
Наукове пізнання: методологія та технологія. –  

2005. – Вип. 2 (16). – С. 54–58 

Довгополова О.А. 

 

ДІХОТОМІЯ ЗАГАЛЬНОГО-ІНДИВІДУАЛЬНОГО У  

ВСТАНОВЛЕННІ РАННЬОМОДЕРНОЇ НОРМИ ТЕРПИМОСТІ-

ВІДТОРГНЕННЯ 

В статье сделана попытка выяснения оснований размежевания сфер нормального–

терпимого–нетерпимого в теоретическом и правовом опыте раннего нового времени. 

 

У статті зроблено спробу з’ясувати підвалини розмежування сфер нормального–

терпимого–нетерпимого в теоретичному та правовому досвіді раннього нового часу. 

 

It was made an attempt in article to research the bases of distribution by spheres of 

Normal–Tolerated–Rejected in the theoretical and legal experience of Early Modern History. 
 

Поняття толерантності увійшло до правової та філософської дійсності 

Європи на початку нового часу, коли нагальним питанням державних 

керманичів було заспокоєння жахливих релігійних сутичок, що стрясали 

європейські країни протягом XVI століття. Не треба навіть нагадувати 

теоретичні розробки Джона Локка та загальновідомі документи на кшталт 

Нантського едикту, щоб ввести читача до контексту проблеми – це 

загальновідомо. При цьому, на мій погляд цікавим є не тільки безперечно 

важливий факт фіксації принципу терпимості, але й загальні засади, на яких 

цей принцип будувався в ранньомодерній свідомості.  З’ясування цього 

питання допомагає висвітлити контури простору Нормального на початку 

Нового часу, бо разом з питанням толерантності окреслюється й питання 

відторгнення – а відторгуєме та толероване складають те, що до Норми не 

входить (таким чином, вивчаючи відторгнене, бачимо Норму „з вивороту”). 

У цьому тексті засади толерантності-відторгнення у ранньомодерний 

період аналізуються у першу чергу на матеріалах філософського та правового 

надбання Англії XVI ст.  Саме у цей час було видано низку актів 

толерантності [5–8], при цьому цікаво, що й в документах Стюартів доби 

Реставрації (що були католиками), й в документах парламенту (якій 



проголошував протестантську норму) терпимість набувала контурів повної 

байдужості до змісту переконань громадян. Найвищою ж цінністю 

проголошується спокій та процвітання держави. Це красномовно демонструє, 

що людські переконання виявляються чимось другорядним поряд з 

інтересами цілого. 

Але що відтісняє їх на другий план? Пояснюючи цілі впровадження 

толерантності, монархи кажуть про мир та спокій держави, про розвиток 

торгівлі та процвітання громадян. Той же наголос знаходимо в праці першого 

теоретика толерантності – Джона Локка. У „Есе щодо толерантності” („An 

essay concerning toleration”), написаному у 1667, він зазначає: „...створення 

законів для іншої цілі, ніж охорона безпеки уряду та захист життя, власності 

та свобод народу, тобто, збереження цілісності (курсив мій – О.Д.), 

заслуговує на найсуворіший вирок на великому судилищі” [4, 73]. Таким 

чином, весь конгломерат обов’язків керманича та законодавця зведено до 

збереження цілісності. 

Це ціле погоджується виявитись єдністю у множині, визнавши 

можливість існування у своїх межах представників недержавних конфесій. 

Необхідність бачити державу саме в такій спосіб намагається довести 

Дж. Локк, який в „Есе щодо толерантності” доводить, що єдиним надійним 

засобом встановлення спільного погляду на державу є повне знищення 

диссентерів, що є абсурдним, – тому треба думати, не як ввести їх до 

державної церкви, а як зробити людей з різними світосприйняттями 

якнайменше не ворогами держави [4, 82]. Отже, ціле визнає себе єдністю у 

множині, але лякається проникнення на свою територію чужого, яке 

намагатиметься перетворити ціле на щось інше. На цьому остраху у першу 

чергу будуються контури відторгуємого. Саме небезпекою для цілісності 

держави пояснюється, наприклад, граничне відторгнення католиків – вони 

можуть призвести до перетворення держави на щось інше. Навіть такий 

пристрасний прихильник ідеї терпимості як Джон Локк не бачив можливості 

співіснування з католиками саме тому, що вони – піддані виключно папи 



римського, який дренчить ключами від їхнього сумління та може звільнити їх 

від усіх клятв щодо власної держави  [4, 82]. Переслідування католиків автор 

перших теоретичних творів про толерантність не вважає переслідуванням за 

віру – покарання падає на них як на ворогів держави, як на тих, хто „визнає 

себе підданим іноземного государя та ворога” [4, 82]. Красномовним 

свідченням впевненості Локка у своєму баченні католиків є пояснення 

причин знищення католиків в Японії – японській уряд був поблажливий до 

місіонерів доки в нього не з’явилася підозра, що релігія – це лише зачіпка, 

ціллю ж є влада [4, 89]. Тобто страх перед католиком – це страх перед 

іноземним ворогом, тим більш небезпечним, що він знаходиться всередині 

держави і може, так би мовити, „відкрити брами”. 

Цей момент оформлення образу іноземного ворога напевно є 

красномовним свідченням того, що держава починає відчувати себе цілісною 

єдністю, що протиставлена у власному інтересі всьому іншому світу. 

Спільнота здатна зрозуміти факт власного існування тільки після проведення 

операції розрізнення між собою та зовнішнім світом – ця теза 

Нікласа Лумана [9] допомагає більш чітко побачити зміни, що відбувалися з 

ранньомодерною державою. Недивно, що у такому по суті ідентифікуючому 

означенні зовнішнього світу найстрашнішим стає іноземна загроза, і той, 

кого відчувають небезпечним, нагороджується саме такою характеристикою. 

Дихотомія ми-іноземці з’являється в європейській свідомості не раніше 

формування національних держав. Тенденція новоєвропейської свідомості 

шукати іноземного ворога не є здобутком виключно Англії. Наприклад, у 

роки Великої Французької революції страх „закордоння” стане червоною 

ниткою текстів А. Сен-Жюста, який навіть на суді проти короля казав, що 

Людовика треба судити не як француза, а як іноземного ворога. Так в 

політичний обіг входить поняття заколоту, ворог починає ховатись за 

маскою. 

Використовуючи образ ворога-ідентифікатора, держава перетворюється 

на механізм тотального виправдання самого існування цієї спільноти, цього 



громадянського суспільства. Ціллю держави виявляється збереження 

власного існування у максимально незмінній формі. Протиставивши себе не 

поодиноким небезпекам, що приходять ззовні, а тотальному наступу 

Зовнішнього, держава неминуче ставить перед собою питання необхідності 

тотального контролю внутрішнього простору. Неминуче з цього 

ідеологічного бульйону виростає поняття внутрішнього ворога. Я не відкрию 

нічого нового, якщо скажу, що саме ранньомодерна епоха створює, з одного 

боку, механізм тотального контролю та, з іншого, спеціфічний механізм 

власного репродукування. Можна просто відправити читача до висновків 

Мішеля Фуко [10; 11].  

Механізми репродукування будуються на ранньомодерних змінах у 

розумінні сенсу держави. Держава стає не родинною власністю монарха, а 

інституцією, що існує за рахунок чітко відваженої системи. Щоб ця система 

діяла, до неї не можна допускати тих, хто знаходиться по той бік від Норми. 

Придивляючись до місця відторгуємого, можемо побачити, що є 

найціннішим та недоторканим. Недоторканими виявляються сфери 

державного управління, освіти та військова. Саме неможливість допуску до 

цих сфер представників недержавних конфесій (яких можна терпіти у будь-

якому іншому місці) ретельно обґрунтовують акти толерантності Стюартів та 

парламенту доби Вільгельма Оранського. 

Але ранньомодерна дійсність інколи створює парадокси, яки переводять 

до сфери нетерпимого ті феномени, яки по праву мають опинитися в просторі 

толерованого. Терпимим є те, що не загрожує цілісності держави, заради цієї 

цілі навіть Бог згодний попустити існування чогось непридатного. Джон 

Локк в теоретичних розробках щодо толерантності ретельно розкладує по 

поличках те, що можна терпіти, а що завжди залишиться поза межею 

допустимого. Чому, питає Локк, людей починають переслідувати просто за їх 

бажання обрати власний образ життя та за прохання залишити їх у спокої? 

Мислитель доходить висновку, що проблема полягає саме у необхідності 

всеосяжного контролю життя кожного з боку держави. Цілісність держави не 



постраждає від певної кількості інакомислячих, але якщо їх стане більше, 

держава почуватиметься невпевненою у можливості зберегти цілісність та 

перейде в наступ на джерело дисбалансу. „...Їх підборкують не за те, що вони 

дотримуються того чи іншого погляду чи віросповідання, але тому, що було 

б небезпечно мати таку кількість інакомислячих, якої б опінії вони не 

додержувались” [4, 78]. Таким чином, виявляється, що ті, хто вимагає просто 

залишити їх у спокої, створюють своєрідне поле сліпоти держави, в яке вона 

подекуди починає бити саме всліпу. Цей момент треба мати на увазі, коли ми 

намагаємось окреслити контури простору відторгненого – простий перелік 

об’єктів відторгнення не дасть нам чіткої картини. 

Згадані слова Локка про те, що інакомислячих знищують не за зміст 

переконань, а за їх наявність, підводять нас до проблеми, дуже значущої для 

розуміння сенсу розрізнення нормального-відторгненого в ранньомодерній 

парадигмі. Дивна на перший погляд байдужість до змісту людських 

переконань демонструє нам зворотній бік оформлення нових підвалин 

трактування життя людського суспільства. Обґрунтування розшарування 

ціннісних рівнів можна простежити за текстами правових документів, що 

регулювали відношення між конфесіями. Наприклад, у Declaration of 

Indulgence 1688 Яків ІІ закликає своїх підлеглих  відкласти всі приватні 

ворожості, а також безпідставну заздрість. Розбіжності між переконаннями 

громадян у цьому контексті виявляються не більш ніж приватними сварками. 

Всі ці ревнощі та ворожнеча – щось випадкове та незначуще на тлі питання 

про інтереси загального. Згадані слова Якова ІІ перегукуються з текстом 

Бредської декларації – Карл ІІ теж пояснював виникнення релігійної незгоди 

існуванням людських пристрастей та злоби. Отже, немає ніяких суттєвих 

розбіжностей між поглядами громадян, просто в силу природної обмеженості 

люди не бачать дальше власного носу – свій погляд на світ тільки здається 

їм особливим. Для того й існує держава, щоб створити істинну картину 

значущого. Отже, якщо держава стає всім, то приватні переконання 

опиняються у розряді акциденцій, випадкових сполук елементів 



світосприйняття. Держава переходить у розряд загального, індивідуальні 

особливості – у розряд випадкового, конечного, тобто незначущого. 

Чи не входить це у протиріччя з традиційним переконанням у наявності 

в ранньмодерній парадигмі розвинутої ідеї цінності індивідуальності, 

впевненості в унікальності кожної окремої особистості? Виявляється, що ні. 

Наголос на випадковості індивідуального бачення світу з’являється в процесі 

будування новоєвропейської системи ціннісних орієнтацій – саме розуміння 

неповторності кожного індивідуального варіанту переконань робить такий 

одиничний зразок непридатним для будування Порядку. Як співвіднести 

цінність індивідуального сумління та створення загальної системи 

безпечного благопристойного життя соціальної спільноти? Гостроту цього 

питання для людини XVII століття не можна недооцінювати. Напевно, хід 

вирішення питання таким щирим мислителем як Томас Гоббс, демонструє це 

якнайкраще. В „Левіафані” є роздуми про те, що насправді Господь обирає 

для кожної людини особливий, властивий тільки їй одній шлях до себе. Як 

Господь обирає доріжку своїм вірним, тільки Йому одному відомо; тому 

втручання до способу служіння може виявитись бунтом проти Бога. Але ж 

ми живемо в суспільстві та маємо бути впевнені в безпечності свого життя. 

Існує думка про те, що все, що робиться проти сумління, є гріхом, але 

відмінність, що існує між сумлінням різних людей, може призвести до смути 

та розладу в державі – бо кожен підкорятиметься верховній владі тільки якщо 

її повеління зустрінуть його ухвалу. Таким чином, „учення, що стверджує 

гріховність будь-якої дії, що робиться проти совісті, є вченням, що 

суперечить громадянському суспільству” [3, 336–337].  

У традиційній дихотомії універсальне–акциденція публічні та приватні 

цінності розходяться по двох полюсах, набуваючи додаткових рис саме за 

віднесенням до того чи іншого орієнтиру. На стороні універсального 

опиняється публічне,  загальнолюдське, санкціоноване Богом, ціле. На 

іншому полюсі концентруються приватне, індивідуальне, випадкове, 



конечне. Автоматично до цього переліку додається ціннісна 

характеристика – другорядне. 

Таким чином, ранньомодерній людині була добре відома неповторність 

індивідуальності, але в загальноприйнятій ієрархії цінностей вона опинялася 

„у другому ешелоні”. Щоб зрозуміти ситуацію, доцільно відсторонитись від 

оцінних характеристик, якими ми мимоволі нагороджуємо поняття 

індивідуальності, особистості тощо. Незважаючи на визнання приватного 

другорядним, ніхто вже не обманюється щодо можливості зробити всіх 

однаковими – саме це надає М. Фуко можливість казати про індивідуалізацію 

влади – вона починає оперувати не групами, а індивідами, опрацьовуючи 

можливість фіксувати найменші відхилення від норми [11, 69–70]. Тотальний 

контроль збоку школи, церкви, поліції, адміністративних органів – явище 

новоєвропейське, поява якого спричинена знанням про приватні особливості 

людей, за якими потрібен нагляд якнайбільшої кількості інстанцій. 

Згаданий розподіл ціннісних орієнтирів починає керувати навіть 

повсякденним життям ранньомодерної людини, не потребуючи 

безпосереднього втручання державних механізмів. Будування власної 

ціннісної орієнтації, яка б не знецінювала індивідуального світосприйняття, 

але й дозволяла його носію бути членом суспільства, ставало нагальним 

питанням для людини, що вже встигла оцінити переваги та небезпеки буття 

особистості. В роздумах лорда Болингброка, одного з найвідвертіших та 

найгостріших на язик мислителів другої половини XVII – першої половини 

XVIII ст., пошук точки рівноваги між приватним та публічним, напевно, 

дійшов оптимуму. Згідно думці Болингброка, „треба підкорятись 

встановленим в суспільстві звичаям, навіть якщо вони (як це часто буває) 

здаються безглуздими чи смішними. Отже, тут йдеться лише про зовнішнє 

підлягання, яке ніяк не зменшує свободи власного судження. Більше того, 

наш обов’язок підкорятися, хоча б зовнішньо, розповсюджується тільки на ті 

погляди та звичаї, яким не можна протистояти чи від яких не можна 

вклонятися, не завдавши шкоди чи образи суспільству” [1, 7]. Як це не дивно, 



Болингброк ціннішим за прояв особистості визнає мистецтво вдавання. 

Людина наповнена пристрастями (що можуть привести лише до безглуздої 

загибелі), але якщо вона вдаватиме поміркованого та мудрого громадянина, 

це може змінити її природу на краще. Як Сократ, який був злим від природи, 

але за допомогою розуму перетворився на зразок доброчесності [1, 24]. Що 

краще продемонструє згадану другорядність приватного переконання (тут 

вже на рівні повсякденної свідомості!), ніж ці міркування про необхідність 

свою індивідуальну відмінність заховати якнайдалі. Отже, краще вдавати 

порядну людину, ніж просто „бути самим собою” – останнє стане 

найкоротшим шляхом продемонструвати власну недосконалість і, крім того, 

позбавити себе можливості до досконалості наблизитись. Болингброк описує 

саме те, що Мішель Фуко позначить як феномен „виправного індивіда”, 

визнання існування якого приводить до життя численні механізми 

коректування та нагляду [11, 81–82]. 

Існує ще один момент, який треба позначити, шукаючи підвалини 

ранньомодерного погляду на нормальне, терпиме та нетерпиме. Навіть якщо 

людина засвоїла всі вимоги Болингброка, хто запевнить її в тому, що обраний 

нею зразок відповідає саме загальній нормі? В середні віки орієнтуватись в 

системі ціннісних координат пропонувалось за рахунок схованого в душі 

кожної людини природного закону – його там поміщає Бог, щоб у тенетах 

гріховного світу людина змогла відшукати відповідь у власній души. Але в 

ранньомодерні часи такий орієнтир здавався недосконалим. Всі люди різні, 

душа кожного наповнена пристрастями – якщо шукатиме відповідь в душі, 

можна прийняти за природний закон саме пристрасть. А пристрастями 

керуються лише звірі. Людину відрізняє розум, і тільки за його допомогою 

можна досягнути вдосконалення власної природи та природи суспільства. 

Вже цитований Болингброк навіть любов до Батьківщини виводить з вимог 

розуму, а не афектів. Ось і головна лінія відторгнення ранньомодерного 

періоду – нова парадигма відкидає все нерозумне. Звісно, я не відкриваю 

нічого нового – давно зроблені класичні вже виводи Мішеля Фуко з „Історії 



безумності”. Розрізнення між нормою та відторгнутим на початку нового 

часу йде по лінії розумне-нерозумне. Але відшукуючи механізми створення 

ієрархічних відносин між нормальним-терпимим-нетерпимим, ми знаходимо 

додаткові аспекти навіть у проблемі розрізнення розумного й нерозумного. 

Тому, користуючись висновками Фуко, дозволю собі просуватися вперед за 

логікою, яку підказують джерела, обрані для аналізу. 

Отже, лише розум дозволяє людині відрізнятися від звіра, не даючи 

природному началу керувати членом не зграї, але суспільства. 

Використовуючи розум, людина намагається позбавитись залежності від 

природного начала і, як не дивно, перетворюється на штучну істоту. Будь-

який натяк на інтерес до того, що не освячено розумом, повинен бути 

знищений як загроза втрати пильності вартового людського суспільства. 

Знову звернусь до Болінгброка – з якою запеклістю він кидається на 

захоплення легендами чи байками про фей, чаклунство, чарівні пригоди! Чи, 

наприклад, на безсистемне накопичення знань, які ніколи не можна буде 

використати. Просто безглуздо, якщо не злочинно безглуздо витрачати час на 

це байдикування! 

А чому б людині не витрачати свій час, як їй заманеться, можемо ми 

спитати? Тому, відповів би Болингброк, що її найголовніша ціль (якщо бути 

зовсім точними, ціль існування людства) – це вдосконалення 

загальнолюдського досвіду, людської природи. Така собі само-селекція за 

допомогою розуму. Ми знову повернулися до дихотомії Загального та 

Індивідуального – вона існувала у ранньомодерний період і в вигляді 

примату цілей вдосконалення людської природи, якості людської спільноти 

взагалі. Напевно, саме тому в ранньомодерний період починає постійно 

звучати тема „що скажуть нащадки”. Виникає відчуття нової спільності – 

спільності людства різних поколінь, з’єднаний єдиною історією.  

Примат цієї спільноти відтворює вже обговорений нами ефект – 

індивідуальне, внутрішнє, залежне від пристрастей людське існування 

опиняється таким, що необхідно відкинути на другий план задля 



вдосконалення людства. У цьому світлі людські переконання виступають як 

нездатність людей притримуватись відчуття міри – вперта зацикленість на 

якійсь ідеї робить людину нездатною побачити більш широку перспективу. 

Розумна же людина тим й відрізняється від невігласа, що може за столом 

переговорів дійти порозуміння з іншими розумними людьми. Не може бути, 

щоб за допомогою розумних доводів не було знайдене рішення будь-якої 

проблеми, не були з’ясовані причини будь-якої ворожнечі. Ранньомодерній 

людині здавалося, що тільки нерозум стає джерелом конфліктів, що ці 

конфлікти є спадком нерозумного темного минулого, який згодом зникне.  

В цьому контексті, до речи, виникає декілька аспектів відторгнення, які 

зазвичай залишаються поза увагою дослідників. В першу чергу хотілося б 

вказати на ранньомодерну ненависть до фанатизму у будь-якому його 

прояві – вимога поміркованості вчинків не дозволяла виправдати фанатика як 

людину, що керується не розумом, а пристрастями. Одним з перших про 

приступи нудоти від присутності фанатизму оголосив Томас Гоббс. А згодом 

загальним місцем у теоретичних, художніх та публіцистичних творах стає 

зубоскальство щодо сутності релігійних особливостей, що зводяться до 

способу носіння шляпи чи складувати руки підчас звернення до Бога. Хто 

цього не бачить – воістину фанатик, дикун та невіглас. Болингброк з огидою 

каже, що єдиною жахливою перевагою релігійного фанатизму перед 

світським є те, що його наслідки більш криваві, а лють – більш неспинна [1, 

47]. Незабаром Д. Юм подякує урядові за те, що той ставить фанатика та 

розбійника на одну дошку. Навіть релігійні почуття повинні бути керованими 

розумом – новоєвропейська парадигма не подарує відступів. 

Ступінь нетерпимості збільшується відповідно зменшенню в об’єкті 

розгляду відсотку скерованості розумом. Можливо, саме це спричинило 

нагнітання якоїсь ірраціональної (з сучасної точки зору), звірячої 

нетерпимості щодо певних явищ, які, здається, як раз мали здаватись 

розумній ранньомодерній людині дитячими дурницями. Полювання на 

відьом, яке досягло найвищого розмаху саме на початку нового часу, – 



найкращий приклад. І не треба наступати на граблі, які турботливо 

підставляє нам надбання епохи Просвітництва – це не було „пережитком” 

темного минулого, бо „темне минуле” про таки речи й не здогадувалось. 

Якщо відьомська манія в меншій мірі порівняно з іншою Європою охопила 

Англію, то нащадки англійської традиції на американському ґрунті 

збалансували картину, вдавшись у XVIII ст. до незбагненно жахливих 

переслідувань. Щоб не дати себе обманути, що полювання на відьом як раз і 

є проявом фанатизму, проти якого так відчайдушно бились ранньомодерні 

мислителі, згадаємо Жана Бодена, який ладен був віддати життя за 

встановлення релігійного миру у Франції, декларував повагу до будь-якого 

віросповідання, і водночас здобув славу класика демонології та вбачав відьму 

чи ні в кожному темному куті. Можливо, прав Е. Ле Руа Ладюрі, 

припускаючи, що дияволизація надприродного наприкінці середньовіччя 

спричинила полювання на відьом: за жінкою завжди визнавали зв’язок з 

надприродним, що й зробило її на початку нового часу союзницею диявола. 

Світ надприродного є таким далеким від керованого розумом світу чоловіків. 

Чим далі від світу розуму, тим жорсткішим стає відторгнення у 

ранньомодерну епоху. 

Таким чином, розглядаючи підвалини розмежування між нормальним-

терпимим-нетерпимим в ранньомодерні часи, ми можемо побачити, що 

простір Норми формується за ознакою приналежності до загального (під 

загальним починають розуміти приналежне загальній спільноті людства, а не 

єдність у релігії), розумного та вічного (звідси пієтет до історичної 

спільноти). На іншому боці опиняються явища, об’єднані за ознаками 

приналежності до індивідуального, одиничного, випадкового. При цьому 

відбувається „перенесення сенсу” – наявність однієї з ознак автоматично 

відкидає явище чи до простору норми, чи до простору ненормального. 
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