménage (roman, 1881);
•	 À	 vau-l’eau, (nouvelle, éditions Henry Kistemaeckers, 

Bruxelles, 1882);
•	 L’Art	moderne (critique d’art, 1883);
•	 À	rebours (roman, 1884);
•	 En	rade (roman, 1887);
•	 Un	dilemme (nouvelle, 1887);
•	 La	 Retraite	 de	 monsieur	 Bougran (nouvelle, 1888 ; pub. 

posthume 1964);
•	 Certains (critique d’art, 1889);

•	 La	Bièvre (monographie, 1890);
•	 Là-bas (roman, 1891);
•	 En	route (roman, 1895);
•	 La	Cathédrale (roman, 1898).
•	 La	Bièvre	et	Saint-Séverin (monographies, 1898);
•	 Les	Gobelins	;	Saint-Séverin (monographies, 1901);
•	 Sainte	Lydwine	de	Schiedam (hagiographie, 1901);
•	 De	tout (recueil d’articles, 1902);
•	 L’Oblat (roman, 1903);
•	 Trois	Primitifs (critique d’art, 1905);
•	 Les	Foules	de	Lourdes (roman, 1906);
•	 Trois	Églises (monographie, pub. posthume 1908);

• Гюисманс Ж.-К. Наоборот. Пер. с фр. и вступ. ст. И. Ка-
рабутенко. М., Объединение «Всесоюзный молодёжный центр», 
1990.

• Гюисманс Ж.-К., Рильке Р. М., Джойс Дж. Наоборот. Три 
символистских романа. / Пер. Е. Кассировой под ред. В. Толмаче-
ва. М., Республика, 1995.

• Гюисманс Ж.-К. Без дна. Энигма, 2006.
• Жорис Карл Гюисманс. Собрание сочинений. В 3 томах.. – 

Москва.: «Книжный Клуб Книговек», 2010 г. (1 том: «Марта. Исто-
рия падшей», «Парижские арабески», «Наоборот» 2 том: роман «У 
пристани», «Бездна»,3 том: роман «В пути»)

• Жорис Карл Гюисманс. На пути.. – Москва.: «Энигма», 2009 г.  
• Жорис Карл Гюисманс. Геенна огненная.. – Москва.: 

«Крон-Пресс», 1993 г.  
• Жорис Карл Гюисманс. Там внизу, или Бездна. Гамиани, 
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