
Складність – у тому, щоб знайти 
гіпотези, які відповідали б дійсності.

Джоан Робінсон*1.

У попередніх розділах я помістив історію Франції в її простір, 
простір надто широкий і надто сповнений величезних контрас-
тів, де згодом численні Франції мусять жити одна поряд з одною. 
Якщо уважно розглянути її тепер, в її основних хронологічних 
рамках, можна уявити її низкою Францій, які йдуть одна слідом 
за одною, різноманітні й схожі, по черзі то маленькі, то величез-
ні, то об’єднані, то роз’єднані, щасливі або змучені, обрані долею 
чи кинуті нею напризволяще. Саме ці реалії та послідовні зміни, 
мені більш до вподоби називати їх циклами єдиної системи, я 
хотів би зафіксувати як величезну кількість орієнтирів і майже 
пояснень. Чергуючи свої припливи й відпливи, ці цикли зрушу-
ють живі масиви нашої історії, так само як морський приплив 
безперестану пересуває з місця на місце води моря.

Я хотів із самого початку дати цій другій частині такий за-
головок: «Довготривалі цикли історії Франції». Потім у мене 
з’явилося побоювання, внаслідок певної двозначності, через те, 
що слово «цикл» вживається зазвичай лише економістами. У 
їхній мові кожний цикл передбачає подвійну історію, з одного 
боку – схил, з іншого – підйом до вершини. Існують також 
висхідна лінія – зростання; низхідна лінія – падіння; верхівка, 
що позначає вододіл. Висхідна лінія виходить з нижчої точки; 
низхідна лінія завершується у нижній точці. Саме за подібни-
ми коливаннями я маю намір йти слідом, але упродовж дов-
готривалого часу, до якого, напевно, не звикли економісти й 
навіть історики. Але я щиро вважаю, що історії необхідні ця 
концепція й ця ризикована проблематика, яку вона містить.

Прислухаймося добре: ці довготривалі цикли, багатовікові, 
не мають суто економічного походження. Вони не відповідають 
тому історичному матеріалізмові, який перетворює економіку на 
__________________________

* Робінсон Джоан (1903–1983) – англійський економіст (тут і далі – під-
сторінкові примітки перекладача).

1 Авторські примітки вміщені наприкінці тому.



справу й найвищу рушійну силу життя людей. Як завжди, при-
чини й наслідки змішуються, змінюють одне одне за системою 
feed back*, яка почергово робить їх причинами, рушіями або на-
слідками. Будь-який тривалий занепад, будь-яке багатовікове 
зростання життєвого рівня вочевидь має передумовою суміш 
різноманітних факторів, до яких можуть належати: політика, 
суспільство, культура, техніка, війни тощо. Саме єдина система 
перестає бути конкурентноспроможною, аби стати шкідливою, 
чи знову стає конкурентноспроможною, аби викликати підйом. 
Словом, загальний занепад або пожвавлення очевидні, навіть 
якщо їхні справжні причини майже неможливо визначити. 

Зрештою, я думаю, що читач, котрий призвичаївся до сучас-
ної мови економістів, завдяки газетам, які він щоденно читає, 
прийме те широке тлумачення, яке я надаю слову «цикл», для 
цього особливого випадку його вживання. Історики, безпереч-
но, нерішучіші. Наша звичка, справді, – розглядати усереде-
ні неї самої кожну з Францій, які послідовно змінюють одна 
одну: існують фахівці з Доісторичного періоду, фахівці з неза-
лежної Ґаллії чи з ґалло-римської античності, з Середньовіччя 
або з новітньої історії тощо. І необхідно, щоб це було так. Але 
ці Франції наближуються одна до одної. Чи занадто сміливо 
було б сказати, що їхня історія наполегливо набуває циклічної 
форми? Вони народжуються, досягають розквіту, занепадають. 
Вони йдуть одна слідом за одною, але безперервно.

Якщо я обрав, у цій другій частині «Люди і речі» подвійну 
мову демографії та економіки, аби накреслити основні лінії на-
шого минулого, це тому що саме тут – найочевидніші з цих 
глибоких зрушень, такі, які найлегше осягти розумом… Люди, 
скільки їх? Речі, як вони дозволяють їм жити, виживати, змушу-
ють їх, у разі необхідності, йти уперед або залишити ту лінію, 
ту позицію, яку вони спочатку зайняли? Кількість населення – 
Андре П’ятьє каже «людський капітал» – основний «показник», 
«найменш необґрунтований критерій», висловлюється так само 
Ґі Буа2. Два перші розділи (розділи І і ІІ) переважно присвяче-
ні йому: «Кількість населення та її довготривалі коливання від 
тисячного року до сьогодення». Розділи ІІІ і ІV присвячені еко-
номіці під заголовком, який я поясню при сприятливій нагоді: 
«Селянська економіка до ХХ сторіччя – інфраструктури. Се-
лянська економіка до ХХ сторіччя – суперструктури». 
__________________________

* Зворотний зв’язок (англ.).
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Населення
від доісторичного періоду
до тисячного року 

Сміливі підрахунки, які, у будь-якому разі, утворюють 
образ, фіксують цифру між 70 і 100 мільярдами, визначаючи 
кількість осіб, які жили на землі відтоді, як з’явився Homo 
sapiens sapiens*, коли людина насправді стала людиною. Не-
ймовірна кількість! «Де мешкатимуть, – писав мені жарто-
ма Альфред Сові**, – ці мільярди людей під час Страшного 
суду?»1 Щодо цього, можливо, існував на «французькому» 
просторі, перебільшуючи цифри, мільярд людей, які до нас 
жили, працювали, діяли, залишаючи, нехай зовсім потро-
ху, спадок, котрий увійшов до нашої величезної спадщини. 
Живих нас сьогодні більше 50 мільйонів; у порівнянні з усі-
ма нами наших померлих десь у двадцять разів більше. І не 
забуваймо, що вони залишають сліди, які досі присутні «під 
ногами живих». Наприклад, земля виноградників у Шампа-
ні або в Медоку, або у Бурґундії – це «неприродна земля, 
що оброблялася упродовж двох століть праці» або майже 
стільки2.

Словом, зовсім не викликає подиву те, що упродовж 
тисячоліть французький простір оброблявся, на ньому ви-
ростали шляхи, дороги, хижі, будинки, містечки, села, міста 
або те, що, як навіть хтось наважився написати, він «за-
ростав, немов хащами лісу», поселеннями селян… Кількість 

__________________________

* Людина розумна розумна (лат.). 
** Сові Альфред (1898–1990) – французький демограф, соціолог і еконо-

міст, директор Національного інституту демографії (1945–62).
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населення передчасно відіграє свою роль, здійснюючи свій 
рух, визнаючи досягнення історії й навіть Доісторичного 
періоду: слава Ласко*, спалах цікавості до дольменів і мен-
гірів, так само як і до римського чи ґотичного мистецтва… 
Кількість населення, завдяки якій усе помножується, несе 
свою відповідальність за зростання впливу релігії, так само 
як і за прогрес держав або розвиток сучасного капіталізму 
в італійських містах починаючи з ХІІ сторіччя і так само 
пізніше. Іноді також, навпаки, за катастрофи й повернення 
назад, злим пророком якого був Мальтус**.

Ніхто не заперечує, що сьогодні кількість населення 
має дуже велику вагу у долі світу: 4,4 мільярди людей 1980 
року. «Їх буде принаймні 6 у 2 000 році, й здається майже 
нереалістично передбачити стабілізацію, доки воно не до-
сягне цифри, меншої ніж 10–11 мільярдів», стверджують, 
стосовно майбутнього сторіччя, фахівці, які не можуть, на 
жаль, помилятися зовсім3. У ХVІІ сторіччі казали: немає ін-
шої могуті, ніж людська могуть. «Найзагальніше правило, 
якого дійшла політика, – писав наступного сторіччя фран-
цузький економіст Ґудар, – це те, що лише велике насе-
лення може формувати велику державу». Які, запитував він 
себе, «справжні інтереси наших королів?.. Їхня могуть – у 
кількості їхніх підданних»4. Але велика кількість населення 
має свій зворотний бік: хто наважиться застосувати форму-
лювання Ґудара, вжити його у теперішньому часі стосовно 
сьогодення, з огляду на те, як політики Індії та Китаю зму-
шують населення зменшити народжуваність, іноді за допо-
могою найдієвіших засобів?

Нічого подібного, певно, не могло трапитися у минуло-
му. Не тому що відносне перенаселення принагідно не ро-
било жодної шкоди. Адже голод та епідемії брали на себе 
місію запобігти цьому. Лише тепер світове населення зрос-
тає таким чином, що це зростання триває якщо не постійно, 
то принаймні без загального застою. 

__________________________

* Ласко – печера у французькому департаменті Дордонь, історичний 
пам’ятник, пам’ятка мистецтва часів палеоліту. Відкрита 1940 року.

** Мальтус Томас Роберт (1766–1834) – англійський економіст.
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І

ПРО НАСЕЛЕННЯ ДОІСТОРИЧНОГО ПЕРІОДУ

 Положення, яке полягає у визнанні 
переваги Історії над усім тим,

 що їй передувало, – несумлінне і, більше того, 
далеке від наукової точності.

 Жан Маркаль*5.

Не кажіть, що Доісторичний період – це не Історія. Не ка-
жіть, що Ґаллії не існувало до Ґаллії або що Франції не існувало 
до Франції, що і перша, і друга не пояснюються більш ніж про-
сто однією з їхніх рис – попередніми тисячоліттями римського 
завоювання. Уявіть радше «упродовж найдовшого відтинку за 
увесь час існування людського роду всю його працю, викона-
ну в Доісторичний період», – ця думка належить Ніцше6. Ці 
незбагненні огроми прожитого часу, які громадяться один на 
одному, зачіпають і нас, хоча роблять це майже невідчутно. 
Отже, хіба могло б не бути спадкоємності, міцного поєднання 
між Історією та Доісторичним періодом? У минулому історики 
ризикували втратити свою репутацію, досліджуючи з одного 
й з другого боку штучний кордон між античністю і Середньо-
віччям7 або між Середньовіччям і сучасністю. А сьогодні хіба 
не ризикує дуже велика кількість істориків, вивчаючи кордони 
між Історією та Доісторичним періодом?

На жаль, не минуло й півтора сторіччя відтоді, як з’явилося 
поняття «Доісторичний період», після того як Буше де Перт** 
у 1837 році зробив відкриття, знайшовши на намивних землях 
на берегах Сомми знаряддя, виготовлені з каменю доісторич-
ною людиною й визнані такими. Принаймні їхнім відкрива-
чем, оскільки Буше де Перту знадобилося витратити багато зу-
__________________________

* Маркаль Жан (1928–2008) – французький письменник, поет, автор кни-
жок про кельтську цивілізацію.

** Буше де Кревкер де Перт Жак (1788–1868) – французький вчений, до-
слідник Доісторичного періоду.
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силь – щонайменше до 1860 року, – аби переконати усіх по-
годитися з його висновками. Перші томи його твору «Кельтські 
та допотопні старожитності», яка публікувалася починаючи з 
1847 року, були прийняті зі скептицизмом або кпинами, так 
само як це сталося 1859 року з працею Дарвіна «Походження 
видів»*. Саме тоді ж, того самого 1859 року, англійські вчені 
перетнули Ла Манш, щоб вивчити відкриття Буше де Перта і 
дати йому своє підтвердження8. Підтвердження революційне, 
оскільки визнати сліди людини, сучасника великих зниклих 
тварин, у шарах, про дуже давній вік яких відомо геологам, 
означало рішуче відсунити походження людини у надзвичайно 
далеке минуле, погодитися на переворот, революцію у свідо-
мості, яку сьогодні нам дуже важко уявити. Хіба до того часу 
самі вчені, вслід за традиційними тлумаченнями Біблії, не ви-
знавали, що людина з’явилася за чотири тисячи років до Різдва 
Христового? Ісаак Ньютон, який займався не лише математи-
кою й астрономією, глузував з хронологій, складених єгипет-
ськими писарями, настільки гордими, що вони претендували на 
те, нібито їхні королі були «some thousand of year older than the 
world»** на кілька тисяч років старші за сам світ!9

 За кілька десятків років завдяки Буше де Перту і ще більше 
його сучаснику Дарвіну, які обидва, кожен по-своєму, збурили 
спокій, уся історія буде неймовірно відсунута в часі – похо-
дження людини, так само як і поява сільського господарства, і 
виникнення перших сіл, перших міст. І також, те що стосується 
нас, історія Франції.

 Як завжди й досить логічно, тому що йдеться про те, щоб 
перейти від однієї галузі інтелектуальної праці до іншої, ці зо-
всім нові перспективи Доісторичного періоду одразу не збен-
тежили істориків: вони залишалися байдужими до них, вони 
здавалися їм навіть чужими, загубленими у темряві ночі. Лише 
проста попередня згадка, можливо для того, щоб нагадати, 
лише натяк або кілька сторінок. А потім історія поверталася 
знов до своїх звичайних оповідей, наче нічого не трапилося.

 Отже, Доісторичний період, накопичуючи докази, висно-
вки, гіпотези, викопав попереду століть Історії незглибиму 

__________________________

* Йдеться про твір англійського природодослідника Чарлза-Роберта Дар-
віна (1809–1882) «Походження видів шляхом природного добору, або Збере-
ження обраних порід у боротьбі за життя» (1859).

 ** «На кілька тисяч років старші за світ» (англ.).
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прірву. Подумайте про те, що Історія у тих розмірах, якими 
ми її вимірюємо, – це навіть не тисячна частка шляху еволю-
ції людини, враховуючи всю його довготривалість. І для того, 
щоб уявити цю еволюцію, знадобилося з’єднання, злиття різ-
них наук, які дослідники Доісторичного періоду вміли або му-
сили використовувати: палінології (дослідження давніх зерен і 
пилку), палеонтології, порівняльної анатомії, ретроспективної 
гематології, геології, зоології, ботаніки й не менше віднедавна 
етології, оскільки людина, занурена у природне середовище, 
покладаючись на свої посередні сили, упродовж століть була 
лише твариною, однією поміж інших, і виживала, як вони, 
лише завдяки своїм соціальним зв’язкам, аналогічним тим, які 
існують у громадах тварин.

 Чи не спрощує наше завдання усе те, що приносить нам 
наука: хіба не треба знов усе розтлумачити? Як зауважує Ко-
лен Ранфрю, ви не можете очікувати на те, що отримаєте від 
сусідніх дисциплін «готові відповіді» на ваші особисті запитан-
ня10. Крім того, зовсім недавно нові наукові методи датування 
(за допомогою вуглецю 14, калію – аргону, дендрохронології, 
дослідження кілець на стовбурах дерев або за допомогою ін-
ших процедур, ще хитромудріших за ці) викликали величезну й 
страшенну загрозу перегляду хронолічних рамок і культурних 
зв’язків у тому вигляді, у якому вони були встановлені дво-
ма чи трьома поколіннями видатних дослідників Доісторичного 
періоду. І особливо стосовно Європи все треба перетлумачити 
інакше11.

 Всі ці обставини перетворюють дослідження Доісторично-
го періоду на динамічну, захопливу науку, але водночас і на 
рухливу ділянку; ця наука наближується до правди лише ціною 
помилок, поступових виправлень, тимчасових гіпотез. Вона – 
у постійному оновленні.

Надлишок довгочасності

 Стосовно походження людини, питання питань, нічого 
не може бути певним. Одне за одним на різних континентах 
з’являються відкриття й щоразу підправляють той загальний 
образ, який ми малювали за їхньою допомогою.

 У перехідному стані наших знань, якщо розглядати люд-
ське відгалуження, йдучи послідовно від перших представників 


