Summary
Stasenko S.A. The myth of Odysseus: semantic model, variation receptions and
interpretations.
Myth is not an example of "primitive", but the "original" thinking. And as such, the myth of the
given matrix, which are filled with the contents, depending on the context of a particular period or the
inner world of the subject, which refers to the myth. In the myth the rational tools, which are help to
explain phenomena of social life, are not available. That is why in myth are used the typical situations
which serve as models for the explanation of existing processes. One such situation is the struggle of
the hero of myth with the tests, during which he acquires spiritual power and strength. The myth of
Odysseus is demonstrated the dynamics and tragedy of this process, which are disclosed in numerous
receptions and interpretations of Homeric myth of Odysseus.
Keywords: myth, logos, testing, the spiritual power, the Judeo-Hellenic tradition.
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ПАРАДІГМАЛЬНІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА –
МІЖ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЮ МЕТОЮ І ЗЕМНОЮ ПРАГМАТИКОЮ
Реферат. Виявляється концептуальні екзегези, які легалізували в уявленої картині світу
Середньовіччя феномен міста. Зазначається, що середньовічне місто затвердилося у
світогляді цієї доби як один і бажаних просторів реалізації Respublica Christianorum, як
утілення трансцендентних і земних змістів сумісності християн, як договірна спільність, що
оберігає людину від загроз гріховного світу і надає їй плідну можливість удосконалення. Таке
уявлення було легалізоване завдяки Августинової доктрині civitas permixta, яка поєдналась з
інтерпретацією ідеї античного civitasа. Такий синтез був покликаний затвердити новий
соціально-політичний порядок – справедливого миру і злагоди всіх соціальних елементів в
місті, вільного життя городян. Протистояла доктрині civitas permixt імперська ідея, яка
лишала індивідів і асоціації вільного вибору, можливості удосконалюватися і служити
трансцендентному. Формування середньовічного міста мало як духовні, так і прагматичномирські задачі, які втілювалися «земними засобами» і затверджували особисту атмосферу
міста, яка вміщувала в себе трансцендентні прагнення християнства і мирські, корпоративноприродні бажання людей жити в злагоді, поєднуючись у духовно-виробничі асоціації.
Ключові слова: civitas, екзегеза, Respublica Christianorum, парадигма.
Середньовічне місто є тим феноменом, який в певній мірі реалізував християнський ідеал
– затвердив соціальний простір злагоди між трансцендентним, колективним й індивідуальним і
гармонізував релігійні й тривіально-земні ціннісні смисли. В його просторі консолідувалися всі
соціальні верстви тогочасного суспільства: клір, лицарство і селянство і був вироблений новий
суспільний взірець ділової, вільної людини – громадянина комуни. Саме в середньовічному
місті закладалися основи громадянського суспільства, ключові принципи прав і свобод західної
цивілізації.
Втім, сучасна урбаністика спирається на соціально-економічну парадигму виникнення й
існування середньовічного міста, що відстоюється майже в безапеляційному тоні. Таке
акцентування закріплює однобоку трактовку цього феномена і спростовує значення
трансцендентної ідеї на становлення міста в Середні віки в загалі. Не заперечуючи останньої
теорії автор прагне дослідити ідеалістично-релігійні фактори утвердження міста. Відтак, метою
статті є виявлення тих концептуальних постулатів, які легалізували в уявленої картині світу
Середньовіччя формування міста, розвідка тих екзегез сакрального тексту, що стали основою
міської упорядкованості.
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Дослідження автора буде спиратися на доробках відомих урбаністів: Т. Возняка, А.Я.
Гуревіча, Е. Надточія, Т.М. Негуляєвої, А. Карася, І. Паська, Р. Патнама, А. Піренна,
М.А. Стама, В.І. Укололової, А.Л. Ястребицької та інших.
В Ранньому Середньовіччі знайдення ідеального смислу міста ґрунтувалося на
протистоянні двох його євангельських образів. Перший – Єрусалим, образ якого почав
формуватися під впливом текстів Ветхого заповіту, зокрема фрагменту, в якому Господь обіцяє
Соломону освятити й перебувати в храмі Єрусалиму (3 кн. Цар 9:3-5). Це ж місто стає
осередком присутності Бога ще раз – під час перебування в ньому Христа. Остаточно освячує
це місто Одкровення Іоана Богослова, який надає образ Нового Єрусалиму – міста, що буде
спущене з небес (Од. 21:12-27). Другий образ міста має багато злочинних форм. Це знищені
Богом Содом і Гоморра, скупчення проклятих грішників, взірець порочності всього людського
роду Вавилон. Уявлена погибель цих міст, для ранніх християн, була живим прикладом Божого
гніву, нікчемності і безнадійності людства. Із цього слідувало, що, як соціальне явище, місто є
хибною спільністю людей, яке не потребує свого мирського становлення і сакрального
утвердження в чинах Усесвіту, якщо в ньому немає Божої благодаті і християнської злагоди.
Надав надію і концептуально поєднав дві біблійні образи міста в доктрину двох Градів св.
Августин. На тлі протистояння двох світоглядних позицій, двох протилежних спільнот отець
церкви формує ідею «змішаного граду» (civitas permixta) – мандруючої до трансцендентної
мети спільноти християн. В Августинової інтерпретації образ civitas permixta несе свій початок
з перших кроків людства. Богослов нагадує що, перше місто в біблійної історії не мало
сакральних ознак, а навпаки. Каїн убив свого брата і побудував місто, назвавши його на честь
свого сина Єноха. По-перше, богослов звертає увагу на практичну сторону питання. На його
думку, місто могло бути створене за умови розмноження людей доти, допоки Адамів рід не
перетворився б на численний народ. «Водночас, одна людина не може упорядкувати із себе
цілого міста, котре є ніщо інше, як множина людей, поєднаних відомим союзом співжиття» (De
civ. Dei. XV; 8) [1, с. 720].
Отже, в Августинової інтерпретації Єнохове місто є символом відчуженості Адамового
роду від Бога, дуалістичним образом давніх спільнот, що сформувались в результаті дії вільної
волі братовбивці Каїна, жадаючого влади і одночасно договору (союзу) рівних у своєму
рішенні людей, які мають чітко визначену земну мету. Відтак, місто є певною соціальною
асоціацію, що сформувалась з метою спільного життя, продовження Адамового роду, реалізації
lex naturalis – захисту життя і прагнення жити у злагоді та мирі.
Але ж, на переконання св. Августина, головною метою будь-якої асоціації християн, не
зважаючи на соціальну форму життя, є спасіння душі і тому городяни мусять знайти
порозуміння і визначив трансцендентну мету, рухатися до неї. Тобто, з часу повноти – земного
життя Христа та появи Нового заповіту Енохове місто мусить або залишитися в стані земного
Граду або ж, переборов Адамовий гріх і Каїнове жадання необмеженої влади, досягти Граду
Божого. Якщо останнє прагнення переможе то civitas permixta обернеться в істинну спільноту
вірних й наблизитися до Єрусалиму.
При тому отець церкви робить акцент на ту обставину, що хоч за своєю сутністю сivitas
permixta є асоціацією грішників, але в його лоні знаходиться початок спасіння – в будь-якому
місті перебувають кілька праведників. Заради їх святості й здатності розповсюджувати Божий
закон такі міста як Вірсавія і Капернаум не знищив вогонь небесний. До старозаповітного
образу civitas permixta долучається Рим. Це «велике місто», на переконання отця церкви,
«…було наказане (Богом), аніж загублене, подібно до того як раб, що знає волю господаря
свого, битий буде батогом (Лк. 18:47)» [2, с. 250].
Отак, св. Августин звертає увагу, що обіцянка Бога Аврааму, що Він не знищить місто,
якщо в ньому знайдеться десять праведників (Бут. 18:32), дає людству надію, що в лоні
існуючих міст все ж знайдеться необхідна кількість праведників – адже небесний вогонь ще не
торкався їхніх мурів. Ця екзегеза упевнювала городян, що Творець легітимізує існування міст і
що Він надає певний час для їх індивідуального й колективного удосконалення – зменшення
природного стану (status naturae) і звеличення стану благодаті (status gratiae). Надає час, аби
міська спільнота звеличила кількість праведників і наблизила civitas permixta до спільноти
духовно «відроджених» (regeneratione opus) [3, с. 89]. Тобто в середньовічному явленні
затверджується ідея, що святість праведника трохи удосконалює тривіальний світ, по новому
структурує порядок Усесвіту і це є достатнім, щоб піднести певну людську спільність до стану
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злагоди. Втім, образ, знайдений зміст ідеальної сумісності трансцендентного й мирського не
знімав з тогочасного міста клейма порочності.
Свого апогею оцінка міста як осередку пороку досягла у «Божественній комедії» Данте.
Поет описує одно із «відкинутих міст» (сitta dolente) Пекла – «палаюче місто» Діте (ХІ, 70-90),
яке є хибним прикладом земних міст, сповнених тваринної хітті злостивих городян.
Гіпертрофований образ Діте пронизаний великою кількістю продуманих до дрібниць гидот,
співзвучно з Августиновою концепцією земного Граду. Втім, Дантове бачення міста значно
категоричніше, ніж у св. Августина. Отець церкви хоч і вказував на гріховний стан міста, але
при тому мав надію, що шляхом кардинальної переоцінки свого земного буття городяни здатні
перетворитися на Respublica Christiana. У своїх сподіваннях св. Августин спрямовував людство
до трансцендентних ідеалів.
Данте, навпаки, був «поетом земного світу» (Е. Ауербах) і лякав городян небесною карою
заради мирського життя в ідеальної формі – імперії. Він констатував незворотну нікчемність
городян, які не лише нехтують заповідями Христа і церкви, але, маючи моральні настанови
Аристотеля, не удосконалюються та не здатні перебороти свої пороки. Нігілізм Данте стосовно
міста свідчить, на нашу думку, про початок кризи середньовічної картини світу і є виявом
політизованого суб’єктивізму, певною історичною кризою, особливого типу міста. Тому в
порівняльному сенсі оцінки міста св. Августином і Данте не рівноправні. Августинова версія
пронизана малою вірою в спасіння християн – громадян civitas, надією в майбутню місію міста
– побудові Respublica Christianorum. Сама ця ідея легітимізувала феномен міста в Ранньому
Середньовіччі і стала плідним взірцем, який втілювали в життя перші мешканці бургів.
Додамо, що розділяє оцінку св. Августина і Данте майже тисячоліття, у межах якого
середньовічне місто пробудилося й затвердило себе як суспільно-політичний інститут, з
відмінними від феодального, світоглядними рисами. За цей час відбулась перша метаморфоза
європейського міста. Якщо під час формування його творці щиро прагнули однієї мети –
утворити ідеальне братерство вірян по духу, то в результаті, під впливом реалій земного життя
сформували комерційний простір процвітання відносно вільних людей, які відстояли своє
право на самоуправління будь-якими засобами, навіть попри загрозу Страшного суду. Така
позиція виправдовувалась одним – правом трактувати Божу істину колективною згодою –
рішення міської асоціації повинно слугувати трансцендентній меті і колективному благу
громади вірян.
Колективним благом виступали віросповідальні потяги спасіння душі, які й стали
підґрунтям історичного процесу європейської урбанізації. Колективізм цих прагнень пронизує
рух ранньоєвропейської урбанізації від перших жалюгідних бургів епохи Карла Великого до
показово помпезної Генуї. В цьому контексті слід згадати, що генуезці визначали свою велич
не з огляду на факт фінансової могутності, а ставили на перше місце переконання, що вони є
громадянами освяченої республіки – братерством святого Георгія, тобто спільноти християн,
що своєю праведністю наближаються до status gratiae.
Християнський ідеал civitas permixta – як форма найкращого життя й образ ідеального
міста для спасіння став позасвідомою практикою відродження античної форми civitas.
Започаткувала цей процес ранньохристиянська система єпископств, яка відроджувала
принципи античних полісів [4, с. 13]. Отак, християнське уявлення про ідеальний соціальний
простір життя трансформувався в новий політичний концепт Respublica Christianorum, який має
спиратися на відданість вірян християнським чеснотам та принципам «братерського» життя.
Взірець ідеального міста став основою поєднання двох його історичних форм – античного
civitas й ранньосередньовічного бурга.
Античне уявлення про civitas надає Г. С. Кнабе. Це «…«громадська спільність» те єдине
місце на землі, де ти – людина, адже тільки тут ти відчуваєш своє єднання з іншими людьми на
основі права, тільки тут, укритий від ворогів муром і від непередбаченої долі богами-творцями,
родоначальниками й покровителями міста, тільки тут ти включений у рід – не припинений
ланцюг смертей і народжень, яке визначає твоє особисте місце в нескінченному потоці буття й
тільки тут реалізуються цінності, без яких життя втрачає сенс» [5, c. 20].
У античних авторів поліс трактувався як «організована спільність людей». Аристотель
визначав поліс як вищу за формою людську спільність, відмінну від інших історичних форм
об’єднання людей – домогосподарства, села, племені, – які створюють передумови виникнення
міста. Мета полісу значно вища, ніж у первісних форм соціальної консолідації. Вона полягає в

442

наданні «найвищого блага» – створенні умов для розкриття внутрішніх потенцій людини, які
уможливлюються для неї лише в стані свободи. Заради цієї вищої мети і відбувається
об’єднання людей в «громадянську спільність», яка зберігає простір свободи та
самоутвердження, поширюючи свої цінності на всю ойкумену. Римська res publica з деякими
особливостями мала близьку до давньогрецького полісу мету й характер. Обидві інституції, на
зауваження Х. Арендт «…передусім захищали від марності та вислизання життя одиночки, а
саме простором, який захищав від усього мінливого й відносно довготривалого, а отже прямо
призначеного для того, щоб забезпечити безсмертя для смертної людини» [6, c. 73-74].
Досягнення загальної мети, на переконання Аристотеля, втілюється завдяки особливому
способу життя городян, який має назву βίος πολιτιχός. Досліджуючи це поняття, Х. Арендт
зазначає, що в давньогрецькому розумінні βίος не досягається працею, або творінням чогось –
це спосіб життя, достойний вільної людини, який доводить її свободу. В аристотелівському
розумінні βίος включає в себе три форми життя з єдиними принципами. Вибір особистої форми
життя відбувається людиною, вільною від життєвих потреб і не обтяженою життєвими
турботами. Така людина в будь-який момент життя є господарем свого часу і свого
місцеперебування. Усі три форми життя спрямовані до насолоди «прекрасними» речами, які не
мають прямого утилітарного значення. До них Аристотель долучав наступне: «…життя, що
проводиться в насолоді тілесною красою та марнування його; життя, що присвячується
прекрасним діянням у полісі; життя філософа, який через дослідження та споглядання вічного
перебуває в сфері нетлінної краси». Під другою формою – βίος πολιτιχός – Аристотель мав на
увазі тільки область політичного – політичне діяння у власному сенсі [Там само, c. 20-21].
У Середньовіччі вираз βίος πολιτιχός отримав свій латинський аналог – vita activа. Цей
вираз, зауважує Х. Арендт, полягає в тому, що він охоплює всі види людської діяльності,
оскільки всі вони усвідомлюються з точки зору «абсолютного покою споглядання» [Там само,
c. 23-24]. Відтак середньовічне місто, як і античний поліс, є «організованою спільністю людей»,
яке покликане захистити від мінливості часу й забезпечити безсмертя душі, яке досягається
колективною спрямованістю громадян до небесних образів, що мають бути втілені у всі речі
(шедеври ремісників), вчинки (політична діяльність – досягнення справедливого миру,
досконале самоуправління, доброчесність) та духовне життя городян (будівництво храмів,
спільна молитовна практика, утримання університетів та госпіталів) і в цьому городянин вільно
реалізовував себе, самоутверджувався в його просторі. Найвищі прагнення городян були
спрямовані до горної мети – загального входження в умоглядну цілісність Усесвіту, отримання
ієрархічного чину, яке реалізується через доброчесність.
Таким чином, ідеальний спосіб життя для християн своєю практикою відроджував
архетип античного міста-civitas, модифікував його в новий соціокультурний концепт –
Respublica Christianorum, в лоні якої спільність вірян отримувала колективну можливість
удосконалюватися, реалізовувати наданий Богом час і свободу.
Відтак середньовічне відродження міста базувалася на біблійної екзегезе і інтерпретації,
під його кутом істотного досвіду античності. Становлення міста в цю добу було
парадигмальним – це є історичним прикладом, коли ідея сформувала соціальну реальність.
Парадигма, як поняття, що розкриває відношення духовного до реального, мислилась у
Середньовіччі як імперативна справа. Християнська спільність завдяки наданим зверху
ідеальним взірцям трансформула реальний світ речей – місто зокрема. При цьому
парадигмальна урбанізація Середньовіччя постійно зіштовхувалась з іншим, вкрай потужним
архетипом міста – Римом. Не звертаючи уваги на те, що цей взірець видавався
ранньосередньовічній еліті «породженням диявола», він утілювався в життя у формі імперії. Це
відбувалось завдяки сформованому в античності змісту Вічного міста, яке організує і надає
зміст всьому соціокультурному простору. Цей ідеал античності став заповітом
«…християнському світу, що марив про єдність влади і єдність буття» [7, с. 157].
Втім, для Respublica Christianorum римський взірець міста був не прийнятним. Для
формування середньовічного міста, його мети існування більше підходила парадигма міста як
громадянської спільності (civitas). На це були свої підстави. Не акцентуючи уваги на релігійнополітичній складових римського міста періоду імперії, слід звернути увагу на його ідеальний
образ. Імперські міста Риму були позбавлені функціонального стрижня і являли собою
адміністративно-військові центри імперії. Тобто міста перебудовувалися на військові табори і
не були просторами, спрямованими на трансцендентне, на свободу і духовне удосконалення
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людини, а були суто унітарними інституціями, що виконували волю Риму. Отак, імперія робила
міста однофункціональними містечками, що не мали аніякої вищої трансцендентної мети, окрім
служити її волі. У цих містечках спільність була прислужницею, яка не мала шансу вільного
удосконалення.
Майже ідентичну політику прагнули провадити стосовно ранньосередньовічних бургів
більшість світських і духовних керманичів, а тим більше, імператори Священної Германської
імперії германської нації. Але ж ідеал civitas, в Раннє і Високе Середньовіччя, переміг і
втілився в реальність у формі вільних міст-комун, які постійно виборювали своє право на
самоуправління – життя в автономному просторі «справедливого миру».
Санкцію на реалізацію свободи та початок практичного втілення нових форм життя
надавала церква, яка освячувала або не освячувала будь-які політичні акції, створення чогось
предметного чи соціально значимого. У Ранньому Середньовіччі активне спрямування на земне
життя не заперечувалось церквою, адже тоді відбувалась християнізація Європи. Навпаки,
церква мотивувала активне земне життя християн, підтримувала опанування нових територій та
формування «островів» істинної віри в поганському морі. І головне, в політичному хаосі
раннього Середньовіччя церква санкціонувала прагнення християн до створення нової
організації – Respublica Christianorum, яка повинна стати основою затвердження нового виду
земного життя християн. Таким чином, формування Respublica Christianorum мало як духовні,
так і прагматично-мирські задачі, які втілювалися «земними засобами» і затверджували
особисту атмосферу міста, яка вміщувала в себе трансцендентні прагнення християнства і
мирські, корпоративно-природні бажання людей жити в злагоді, поєднуючись у духовновиробничі асоціації.
Мусимо зазначити, що середньовічне місто затвердилося у світогляді цієї доби як один і
бажаних просторів реалізації Respublica Christianorum, як утілення трансцендентних і земних
змістів сумісності християн, як договірна спільність, що оберігає людину від загроз гріховного
світу і надає їй плідну можливість удосконалення. Таке уявлення було легалізоване завдяки
Августинової доктрині civitas permixta, яка поєдналась з інтерпретацією ідеї античного civitasа.
Такий синтез був покликаний затвердити новий соціально-політичний порядок – справедливого
миру і злагоди всіх соціальних елементів в місті, вільного життя городян. Протистояла
доктрині civitas permixt імперська ідея, яка, навпаки, лишала індивідів і асоціації вільного
вибору, можливості удосконалюватися і служити трансцендентному. Трансформована ідея
імперського міста була вплетена в рух створення національних королівств і ставши панівною
замінила образ civitas permixt. Втім, ідеальний образ середньовічного міста приховано
залишався діючим – він став одним із основ побудови західноєвропейських держав,
громадянського суспільства і головне, став прикладом первинності ідейних образів в процесі
будівництва соціально-політичних інституцій західної цивілізації.
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Аннотация
Туренко О. С. Парадигмальность средневекового города – между трансцендентной
целью и земной прагматикой.
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Рассматриваются богословские экзегезы города, которые легализовали в Средневековой
картине мира этот феномен. Отмечается, что город в Средние века утвердился в мировоззрении
этой эпохи как одно из идеальных пространств реализации Respublica Christianorum, как
воплощение трансцендентных смыслов совместимости христиан, как договорная общность, что
оберегает человека от угроз греховного мира и придает ему возможность усовершенствования.
Такое представление было легализовано благодаря Августианской доктрине civitas permixta,
которая объединилась с интерпретацией идеи античного сivitas. Такой синтез был призван
утвердить новый социально-политический порядок – справедливого мира и согласия всех
социальных элементов в городе, свободы горожан. Противостояла доктрине civitas permixt
имперская идея, которая не оставляла индивиду и ассоциациям свободу выбора, возможности
совершенствоваться и служить трансцендентному. Становление средневекового города имело
как духовные, так и прагматично-земные задачи, которые воплощались «земными средствами»
и утверждали отличительную черту средневекового города, которая вмещала в себя
трансцендентные стремление христианства и мирские, природные стремления людей жить в
мирном согласии.
Ключевые слова: civitas, экзегеза, Respublica Christianorum, парадигма.
Summary
Turenko Oleh. Paradigmatic medieval city – between transcendent purpose and earthly
pragmatics.
It turns conceptual exegesis, which legalized in the imagined world picture Medieval city
phenomenon. In the early Middle Ages, finding a perfect sense of the city based on the opposition of
two of his evangelical images. First – Jerusalem, whose image began to take shape under the influence
of the texts of the Old Testament, in particular fragment, in which the Lord promises to bless Solomon
and be in the temple of Jerusalem (3 v. Samuel 9: 3-5). It's the city became the center of God's
presence again – during their stay in it Christ. Finally blesses this city of Revelation, which provides
an image of the New Jerusalem – the city will be lowered from heaven. (Rev. 21: 12-27). The second
image of the city has many forms of sin. God is the destruction of Sodom and Gomorrah, the
accumulation of the damned sinners sample depravity of the human race Babylon. The supposed death
of these towns, for the early Christians, was a living example of God's wrath, worthlessness and
hopelessness of mankind. From this it followed that, as a social phenomenon, the sinful city
community of people that does not require the formation of his secular and sacred statements in the
ranks of the universe, if there is no God and the Christian consent.
It is noted that the city has established itself in the Middle Ages in the outlook of this era as one
of the ideal spaces realization Respublica Christianorum, as the embodiment of transcendental sense of
being compatible Christians as a common contract that protects a person from the threat of the sinful
world and gives him the opportunity to improve. Such a notion has been legalized through the doctrine
avgustianskoy civitas permixta, which merged with the interpretation of the ideas of the ancient
sivitas.
The medieval town, as well as antique policy, is "an organized community of people", which is
designed to protect against the volatility of time and ensure the immortality of the soul, which is
achieved by the collective orientation of citizens to the celestial images. Such a submission should be
embodied in all earthly things (the masterpieces of craftsmen), actions (political activity – the
achievement of a just peace, perfect self, virtue), spiritual and rational life of citizens (the construction
of temples, the general practice of prayer, the content of universities and hospitals), and in this citizen
is free to realize themselves, affirmed in his space. The highest aspirations of citizens were sent to a
mountain goal – joining the general speculative integrity of the universe, producing hierarchical rank,
which is realized through a virtuous life form.
Also, the synthesis of images of the ancient and medieval city policy was intended to establish a
new social and political order – just peace and harmony of all social elements in the city, the freedom
of citizens. Civitas permixt doctrine to confront the imperial idea, which does not leave the individual
associations and freedom of choice, an opportunity to improve and serve the transcendent. Formation
of the medieval city was both spiritual and pragmatic problem-terrestrial who embodied "earthly
means" and claimed a distinctive feature of the medieval city, which houses the transcendental desire
of Christianity and worldly, the natural desire of people to live in peaceful harmony.
Keywords: civitas, exegesis, Respublica Christianorum, paradigm.
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