
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Сільські інфраструктури 

Цей і наступний розділи змальовують розвиток давньої 
економіки Франції упродовж тривалого часу. Я простежу за 
її долею лише з тисячного року або, ще краще, з 1450-го, 
уявлення про який у нас уже досить чітке для того, щоб 
ставити важливі питання, маючи деякий шанс добре в них 
розібратися. Але, навіть настільки скорочена, відстань у 
часі залишається вражаючою. Крім того, треба перейти до 
глибинної економічної історії. Саме з цієї та багатьох інших 
причин логічно надати перше місце французьким селам і 
виходячи з цього судити загалом про економічне життя за-
лежно від їхньої ролі, про що говорить і заголовок цих роз-
ділів. Але я не вигадав вислів «селянська економіка», який 
тривалий час мені служитиме. Я запозичив його у такій 
формі з засадничої й «звільняючої» статті Деніела Торнера*, 
яка з’явилася у травні – червні 1964 року1**, де він намагав-
ся вирватися з полону наших звичайних дискусій з їхніми 
пустими словами, включаючи слова про притаманний краї-
нам Азії спосіб виробництва, яким тоді віддавали перевагу.

Звісно, під «селянською економікою» ми не будемо розу-
міти винятково сектор сільського господарства, який вклю-
чає всю економіку й який становив колись величезний огром. 
Наша мета: ідентифікувати форму глобальної економіки, де 
сільське життя домінує над іншими формами діяльності, які 
його неодмінно супроводжують і які до того ж потроху зрос-
татимуть і розвиватимуться разом із витратами на них.

На думку Деніела Торнера, співвідношення між сіль-
ськогосподарськими й несільськогосподарськими видами 

__________________________

* Торнер Деніел (1915–1974) – американський економіст (тут і далі – під-
сторінкові примітки перекладача).

1** Авторські примітки див. у кінці книжки.
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діяльності – характерна риса, яка визначає й вирізняє сус-
пільства. Останні у минулому в країнах Заходу, так само як 
сьогодні в країнах, що розвиваються, досить тривалий час 
залишаються на стадії селянської економіки, за якої:

 – сільське господарство, що перетворюється на єдиний 
комплекс, виробляє половину (або більше) загальної про-
дукції;

 – половина населення (або більше) займається вирі-
шенням сільськогосподарських завдань;

 – половина (або більше) сільськогосподарської продук-
ції залежить від її виробництва у селянських господарствах 
або, точніше кажучи, у селянських родинах (на противагу 
будь-яким великим господарствам – поміщицьким, буржу-
азним чи капіталістичним).

Цей маленький селянський світ зазнавав експлуатації, у 
той чи інший спосіб, але він зберігав певну незалежність і 
безпосередні зв’язки із ринком.

Однак тут йдеться про економіку, достатньо розвинену 
для того, щоб при цьому існували:

 – активна держава у важливих більш-менш припусти-
мих рамках;

 – тісний діалог, що зближує міста і села.
Такими є критерії селянської економіки Деніела Торнера, 

з якими я погоджуюся. Зауважимо, що якщо не доводити 
їх до крайніх меж, ці критерії окреслюють систему цілком: 
помістити села і міста в середину моделі означає включити 
туди регламентацію, промисловість, обмін уже в усіх його 
формах, кредит, навіть капіталізм, що робив перші кроки. 
Інша очевидна річ – прикметник «селянський» зосереджує 
увагу, як належить, на першорядній важливості сільського 
господарства: села стають опорою усього, охоплюють усе, 
інші види діяльності – лише острівці посеред моря. Але ці 
острівці існують. 

Усі країни Європи переживали упродовж століть періо-
ди «селянської економіки». Згодом усе змінилося, більш чи 
менш швидко. У Франції повільніше, ніж у деяких інших 
країнах: це запізнення, певно, залишило відбиток на нашій 
глибинній історії. Ще у 1947 році Луї Шевальє* стверджував 
стосовно Франції, що «селянство [було] певним чином зви-

__________________________

* Шевальє Луї (1911–2001) – французький історик і демограф.
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чайним сумлінням країни, її можливостями, її межами. Саме 
завдяки йому Франція могла у будь-який час мати точне ро-
зуміння того, на що вона може дозволити собі наважитися, 
чи того, від чого вона повинна відмовитися»2. Ця очевидна 
важливість, ці глибинні реалії, це запізнення в еволюції, чи 
могли вони вважатися добром (я в цьому сумніваюся) чи 
злом? Отже, що думають про це численні історики?

Замість того, щоб судити про це, запитаємо себе, як, 
чому, якою ціною Франція зберегла у себе величезну се-
лянську масу, все менш і менш відповідну своєму призна-
ченню. Чи треба звинувачувати природні переваги нашої 
країни, здатні попри все продовжити далі межі розумного 
селянські пріоритети? Або слід звинуватити тривалу кон-
сервативну історію, сильну не лише безперечними успіха-
ми, а й своєю інертністю, від якої складно відійти одразу, 
за один день? Цими питаннями просякнутий цей розділ. 
Насправді, ми продовжимо ставити їх собі до самого завер-
шення нашого твору.
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І

СКІЛЬКИ СТОРІЧ ФРАНЦІЯ
ЖИЛА ЗА МОДЕЛЛЮ «СЕЛЯНСЬКОЇ 

ЕКОНОМІКИ»?

Перше питання стосується визначення меж: упродовж яко-
го часу (на мій погляд, оперативного) ми можемо спостерігати 
модель селянської економіки й завдяки цьому зробити необ-
хідні висновки й окреслити потрібні перспективи? Модель за-
являє про себе вочевидь відтоді, відколи чітко окреслюється 
один із її елементів; вона стає завершеною, коли всі її елементи 
займають свої місця; вона розвалюється, коли один, а потім 
другий її головний механізм ламається…

Безумовно, міста і села, тобто порядок і обов’язкові правила 
існують від часів римської Ґаллії. Що було доти, у незалеж-
ній Ґаллії, певно, залишається незрозуміло. Але за часів рим-
ських міст модель ще не досягла, можливо, своєї довершеності, 
оскільки те, що у селах існували villae* та їхні раби, суперечить 
положенню, яке висунув Деніел Торнер, – а саме його дум-
ці про те, що принаймні половина продукції виробляється у 
селянських родинах, які мають певну свободу дій3. Вочевидь, 
римська Ґаллія мала своїх незалежних селян, але вони, без-
перечно, не виробляли більшої частини продукції. З іншого 
боку, міста занепадали, залишаючи головну роль villae; існу-
вали також роздробленість простору, відмирання держави, що 
передувало утворенню поміщицького режиму, який виникне 
сторіччям пізніше. Щоб утвердитися, селянська економіка очі-
кує на вирішальний, якщо я не помиляюся, поворот тисячного 
року та вибух, який пробудить наші й європейські села. Я на-
магатимуся невдовзі показати, як відтоді ця економіка виявля-
ла характерні ознаки, які, звісно, були більш чи менш яскраво 
вираженими. Стосовно цього першого орієнтиру немає жодної 
несподіванки, жодного можливого сумніву.
__________________________

* Сільські будинки, маєтки (лат.).
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До сьогодні 

Дивно, ще донедавна, за часів Марка Блока* вона була то-
тальною – ця тривкість такої собі всеохопної французької «се-
лянської економіки», яка навіть перетнула верхню межу ХІХ 
сторіччя. Селяни – вільні власники, фермери, орендарі близько 
1840 року використовували майже дві третини земель за свід-
ченнями такого серйозного агронома, як Люллен де Шатовйо**4; 
близько 1881 року прибуток від сільського господарства, який 
відносно зменшився, ще становив половину або майже поло-
вину валового національного прибутку; у 1931 році міське на-
селення лише збиралося перевищити сільське населення, яке 
доти випереджало його за кількістю. Отже, керуючись своїми 
глибинними реаліями, своєю значущістю й своїми потребами, 
французькі села, мабуть, тривалий час були «книгою сенсу» 
нашої країни, до якої слід звернутися, аби краще її зрозуміти. 
Щойно на наших очах відбулася швидка, катастрофічна, неспо-
дівана руйнація цього явища, цієї селянської Франції, яка при-
йшла до нас з найбільших глибин нашого минулого. 

Моріс Пароді*** складає свідоцтво про її смерть у своїй но-
вій книжці «Економіка і французьке суспільство з 1945 року», 
коли стисло пише: «Сільське господарство, яке ще у 1965 році 
з огляду на зайнятість було ”першою національною індустрією“ 
(з 3 125 000 активно зайнятих у ньому осіб), налічувало у 1977 
році не більше 2 мільйонів активних осіб»5. Зміни сталися менш 
ніж за десять років. І їхні наслідки, які сьогодні впадають у вічі, 
ми помітили краще, ніж пов’язані з ними процеси, рухи, послі-
довне перетворення сільської місцевості на пустелю, пересуван-
ня населення і незвичайну долю наших міст: усі вони непомірно 
зросли. Марк Блок не міг уявити такого потопу, схожого на 
весняну повінь, коли публікував «Характерні риси французької 
аграрної історії». І тим більше Даніель Алеві****6 у 1934 році, від-
відуючи села центру Франції, як відвідують Святу землю. 
__________________________

* Блок Марк Леопольд Бенжамен (1886–1944) – французький історик.
** Люллен де Шатовйо Жакоб-Фредерік (1772–1841) – швейцарський агро-

ном, автор праці «Агрономічна мандрівка Францією» (опублікована посмертно 
у 1843 році).

*** Пароді Моріс (н. 1931) – французький економіст. 
**** Алеві Даніель (1872–1962) – французький історик та есеїст.
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Відтоді проблема, яка постає перед нами, – зв’язати звич-
ні й традиційні погляди на багатовікові процеси з сучасними 
катастрофами і руйнаціями: вони – це наслідок, який треба 
визнати сьогодні, бажаємо ми цього чи ні, еволюції, що трива-
лий час гальмувалася й затримувалася. Змушені змінити наш 
кут зору, ми відкидаємо частково погляд на ХІХ сторіччя як 
революційне, модерністське й модернізоване, горде своїм про-
гресом, бо з усією очевидністю, незалежно від нашої волі, у 
давнішому за нього минулому ховаються витоки тих останніх 
міцних течій, деякі з яких дійшли до нас.

Отже, саме у сільській Франції, яка доти мало зрушилась 
із місця, виникли у недавньому минулому потужні сучасні сек-
тори промисловості, міські служби, транспорт і тисячі нових 
форм національного життя… З одного боку – новації, з іншо-
го – консерватизм. Упродовж тривалого часу сучасна Франція 
прагнула зневажати й ганьбити іншу, заперечувати її значу-
щість, викривати її інертність. Уже у ХVІІІ сторіччі у Провансі 
для міської людини «селянин був злою підступною твариною, 
напівцивілізованим диким звіром»7. Потік тих люб’язностей 
перетнув усе ХІХ сторіччя й поширився далі. Чи це не доказ 
того, що селянська економіка продовжує жити, протистояти 
бажанням, заважати зусиллям іншої Франції, яка хоче увійти 
цілком до спільноти країн індустріального світу? Хіба Жак 
Лаффіт (1767–1844), банкір, політик, не скаржився, що вина-
хідлива Франція ХІХ сторіччя для споживання того, що вона 
виробляла, знаходила лише ще існуючу злиденну Францію ХІV 
сторіччя?8 Двоїстість, на його погляд, очевидна: «Справді, ми 
бачимо, – писав він у 1834 році, – кілька осередків торгівлі й 
кілька провінцій, які взяли участь у промисловому русі нашої 
доби і де існує надлишок капіталів, що наживаються найскром-
нішою ціною; але вся решта землі занурена у невігластво, рути-
ну, нужденність, охоплена лихварством і стоїть далеко позаду 
тієї Франції, яку можна назвати цивілізованою»9.

Отже, бідна Франція виживала, вона була злиденною, пра-
цьовитою, простою, але зі складним характером, була розлюче-
ною, була (або мусила бути) скупою; мусила економити сіль, так 
само як і довгі й товсті контрабандні сірники; щовечора нагор-
тати на вогонь попіл, аби знову розворушити його наступного 
ранку; пекти свій хліб не частіше ніж раз на тиждень; задоволь-
нятися (і чоловіки, і жінки) одним святковим костюмом усе жит-
тя; виготовляти власноруч усе, що лише можливо (їжу, будинок, 
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меблі, одяг), як ті селяни з Кореза, які ще у 1806 році «одягалися 
у цупке сукно, зроблене з вовни овець, що виготовляли вони 
самі»10; спати в одному приміщенні з худобою, зігріваючись її те-
плом; не мати жодного комфорту, якого сьогодні вимагає й який 
робить звичним гігієна11 і, щоб економити свічки, «крок за кро-
ком йти услід за сонцем», навіть випереджати його: «Більшість 
населення [вставала] на світанку, всюди перші меси [служили] 
узимку в сутінках, що тривали до сходу сонця»12. 

Так, поки залишатиметься на своєму місці той суворий, діяль-
ний, спокійний селянський всесвіт, який люди мого віку ще знали 
і любили, зі своїм колоритом, своїми звичаями, своїм глибоким 
знанням землі, своєю невибагливістю, величезною стриманістю, 
історія Франції, французьке життя матимуть інше підґрунтя, ін-
ший резонанс. Існуватиме інший тип взаємодії з природою.

Поль Дюфурне*, незрівнянний знавець минулого й сього-
дення Савойї, людина мого покоління, навіть вважає, що «нео-
літична цивілізація майже дійшла до нас разом із биком і ко-
нем». Це багато про що говорить. Але, додає він, «на одному 
з полів, де я збирав мезолітичний та неолітичний кремінь, не-
подалік мого сільського будинку, пригадую, я бачив, як дід-
селянин ”зрізав кірку“13 з землі своєю мотикою. У моїх думках 
він асоціювався з першими людьми, які освоювали цю ділянку 
землі аж п’ять чи шість тисячоліть тому. Я розмовляв із остан-
німи представниками цього зниклого світу. Я бачив, як швидко 
зникають свідчення, рвуться традиції усних оповідей. Багато 
старих шляхів, які ведуть початок з давніх часів протоісторії, 
зникають під лісосіками, огорожами чи посівами, тому що по 
них не можна проїхати транспортними засобами, оснащеними 
двигунами. Майже всі вони використовувалися, принаймні для 
піших переходів, приблизно до 1960 року»14.

Ці шляхи, вчора ще живі, а на сьогодні зниклі, – незчис-
ленні. Найпомітніші в горах шляхи кочових стад овець і биків. 
Відтоді як сотні й тисячі баранів не топчуть їх щороку, рос-
лини – кущі й хащі заволоділи ними, таке сталося на схилах 
масиву Еґуаль і гори Лозер, де перші кочові стада перетина-
ли великі drailles**, можливо, чотири тисячоліття тому, близько 

__________________________

* Дюфурне Поль (1905–1994) – французький архітектор, етнограф, істо-
рик, археолог.

** Шляхи, які використовували кочові стада (слово з діалекту південних 
регіонів Франції).


