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Передмова
У цієї книжки два джерела. Перше дало про себе знати тоді, коли мій

наставник Семюель Гантінґтон з Гарвардського університету попросив мене
написати передмову до перевидання його класичного твору, що вперше
вийшов друком 1968 року під назвою «Політичний порядок у мінливих
суспільствах»1. Твір Гантінґтона був однією з найсвіжіших спроб широкого
дослідження політичного розвитку, а сам я часто звертався до нього в моїй
викладацькій кар’єрі. У цій книжці висунуто чимало ключових ідей
порівняльної політології, включно з теорією політичного занепаду,
концепцією авторитарної модернізації і твердженням про те, що
політичний розвиток — це явище, яке слід розглядати окремо від інших
модернізаційних аспектів.

Коли я взявся за передмову і почав описувати, що до чого, то зрозумів
потребу серйозно оновити «Політичний порядок». Книжка ця була
написана лише через десять років після початку великої хвилі деколонізації,
що охопила світ після завершення Другої світової війни. Багато наведених у
ній висновків відображали крайню нестабільність того періоду з усіма його
переворотами та громадянськими війнами. За роки, що минули від часу
першого видання, відбулися значні й різкі зміни, як-от економічний підйом
Східної Азії, крах комунізму у світі, прискорення глобалізації, а також те,
що сам Гантінґтон назвав «третьою хвилею» демократизації в 1970-х.
Політичного порядку в багатьох регіонах світу ще не було, але він почасти
вже досить успішно виникав там, де країни стали на шлях розвитку. Тож
здалося слушним повернутися до тем, піднятих у цій книжці, зі спробою
застосувати їх до сучасного світу.

Розмірковуючи над можливістю переосмислити ідеї Гантінґтона, я
наштовхнувся на потребу фундаментальнішого дослідження, що виявило
би витоки політичних розвитку й занепаду. «Політичний порядок у
мінливих суспільствах» прийняв як даність той політичний світ порівняно
пізнього етапу людської історії, у якому такі інституції, як держава,
політичні партії, право, військові організації тощо, уже існували. Йому
лишилося розібратися з проблемами країн, що розвиваються, які
намагаються модернізувати свої політичні системи, але не мають поняття,
звідки ці системи взялися передусім у тих суспільствах, де вони вже давно
існували. Країни не навічно прив’язані до свого минулого. Але в багатьох
випадках те, що трапилося сотні або навіть тисячі років тому, продовжує
справляти серйозний вплив на природу і характер їхньої політики. Якщо ми
прагнемо розуміти функціонування сучасних інституцій, варто поглянути
на їхні джерела, як і на часто випадкові та суперечливі сили, що їх
породили.
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Увага до походження інституцій тісно пов’язана з одним моментом, а
саме — з реальними проблемами слабких, неспроможних і невдалих
держав. Упродовж довшої частини періоду з 11 вересня 2001 року я
працював над проблемами державного й національного будівництва та
становлення в країнах зі зруйнованим або нестабільним урядуванням.
Рання спроба продемонструвати міркування з приводу цієї проблеми
вилилася в книжку, опубліковану 2004 року під назвою «Державне
будівництво: урядування та світовий порядок у ХХІ столітті»2. Сполучені
Штати, а також міжнародні донорські організації і, ширше, міжнародна
спільнота багато вклали в проекти національного будівництва в країнах у
всьому світі, зокрема Афганістані, Іраку, Сомалі, Гаїті, Тимор-Лешті,
Сьєрра-Леоне та Ліберії. Я й сам зі Світовим банком та Австралійським
агентством допомоги AusAid займався консультуванням з проблем
державного будівництва в Меланезії, Тимор-Лешті, Папуа-Новій Ґвінеї,
Індонезійському Папуа та на Соломонових Островах, і всі вони опинилися
перед серйозними труднощами, намагаючись побудувати сучасні держави.

Розгляньмо, наприклад, проблему «імплантації» сучасних інституцій у
меланезійських суспільствах, таких як Папуа-Нова Гвінея та Соломонові
Острови. Меланезійські суспільства організовані племінним чином, який
антропологи називають сегментарними лініями, тобто групами людей, які
відстежують своє походження назад у минуле до спільного предка.
Складаючи за чисельністю десь від декількох десятків до декількох тисяч
членів роду, ці племена називають себе вантоками — словом з місцевого
суржику, що виникло з видозміни англійського словосполучення one talk,
«одна розмова», або люди, які розмовляють однією мовою. Варто додати,
що соціальна фрагментація Меланезії є надзвичайно різкою. У Папуа-Новій
Ґвінеї налічується майже дев’ять сотень взаємно незрозумілих мов, тобто
близько однієї шостої всіх мов, що існують у світі. Соломонові Острови, де
живе лише п’ятсот тисяч людей, тим не менше, розмовляють понад
сімдесятьма різними мовами. Більшість жителів гірських районів Папуа-
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Нової Ґвінеї ніколи не залишали своїх невеликих гірських долин, де вони й
народились; їхнє життя тече в межах свого вантоку, і вони перебувають у
конкуренції із сусідніми вантоками.

Вантоками керують Великі чоловіки — Біґмени. Ніхто не народжується
Великим чоловіком і не може передати свого титулу Великого чоловіка
синові. Цю суспільну позицію слід виборювати наново в кожному
поколінні. Вона не обов’язково належить тим, хто виділяється фізичними
даними, але найчастіше нею наділяють людей, які заслужили довіру
громади, зазвичай завдяки своїй спроможності роздавати свиней, гроші з
мушель та інші корисні ресурси членам племені. У традиційному
меланезійському суспільстві Великий чоловік має завжди бути напоготові,
адже конкуренти за владу постійно й повсюдно чигають, шукаючи його
слабкі місця. Без ресурсів, які можна роздати, він програє свій статус
лідера3.

Коли Австралія надала незалежність Папуа-Новій Ґвінеї, а Британія —
Соломоновим Островам у 1970-х роках, і там і там створили сучасні
системи урядування «вестмінстерського» стилю, де громадяни голосують за
парламентаріїв на регулярних багатопартійних виборах. В Австралії та
Англії політичний вибір обертається навколо лівоцентристської
Лейбористської та правішої Консервативної партії (натомість в Австралії
лівою є Ліберальна партія, а в Британії роль консерваторів виконують Торі).
Виборці, за великим рахунком, беруть участь у голосуванні, керуючись
ідеологією й політикою (наприклад, очікуючи більшого захисту від уряду
чи, навпаки, більш ринкової політики держави).

Проте коли цю політичну систему пересадили в Меланезію, результатом
став хаос. Причиною було те, що більшість місцевих виборців голосують не
за політичні програми; вони радше підтримують свого Великого чоловіка і
свій ванток. Якщо їхній Великий чоловік (і, час від часу, Велика жінка)
зможе обратися до парламенту, то такий новий депутат скористається своїм
політичним впливом для переспрямування урядових ресурсів до свого
вантоку, щоби допомогти прихильникам на окрузі з такими речами, як
плата за школу, витрати на поховання та будівельні проекти. Незважаючи
на наявність національного уряду з усіма ознаками суверенітету, як-от
прапор чи армія, мало мешканців Меланезії відчувають належність до
більшої нації або причетність до соціального світу, ширшого, ніж їхній
ванток. У парламентах Папуа-Нової Ґвінеї та Соломонових Островів немає
стабільних і послідовних політичних партій; вони сповнені окремих лідерів,
і кожен там прагне здобути якомога більше свинини на користь своєї
вузької бази прихильників4.

Племінна соціальна система Меланезії обмежує економічний розвиток,
оскільки перешкоджає появі сучасних прав власності. В обох — Папуа-
Новій Ґвінеї та на Соломонових Островах — 95 % усіх земель перебуває в
режимі, що називається звичаєвим землекористуванням. За звичаєвими
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правилами, власність є приватною, але регулюється неформальними
механізмами (тобто без юридичної документації) усередині родових груп,
які мають як індивідуальні, так і колективні права на різні ділянки землі.
Майно має не тільки економічне, а й ритуальне значення, тому що в певних
місцях на землях вантоку поховано предків родини і їхні духи продовжують
там мешкати. Ніхто з вантоку, зокрема й Великий чоловік, не має
виключних прав відчужувати землю людям збоку5. Гірничовидобувна
компанія чи фірма з виробництва пальмової олії, що прагнуть концесії,
змушені вести переговори із сотнями, а іноді й тисячами землевласників, і
немає закону чи інших обмежень земельних прав згідно із традиційними
порядками6.

З погляду багатьох іноземців, поведінка меланезійських політиків
виглядає як політична корупція. Але з точки зору традиційної племінної
системи на цих островах Великі чоловіки просто займаються тим, чим вони
завжди й займалися, тобто перерозподіляють ресурси на користь своїх
родичів. Винятковими обставинами тепер є лише ті, що в них є доступ не
тільки до свиней і грошей з мушель, у їхньому розпорядженні сьогодні —
доходи від концесій гірничодобувної промисловості та лісозаготівель.

Потрібно всього лише пару годин, щоб вилетіти з Порт-Морсбі, столиці
Папуа-Нової Ґвінеї, і прилетіти в Кернс або Брісбен в Австралії, але цей
політ у якомусь сенсі означає перетин кількох тисячоліть політичного
розвитку.

Обмірковуючи проблеми політичного розвитку Меланезії, я почав із
зацікавлення тим, як узагалі будь-яке суспільство коли-небудь здійснило
перехід від родового до державного рівня організації, як сучасні права
власності розвивалися, починаючи зі звичаєвих, і яким чином постали
формальні правові системи, залежні від особливих третіх осіб, чого не існує
в традиційній Меланезії. Міркуючи далі, я запідозрив хибність думки про
велику дистанцію, що відділяє прогресивні сучасні суспільства від
Меланезії, оскільки «Великі чоловіки» — тобто політики, що
переспрямовують потоки ресурсів на користь своїх родичів і прихильників,
є повсюдним і звичним явищем, зокрема і в американському Конгресі.
Якщо політичний розвиток і підштовхнув до руху позапатримоніальні
стосунки, дозволивши піднятися на щабель вище за персоналістську
політику, то він не усунув потреби пояснити, чому ці практики в багатьох
місцях збереглися й продовжують існувати далі і чому сучасні системи, що
здаються іноді бездоганними, так часто до них повертаються.

Відповіді на чимало питань такого роду в «Політичному порядку в
мінливих суспільствах» годі було й шукати. Поглянувши на тематику
Гантінґтона, нескладно зауважити, що доісторичні коментарі цієї праці
потребують значного уточнення.

Тож ця книжка, розглядаючи історичні витоки політичних інституцій, не
забуває й про процеси політичного занепаду. Це — перший із двох томів, і
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він стосується політичного розвитку з «долюдських» часів, завершуючись
приблизно напередодні Французької й Американської революцій. Цей том
написано про минуле — він насправді починається навіть не із
незафіксованих, неписьмових джерел про історію людства, а з предків
людей-приматів. У перших чотирьох частинах ідеться про людську
передісторію, витоки держави, верховенства права і, нарешті, про підзвітне
урядування. Другий том доведе історію до теперішнього часу, звертаючи
особливу увагу на вплив, який інституції із Заходу справили на організацію
й порядки в незахідних суспільствах, коли ті прагнули модернізуватися.
Потім описується, як відбувається політичний розвиток у сучасному світі.

Дуже важливо прочитати цей том, уявляючи собі, чого очікувати від
другого. Як я пояснюю в останньому розділі, політичний розвиток у
сучасному світі відбувається за суттєво інших умов, ніж ті, що були в період
аж до кінця ХVIII століття. Щойно прийшла Промислова революція і
людські суспільства звільнилися від умов, описаних Томасом Мальтусом у
його песимістичних прогнозуваннях, якими вони були в його очах на той
час, у процес соціальних змін було додано нову динаміку з величезними
політичними наслідками. Читачі цього тому можуть отримати враження,
що деякі з описаних тут довгих історичних тяглостей означають пастки,
приготовані історіями відповідним суспільствам, але насправді умови
нашого життя сьогодні є дуже різними і значно динамічнішими.

Ця книжка охоплює велику кількість суспільств та історичних періодів; я
також використовую матеріал з предметів, що лежать поза моєю сферою
досліджень, зокрема антропології, економіки, біології. Очевидно, у творі
цього масштабу я був змушений спиратися майже винятково на вторинні
джерела для свого дослідження. Я намагався пропустити цей матеріал через
якомога більше експертних фільтрів, докладаючи для цього всі свої зусилля,
проте ймовірними залишаються як фактичні, так і інтерпретаційні помилки
на цьому шляху. Хоча багато окремих розділів і не вдовольнять людей, чия
робота полягає у вивченні окремих суспільств і глибоких дослідженнях
відповідних історичних періодів, мені здається, що варто намагатися
кинути погляд понад час і простір у спробах їх порівняти. Деякі із ширших
закономірностей політичного розвитку залишаються просто непомітними
для тих, хто зосереджується на занадто вузьких, конкретних темах.

1 Samuel P. Huntington. Political Order in Changing Societies. З новою передмовою Френсіса
Фукуями (New Haven: Yale University Press, 2006).

2 Francis Fukuyama. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (Ithaca:
Cornell University Press, 2004).

3 Karl Polanyi. The Economy as an Instituted Process, in Polanyi and C. W. Arensberg, eds. Trade
and Market in the Early Empires (New York: Free Press, 1957).

4 R.J. May. Disorderly Democracy: Political Turbulence and Institutional Reform in Papua New
Guinea (Canberra: Australian National University State Society and Governance in Melanesia
discussion paper 2003/3, 2003); Hank Nelson, Papua New Guinea: When the Extravagant Exception Is
No Longer the Exception (Canberra: Australian National University, 2003); Benjamin Reilly, “Political
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Engineering and Party Politics in Papua New Guinea,” Party Politics 8, no. 6 (2002): 701–718.
5 Дискусію про плюси і мінуси в традиційному землекористуванні див.: Tim Curtin. Hartmut

Holzknecht, and Peter Larmour, Land Registration in Papua New Guinea: Competing Perspectives
(Canberra: State Society and Governance in Melanesia discussion paper 2003/1, 2003).

6 Детально про труднощі переговорів щодо майнових прав у Папуа-Новій Ґвінеї див.: Kathy
Whimp. Indigenous Land Owners and Representation in PNG and Australia, unpublished paper, March
5, 1998.
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1. НЕОБХІДНІСТЬ ПОЛІТИКИ

Третя хвиля демократизації та сучасне занепокоєння щодо майбутнього
сучасної ліберальної демократії; ліві й праві розважаються фантазіями про
скасування уряду; сучасні країни, що розвиваються, уявляють собі
реалізацію цих фантазій; ми приймаємо інституції як належне, насправді не
маючи уявлення, звідки вони взялися

Протягом сорокарічного, з 1970 по 2010 рік, періоду спостерігалося
надзвичайне зростання демократій на всій земній кулі. На 1973 рік лише 45
зі 151 країни світу були вільними, за оцінкою неурядової організації
Freedom House, яка розраховує кількісні показники громадянських і
політичних прав для країн Землі7. У ті часи Іспанія, Португалія й Греція
були диктатурами; Радянський Союз і його східноєвропейські супутники
виглядали міцними й згуртованими суспільствами; Китай був схиблений на
Культурній революції Мао Цзедуна; Африка спостерігала за консолідацією
влади в руках групи корумпованих «пожиттєвих президентів»; а більша
частина Латинської Америки підпала під військову диктатуру. Наступне
покоління стало свідком значних політичних змін і поширення демократії
та ринкової економіки практично в усі частини світу, крім арабського
Близького Сходу. Наприкінці 1990-х років близько 120 країн світу — тобто
понад 60 % світових незалежних держав — перетворилися на виборчі
демократії8. Це було третьою хвилею демократизації за С. Гантінґтоном;
ліберальна демократія як типова форма державної влади перетворилася на
визнаний елемент політичного ландшафту початку ХХІ століття9.

В основі цих змін політичних систем лежала вражаюча соціальна
трансформація. Перехід до демократії був результатом того, що мільйони
раніше пасивних людей у всьому світі організувалися й долучилися до
участі в політичному житті своїх суспільств. Цією соціальною мобілізацією
рухало безліч чинників: значне розширення доступу до освіти, яке
підштовхнуло людей до повнішого усвідомлення себе та політики у світі
навколо; інформаційні технології, які сприяли швидкому поширенню ідей
та знань; дешеві подорожі та комунікації, що дозволяють людям голосувати
ногами, якщо їм не подобаються їхні уряди; і вищий добробут, що спонукає
людей вимагати кращого захисту своїх прав.

Проте третя хвиля дійшла свого піку наприкінці 1990-х років, а в перші
десятиліття ХХІ століття настала «демократична рецесія». Приблизно
кожна п’ята країна, що пережила третю хвилю, або повернулася до
авторитаризму, або, принаймні її демократичні інституції, зазнала значної
ерозії10. Freedom House відзначає, що 2009-й став четвертим роком поспіль,
упродовж якого знижувався рівень свобод по всьому світу, що вперше
трапилося від часу, коли організація почала свої вимірювання свободи в
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1973 році11.

ПОЛІТИЧНІ СТРАХИ
На початку другого десятиліття ХХІ століття негаразди в демократичному

світі проявляються в кількох різних формах. Першим показав себе
відвертий відхід від демократичних досягнень — це сталося в таких країнах,
як Росія, Венесуела та Іран, де обрані лідери зайнялись демонтажем
демократичних інституцій, маніпулюючи виборами, закриваючи або
купуючи незалежні телеканали та газети, а також перешкоджаючи діям
опозиції. Ліберальна демократія — це дещо більше, ніж голосування
більшості на виборах; це — складний набір інституцій, що стримує й
регулює здійснення влади через право та систему стримувань і противаг. У
багатьох країнах визнання офіціозом демократичної легітимності
супроводжувало систематичне усунення стримувань і запобіжників діям
виконавчої влади разом з ерозією верховенства права.

В інших випадках країни, які, здавалося, відходили від авторитарного
урядування, застрягли в проміжку, названому аналітиком Томасом
Каротерсом «сірою зоною», де вони не скотилися повною мірою в
авторитарність, але не стали й по суті демократичними12. Багато держав, що
наслідували колишній Радянський Союз, як-от Казахстан і Узбекистан у
Центральній Азії, виявили, що перебувають у цій ситуації. Далі за падінням
Берлінського муру в 1989 році побутувала широка згода, що практично всі
країни стали на шлях, що веде до демократії, і що невдачі демократичного
будівництва будуть подолані просто з плином часу. Каротерс зазначив, що
ця «парадигма переходу» була невиправданим припущенням і що багато
авторитарних еліт не були зацікавлені в запровадженні демократичних
інституцій, які розмивали б їхню владу.

Третя категорія занепокоєння стосувалася не браку спроможності
політичних систем стати демократичними чи залишатися ними, а їхньої
відмови чи неспроможності надавати основні, базові послуги, яких
вимагають від своїх урядів люди. Сам факт того, що та чи інша країна має
демократичні інституції, дуже мало вказує на те, добрим чи поганим є її
урядування. Ця нездатність виконати обіцянку, що дала демократія з огляду
на добробут, і становить, мабуть, найбільший виклик легітимності таких
політичних систем.

Прикладом цього була Україна. Вона здивувала світ 2004 року, коли на
київський майдан Незалежності вийшли десятки тисяч людей, щоби
протестувати проти маніпуляцій із президентськими виборами в країні. Ці
протести, діставши назву «Помаранчевої революції», запустили нові вибори
й потягнули за собою прихід реформатора Віктора Ющенка, що обійняв
посаду Президента. Проте при владі Помаранчева коаліція виявила себе
абсолютно безглуздою, а сам Ющенко розчарував надії тих, хто його
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підтримував. Урядовці розсварилися між собою, їм не вдалося приборкати
серйозну корупцію в Україні, а далі країна підпала під вплив світової
фінансової кризи 2008–2009 років, що боляче вдарила по економіці країни.
Результатом стало обрання на початку 2010 року Президентом Віктора
Януковича, тієї самої людини, яку звинуватили в крадіжці виборів 2004
року, що й спровокувало Помаранчеву революцію.

Демократичним країнам загрожують також багато інших хвороб і
патологій управління. Добре відомо, що Латинська Америка має найвищий
рівень економічної нерівності порівняно з будь-яким регіоном світу, а
класові ієрархії там часто відповідають расовій та етнічній ситуації.
Зростання популістських лідерів, як-от Уго Чавеса у Венесуелі та Ево
Моралеса в Болівії, є не так причиною нестабільності, як симптомом,
проявом цієї нерівності та реакцією на соціальне відторгнення, що його
відчуває багато людей, номінально будучи громадянами цих країн. Постійна
й глибока бідність часто породжує інші види соціальних дисфункцій, як-от
бандитизм, наркоторгівлю і загальне відчуття непевності в простих людей.
У Колумбії, Мексиці та Сальвадорі організована злочинність загрожує самій
державі та її основним інституціям, а нездатність ефективно протидіяти
цим проблемам підірвала легітимність демократії.

Індія, як ще один приклад, була надзвичайно успішною демократією з
моменту проголошення її незалежності в 1947 році — це досягнення є тим
більше приголомшливим, якщо врахувати її бідність, етнічну та релігійну
різноманітність і величезні розміри (чому глибший погляд на довготривалу
історію політичного розвитку Індії має трохи вгамувати наше здивування,
пояснюється в розділах 10–12). Проте індійська демократія, як і
виробництво ковбаси, виглядає менш привабливо, якщо уважніше
придивитися до процесу. Наприклад, майже третина індійських
законодавців перебуває під певною формою кримінального переслідування,
деякі — за серйозні злочини, такі як убивства і зґвалтування. Індійські
політики часто практикують відкриту форму політичного патронажу, де
голоси продаються за політичні блага. Дратівливість індійської демократії
серйозно ускладнює ухвалення урядом серйозних рішень з таких питань, як
інвестиції в масштабні інфраструктурні проекти. А в багатьох індійських
містах блискучі сучасні високотехнологічні центри сусідять через дорогу з
бідністю африканського стилю.

Очевидний хаос і корупцію демократичної політики в Індії часто
протиставляють швидкому та ефективному ухваленню рішень у Китаї.
Китайських правителів не обмежує ні верховенство права, ні демократична
підзвітність; якщо вони збираються будувати величезну греблю, зрівняти із
землею ділянку для прокладання автомагістралі або розширення аеропорту
чи моментально зібрати швидкодіючий пакет економічного стимулювання,
вони здатні робити це значно швидше, ніж демократична Індія.

Четверте потужне джерело політичного занепокоєння стосується
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економіки. Сучасний глобальний капіталізм виявився продуктивним і
створює багатство зі швидкістю, що давно лишила позаду мрії будь-кого,
хто жив до 1800 року. За період, що минув після нафтових криз 1970-х
років, розмір світової економіки зріс майже в чотири рази13, і Азія завдяки
своїй відкритості для торгівлі та інвестицій спостерігала за тим, як значна
частина її населення приєдналася до розвиненого світу. Але глобальний
капіталізм не знайшов способу оминати високі рівні волатильності,
особливо у фінансовому секторі. Глобальне економічне зростання
періодично страждає від кризових явищ у галузі фінансів, Європу вони
серйозно вразили на початку 1990-х років, Азія переживала їх у 1997–1998
роках, Росія та Бразилія — у 1998–1999 роках, Аргентина — у 2001 році.
Кульмінацією цього всього стала велика криза, що вразила, можливо, з
містичною справедливістю, Сполучені Штати — домівку глобального
капіталізму, у 2008–2009 роках. Вільні ринки є необхідною передумовою
довгострокового зростання, але вони неспроможні регулювати самі себе,
особливо коли мова йде про банки та інші великі фінансові інституції.
Нестабільність цієї системи є відображенням того, що, зрештою, зводиться
до політичної неспроможності, тобто нездатності забезпечити належний
регуляторний нагляд на національному та міжнародному рівнях14.

Сукупний ефект від цих економічних криз необов’язково означав підрив
довіри до ринкової економіки та глобалізації як двигунів економічного
зростання. Китай, Індія, Бразилія та багато інших так званих країн, що
розвиваються, продовжують свій успішний економічний рух, виходячи з
участі в глобальному капіталізмі. Але ясно, що політичної роботи з пошуку
правильних регуляторних механізмів для вгамування волатильності
капіталізму ще не виконано.

ПОЛІТИЧНИЙ ЗАНЕПАД
Останній момент підштовхує до згадки про нагальну, але часто приховану

проблемну сферу, яка стосується майбутнього демократії. Політичні
інституції розвиваються часто повільно і болісно, з плином часу й
бажанням людських суспільств організувати себе так, щоби опанувати своє
середовище. Але коли політичним силам не вдається пристосуватися до
мінливих обставин, настає політичний спад. Існує щось на зразок закону
збереження інституцій. Людські істоти за своєю природою є тваринами, що
керуються правилами; вони народжуються з відповідністю соціальним
нормам, що їх оточують, і зміцнюють та закріплюють ці правила, часто
наповнюючи їх трансцендентними значеннями і цінністю. Коли довкілля
змінюється й постають нові виклики, часто спостерігається диз’юнкція,
розрив між чинними інституціями та наявними потребами. Але ці
інституції мають підтримку легіонів укорінених зацікавлених осіб, що
виступають проти будь-яких фундаментальних змін.
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Цілком можливо, що американські політичні інституції підійшли до
головного випробування своєї адаптивної здатності. Американська система
була побудована на твердому переконанні, що концентрована політична
влада є неминучою небезпекою для життя й свободи громадян. Із цієї
причини в Конституції США передбачили широкий діапазон стримувань і
противаг, за допомогою яких різні частини державної влади могли
перешкоджати одна одній здобути й реалізувати контроль авторитарного,
тиранічного штибу. Ця система добре послужила країні, але тільки тому, що
в певні критичні періоди її історії, коли був потрібний сильний уряд,
з’являлася можливість консенсусу щодо нього завдяки міцному
політичному лідерству.

На жаль, немає жодних інституційних гарантій того, що поточна система
завжди зберігатиме за собою спроможність стримувати тиранічну владу,
дозволяючи здійснювати державну владу з належною твердістю, коли така
потреба виникає. Останнє залежить, насамперед, від наявності соціального
консенсусу щодо політичних цілей, а саме цього бракувало в
американському політичному житті останніх років. Перед Сполученими
Штатами виросла низка важливих викликів, пов’язаних передусім зі
спроможністю розібратися зі своїми довгостроковими фіскальними
параметрами. Минуле покоління американців витрачало гроші, що не
відповідали власному рівню оподаткування країни, і це вело до
накопичення боргів, стану, що тривав роками завдяки надто легкому
доступу до кредитування і, як наслідок, до перевитрат на рівні як
домогосподарств, так і урядів. Довгостроковий фіскальний дефіцит і
зовнішня заборгованість загрожують самим основам американської влади в
усьому світі, оскільки інші країни, як-от Китай, і далі відносно зростають15.

Жоден із цих викликів не є таким загрозливим, щоб його не можна було
розв’язати своєчасними, хай і болючими, діями. Але американська
політична система, покликана сприяти формуванню консенсусу із цього
приводу, натомість заохочує розростання цієї проблеми. Конгрес помітно
поляризувався, перетворюючи прийняття відповідного законодавства на
надзвичайно складну справу. Уперше в сучасній історії найбільш
консервативні демократи Конгресу є ліберальнішими, ніж найбільш
ліберальні республіканці. Кількість місць у Конгресі, виграних перевагою не
більше ніж 10 %, тобто тих, які може виграти будь-яка партія, неухильно
падає з майже двохсот наприкінці ХІХ століття до лише трохи більше ніж
п’ятдесяти на початку 2000-х років. Ідеологічна однорідність обох
політичних партій відчутно зміцніла, і дебати між ними, які велись би для
переконання опонента, практично виродилися16. Цього роду розколи не є
небаченими в історії, але в минулому їх долали завдяки сильним лідерським
якостям президентів, чого не спостерігається зараз.

Майбутнє американської політики спирається не лише на політику, а й на
суспільство. Поляризація Конгресу відображає широку тенденцію
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зростання однорідності на місцях, в околицях і регіонах, де живуть люди, у
міру того, як американці сортуються за ідеологічними ознаками, обираючи,
де житимуть17. Тенденцію спілкуватися тільки з однодумцями відчутно
посилюють засоби масової інформації, де розквіт каналів зв’язку і
комунікації веде до послаблення спільності за фактом громадянства18.

Здатність американської політичної системи залагоджувати свої
фінансові проблеми випливає не лише з поляризації Конгресу між лівими й
правими, а й зі зростання сили вкорінених груп інтересів. Профспілки,
агро- і фармацевтичні компанії, банки та низка інших організованих лобі
часто забезпечують ефективні вето на законодавство, яке завдає шкоди
їхнім фінансам. Це цілком законні дії, ба навіть очікується, що громадяни
захищатимуть свої інтереси в умовах демократії. Але в якийсь момент цей
захист переходить у вимагання привілеїв чи заводить ситуації в глухий кут,
де не можна чіпати нічиїх інтересів. Це пояснює ріст популістського гніву,
як з правого, так і з лівого флангів, сприяючи поляризації та відображаючи
соціальну реальність, яка суперечить принципам, на яких базується
легітимність країни.

Скарги американців на те, що Сполучені Штати окуповані елітами та
потужними групами інтересів, відображають реальність, де зі зростанням
доходів збільшувалась і продовжує зростати нерівність весь період з 1970-х
років до початку 2000-х19. Нерівність сама по собі ніколи не була великою
проблемою в американській політичній культурі, побудованій на рівних
можливостях, але не на однакових результатах. Але система залишається
легітимною лише тоді, коли люди вважають, що, наполегливо працюючи й
докладаючи всіх зусиль, вони та їхні діти матимуть чесний шанс на рух
уперед і на процвітання і що багаті багатіють, граючи за правилами.

Суть полягає в тому, що рівні соціальної мобільності кожного наступного
покоління в Сполучених Штатах є дедалі нижчими, ніж вважають багато
американців, і до того ж меншими, ніж у багатьох інших розвинених
країнах, структури яких традиційно вважалися жорсткими та
стратифікованими20. Із часом еліти здобувають спроможність відстоювати
свої позиції, обігруючи політичну систему, переміщуючи свої гроші в
офшори, щоб уникати оподаткування, і передають ці переваги своїм дітям,
сприяючи їхньому доступу до елітних навчальних закладів. Значною мірою
це явище проявило себе під час фінансової кризи 2008–2009 років, коли
з’явилося болісне розуміння, що між заробітками в галузі фінансових
послуг і реальним внеском в економіку мало спільного. Ця індустрія
використовувала свої зв’язки в політичному світі для усунення невигідних
правил і регулювання протягом попереднього десятиліття, продовжуючи
боротися проти регулювання вже після того, як криза настала. Економіст
Саймон Джонсон вважає, що влада фінансової олігархії Сполучених Штатів
не надто відрізняється від тієї, яка спостерігається в країнах, що
розвиваються, як-от Росії чи Індонезії21.
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Не існує автоматичних механізмів, за допомогою яких політичні системи
можуть пристосуватися до мінливих обставин. Розповідь про нездатність
пристосуватися, а отже, про феномен політичного занепаду, пропонується
на наступних сторінках цієї праці. Не було жодної необхідної причини, із
якої Султанат мамлюків у Єгипті не міг узяти на озброєння вогнепальну
зброю раніше, вдовольняючи потреби захисту від зростаючих зовнішніх
загроз, на відміну від османів, які в кінцевому підсумку й перемогли їх; не
була неминучою й неспроможність імператорів пізньої династії Мін у Китаї
належним чином підняти рівень оподаткування своїх громадян для
зміцнення армії заради здатності захистити країну від маньчжурців.
Проблемою в обох випадках була величезна інституційна інерція, що не
дозволяла розпрощатися з наявним статус-кво.

Щойно суспільство втрачає спроможність подолати серйозну фіскальну
кризу глибокою інституційною реформою, як, наприклад, учинила
французька монархія після провалу «Гранд парті»22 1557 року, його починає
їсти спокуса взятися за безліч короткострокових, тимчасових заходів, які
руйнують суспільні основи і, врешті-решт, корумпують власні інституції. Ці
заходи включають надання різним зацікавленим сторонам та групам
інтересів ширших прав, які, у французькому випадку, незмінно
представляли людей з багатством та владою у французькому ж суспільстві.
Неспроможність збалансувати бюджет країни призвела до банкрутства та
делегітимізації самої держави, курсу, який, зрештою, й призвів до
Французької революції.

Сполучені Штати ще й близько не дійшли до настільки ж серйозної
моральної та фінансової кризи, як старорежимна Франція. Але небезпека
полягає в тому, що ця ситуація буде з часом погіршуватись за відсутності
якої-небудь потужної сили, спроможної вивести систему з її нинішньої
дисфункційної інституційної рівноваги.

ФАНТАЗІЇ БЕЗДЕРЖАВНОСТІ
Багато загрозливих для майбутнього явищ нашої сучасності, від

авторитарного розвороту Росії й корупції в Індії до країн, що розвиваються,
і далі до усталених груп інтересів сучасної американської політики, пов’язує
спільна нитка. Ідеться про труднощі зі створенням та підтримкою
ефективних політичних інституцій, систем урядування, що були би
владними, зв’язаними правилами і відповідальними одночасно. Зазначене
може виглядати як очевидність, яку спроможний визнати будь-хто з
початковою освітою, але, за уважного погляду, це — правда, якої не
розуміють багато високоінтелектуальних людей.

Почнімо з питання про спад третьої хвилі та демократичної рецесії, що
сталась у світі у двотисячних роках. Причини нашого розчарування
нездатністю демократії поширюватися далі на цей момент лежать, як мені
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видається, не на рівні ідей. Ідеї є надзвичайно важливими для політичного
порядку; наприклад, ідея визнання легітимноcті чинної державної влади
об’єднує населення в спільноту і змушує його підпорядкуватися
повноваженням і розпорядженням цієї влади. Падіння Берлінського муру
ознаменувало крах одного з великих конкурентів демократії — комунізму і
привело до швидкого розростання ліберальної демократії й перетворення її
на найпоширенішу форму правління.

Це стосується й сьогодення, де демократія, за словами Амартьї Сена,
залишається «за замовчуванням» політичною умовою: «Хоча демократія ще
не є універсальною практикою, навіть не є загальноприйнятою, загальний
клімат світової думки сприймає демократичне урядування як таке, що
досягло статусу загалом правильного порядку23. Небагато людей у всьому
світі відкрито засвідчують захоплення петронаціоналізмом Володимира
Путіна або «соціалізмом ХХІ століття» Уго Чавеса чи Ісламською
республікою Махмуда Ахмадінеджада. Жодна важлива міжнародна
установа не підтримує жодної іншої речі, крім демократії як основи
справедливого управління. Швидке зростання Китаю викликає заздрість та
інтерес, але точну модель тамтешнього авторитарного капіталізму не так
легко описати, і ще менш просто наслідувати іншим країнам, що
розвиваються. Престиж сучасної ліберальної демократії є таким, що
нинішні охочі до авторитаризму лідери змушені проводити вибори й
приховано, з-за лаштунків, маніпулювати засобами масової інформації, аби
лиш додати легітимності собі й своєму правлінню. Тоталітаризм не тільки
практично зник з поверхні Землі; авторитарні лідери відпускають
компліменти демократії, прикидаючись демократами.

Отже, невдача демократії криється не так в ідеї, як у її виконанні:
більшість людей по всьому світу воліли б жити в суспільстві, де уряд є
підзвітним та ефективним, де він надає послуги так, як того вимагають
громадяни — своєчасно й ефективно, особливо якщо це стосується їхньої
вартості. Але уряди рідко справді здатні забезпечувати перше й друге, бо
державні інституції є слабкими, корумпованими, їм бракує спроможності, а
в деяких випадках — вони відсутні взагалі. Пристрасті між
протестувальниками й опонентами демократії в усьому світі, від Південної
Африки до Кореї, Румунії й України, може виявитися достатньо для «зміни
режиму» з авторитарного уряду на демократичний, але останній не досягне
успіху без тривалої, ресурсо- і трудомісткої праці у важкому процесі
інституційної розбудови.

Доволі дивно виглядають сліпота й нерозуміння важливості політичних
інституцій, що охопили багатьох людей протягом багатьох років, людей, які
мріяли про світ, де можна буде якось обійти політику. Ця конкретна
фантазія не є особливим винаходом ні лівих, ні правих; у обох є свої версії
такого бачення. Батько комунізму Карл Маркс зробив знаменитий прогноз
про «зникнення держави», щойно пролетарська революція прийде до влади
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і скасує приватну власність. Ліві революціонери, починаючи з анархістів
ХІХ століття, вважали, що достатньо зруйнувати старі структури влади, і
всерйоз не замислювалися над тим, що займе їхнє місце. Ця традиція
продовжується й досі, про що свідчить позиція авторів, які обстоюють
антиглобалізацію, як-от Майкла Хардта та Антоніо Неґрі. Вони вбачають
подолання економічної несправедливості в підриві суверенітету держав і
заміні його мережевими «множинами»24.

Звісно, реальні комуністичні режими зайнялися дзеркальною
протилежністю тому, що передбачав Маркс, будуючи великі й тиранічні
державні структури, які змушували людей до спільної дії, коли ті не робили
цього спонтанно, з власної волі. Це, у свою чергу, підштовхнуло активістів
демократії в Східній Європі вигадати власну форму бездержавності, де
мобілізоване громадянське суспільство посяде місце традиційних
політичних партій і центральних урядів25. Згодом ці активісти
розчарувалися, зрозумівши, що їхніми суспільствами неможливо керувати
без інституцій, а надто — коли побачили брудні компроміси, потрібні для
їхньої побудови. Упродовж десятиліть після падіння комунізму Східна
Європа є демократичною, але вона не завжди задоволена своєю політикою
чи своїми політиками26.

Фантазії про бездержавність, найбільш поширені серед правих, полягають
у вірі, що ринкова економіка якось упорається з тим, щоби уряди стали
непотрібними й неактуальними. У часи так званого «буму доткомів» 1990-
х27 багато ентузіастів типу колишнього генерального директора фінансової
корпорації Citibank Вальтера Врістона вважали, що світ переживає «сутінки
суверенітету»28, за якого політичну владу традиційно здійснювали держави.
Останнім невдовзі настане кінець, їх мають підірвати нові інформаційні
технології, що зроблять кордони непідвладними контролю, а правила —
невиконуваними взагалі. Це засвідчували поява й підйом інтернет-
активістів, як-от Джон Перрі Барлоу з фонду «Електронний прикордон».
Він випустив «Декларацію незалежності кіберпростору», де урядам
промислово розвинених країн світу було пояснено: «Ви небажані серед нас.
У вас немає суверенітету там, де збираємося ми»29. Глобальна капіталістична
економіка має замінити суверенітет демократичних держав суверенітетом
ринку: якщо законодавчий орган проголосує за надмірне регулювання або
обмеження торгівлі, він буде покараний на ринку державних цінних
паперів, що змусить його прийняти політику, яку вважають раціональною
світові ринки капіталу30. Фантазії про бездержавний світ завжди знаходили
чутливу аудиторію в Сполучених Штатах, де ворожість до держави є
основним продуктом американської політичної культури. Лібертаріанці
різної масті пропонували не просто розвернути назад перерослу державу
загального добробуту, а й скасувати більш базові інститути на зразок Ради
Федеральної резервної системи та Управління продовольства та
медикаментів31.
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Є всі підстави стверджувати, що сучасні уряди виросли до надмірних
величин, і цим вони обмежують економічне зростання та індивідуальні
свободи. Люди слушно скаржаться на неповоротку бюрократію,
корумпованих політиків і безпринципність політики. Але ми, у розвинених
країнах, вважаємо існування уряду настільки само собою зрозумілим
явищем, що іноді забуваємо, наскільки важливим воно є, яким важким було
його створення, яким був би світ без певних базових політичних інституцій.

Мало того, що ми приймаємо як належне демократію; ми ще й не цінуємо
того факту, що в нас є держава, спроможна виконувати певні базові
функції. Графство Фейрфакс, штат Вірджинія, що є передмістям
Вашингтона, округ Колумбія, де я прожив багато років, належить до
найбагатших у Сполучених Штатах. Щозими на дорогах графства
з’являються вибоїни через зміну сезонів, заморожування дорожнього
полотна та відталини після зимових заметілей і ожеледиць. Але до кінця
весни всі ці вибоїни магічно зникають, дороги стають гладенькими, і тому
можна не турбуватися про підвіски й ходову автівок. Якщо дорога не
відремонтована, жителі графства Фейрфакс сердяться і скаржаться на
некомпетентність місцевої влади; ніхто (крім кількох фахівців з публічної
адміністрації) навіть на мить не задумається про складну, але невидиму
соціальну систему, яка все це підтримує, і не задається питанням, чому для
заповнення вибоїн у сусідньому окрузі Колумбія завжди треба більше часу,
а в багатьох країнах, що розвиваються, вибоїни ніколи не ремонтують.

Справді, суспільства, де держави мінімальні або їх не існує взагалі, як
цього бажають мрійники зліва і справа, фантастичними не є; вони
насправді існують у сучасному світі, що розвивається. Багато місцевостей в
Африці на південь від Сахари є лібертаріанським раєм. Увесь цей регіон –
суцільна податкова утопія, бо уряди часто неспроможні зібрати хоча б
трохи більше за 10 % ВВП через оподаткування порівняно з понад 30 % у
Сполучених Штатах та 50 % у деяких регіонах Європи. Замість волі
підприємницьких рук, цей низький рівень оподаткування означає лише те,
що на основні державні послуги, як-от охорону здоров’я, освіту і навіть
звичайне прибирання побутового сміття, немає фінансування. Фізично вся
та інфраструктура, на яку покладається сучасна економіка (дороги, судові
системи чи поліція), там просто відсутня. У Сомалі, де сильного
центрального уряду немає від кінця 1980-х, звичайні люди можуть володіти
не тільки автоматами, а й реактивними ракетами, гарматами, зенітними
комплексами й навіть танками. Люди вільні захищати свої сім’ї так, як їм
вдається, і, очевидно, вони до цього змушені. У Ніґерії є кіноіндустрія, яка
випускає стільки фільмів, скільки й знаменитий індійський «Боллівуд», але
заробітки на цих фільмах швидкі й невеликі, бо уряд нездатний гарантувати
права інтелектуальної власності на них і запобігати незаконному
копіюванню продукції.

Ступінь звички, з якою люди в розвинених країнах сприймають політичні
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інституції як само собою зрозумілі речі, повністю проявив себе в тому, що
Сполучені Штати планували або не планували робити після нападу на Ірак
2003 року. Адміністрація США, схоже, вважала, що демократія та ринкова
економіка з’являться самі по собі, автоматично, щойно країну звільнити від
диктату Саддама Хуссейна, і здавалася заскоченою і справді здивованою,
коли Іракська держава практично демонтувала сама себе, занурившись в
оргію грабежів і цивільного протистояння. Американські цілі зайшли в
глухий кут і в Афганістані, де десять років зусиль і сотні мільярдів
вкладених доларів не забезпечили стабільної й легітимної афганської
держави32.

Політичні інституції потрібні, але їх ніхто не дарує, і вони не виникають
нізвідки. Ринкова економіка та високий рівень добробуту не з’являються як
магічні дива, щойно ви «приберете з дороги уряд»; вони спираються на
приховану інституційну основу, яка складається з прав власності,
верховенства права та базового політичного ладу. Вільний ринок, енергійне
громадянське суспільство, спонтанна «мудрість натовпу» є важливими
компонентами дієвої демократії, але, зрештою, ніхто не може замінити
функції сильного, ієрархічного управління. Останнім часом економісти
дійшли до широкого визнання того, що «інституції є важливими»: бідні
країни є бідними не тому, що їм бракує ресурсів, а через відсутність
ефективних політичних інституцій. Тому нам слід краще розуміти, звідки
беруться ці інституції.

ДІСТАТИСЯ ДАНІЇ
Проблему створення сучасних політичних інституцій назвали проблемою

«дістатися Данії» за назвою статті, написаної двома соціологами Світового
банку, Лантом Притчетом і Майклом Вулкоком33. Для людей у розвинених
країнах Данія — це міфічне місце, де, загальновідомо, діють хороші
політичні й економічні інституції: вона стабільна, демократична, мирна,
процвітаюча, інклюзивна, там спостерігається вкрай низький рівень
політичної корупції. Кожен хоче з’ясувати, як перетворити Сомалі, Гаїті,
Ніґерію, Ірак або Афганістан на Данію, а міжнародна спільнота, зайнята
допомогою країнам, що розвиваються, має довгі списки атрибутів, які
приписують Данії і які намагаються прищепити неспроможним державам.

Є безліч проблем, що стосуються такого підходу. Здається не надто
правдоподібною можливість того, що надзвичайно бідні та хаотичні країни
можуть за короткі терміни і без значних зусиль запровадити в себе складні
інституції, враховуючи, як багато часу знадобилося для того, щоби ці
інституції розвинулися деінде. Ба більше, інституції відображають
культурні цінності тих суспільств, де їх створили, і незрозуміло, яким чином
демократичний політичний лад Данії може пустити коріння в дуже
відмінних культурних контекстах. Більшість людей, які живуть у багатих і
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стабільних розвинених країнах, не мають уявлення про те, як саме Данія
стала Данією, — це стосується й багатьох данців. Боротьба за створення
сучасних політичних інституцій тривала так довго і була такою болісною,
що люди в промислово розвинених країнах страждають на історичну
амнезію щодо того, як їхні суспільства дійшли до того стану, у якому вони
перебувають зараз.

Самі данці походять від вікінгів, суворих племен, що підкорили й
розграбували більшу частину Європи, від Середземномор’я до Києва й далі
на південь України. Кельтські народи, які першими осіли на Британських
островах, як і римляни, що їх згодом завоювали, і германські варвари, які
далі витіснили римлян, — усі спочатку були організовані в племена на
кшталт тих, що досі існують в Афганістані, у Центральному Іраку і в Папуа-
Новій Ґвінеї. Так було і з китайцями, індійцями, арабами, африканцями,
практично зі всіма іншими народами на Землі. Перші зобов’язання людей
стосувалися не держави, а родини й близьких, свої суперечки вони
врегульовували не через суди, а через систему справедливої відплати,
ховаючи мертвих на ділянках, якими колективно володіли разом з іншими
групами родичів.

Але із часом племінні суспільства розвивали політичні інституції.
Першим і головним було централізоване джерело влади, що мало
ефективну монополію на військову силу й право її застосовувати на
визначеній частині території, — те, що ми називаємо державою. Тому далі
мир і спокій трималися не на грубому балансі сил між родинними кланами,
а на державі з її армією та поліцією, що, зміцнившись, перетворилися на
силу, здатну захищати спільноту від сусідніх племен і держав. Майно дедалі
частіше належало не племінним родам, а індивідам, разом з розширенням
прав купувати й продавати його за власним бажанням. Їхні права на
власність захищала та реалізувала, за потреби — з примусом, уже не родина,
це були суди й правові системи, наділені владою для розв’язання спорів і
змушування компенсувати збитки.

І часом, що далі — то більше, соціальні правила формалізували,
перетворивши на писані закони замість звичаїв або неформальних
традицій. Ці формальні правила використали також, щоби наділяти владою
і розподіляти її в системі незалежно від того, які саме індивіди в будь-який
момент цю владу здійснюють. Інакше кажучи, інституції замінили окремих
лідерів. Ці правові системи, врешті, були наділені верховною владою над
суспільством, що, очевидно, перевершувала владу тих правителів, які, волею
долі, командували збройними силами держави та бюрократією. Ця система
отримала назву «верховенство права».

Нарешті, певні суспільства не лише обмежили владу своїх держав,
змушуючи правителів дотримуватись писаних законів; вони також
зобов’язали їх звітувати перед парламентами, асамблеями та іншими
органами, покликаними представляти більшість населення. Певний ступінь

26



підзвітності був притаманний багатьом традиційним монархіям, але він, як
правило, був результатом неформальної консультації з невеликою кількістю
елітних радників. Сучасна демократія народилась, коли правителі
підпорядкувались формальним правилам, що обмежують їхню владу, і
згодились підпорядкувати свій суверенітет волі широких верств населення,
вираженій на виборах.

Метою моєї книжки є заповнення певних прогалин цієї історичної
амнезії описом того, звідки взялись основні політичні інституції суспільств,
які зараз сприймають ці інституції за належне. Нижче вказано три категорії
інституцій, про які йдеться.

1. Держава.
2. Верховенство права.
3. Підзвітний уряд.

Сучасна успішна ліберальна демократія поєднує в собі всі три набори цих
інституцій у стабільному балансі. Той факт, що є країни, здатні досягти
цього балансу, є дивом сучасної політики, бо те, що їх можна поєднати, —
факт неочевидний. З одного боку, держава концентрує та використовує
владу, забезпечує дотримання чинних законів її громадянами і захищає себе
від інших держав та загроз. З другого боку, верховенство права та
підзвітність і відповідальність уряду обмежують владу держави, спочатку
змушуючи її діяти згідно з певними оприлюдненими і прозорими
правилами, а далі — гарантуючи, що вона підпорядкована волі народу.

Ці інституції з’явилися передусім тому, що люди виявили — за їхньою
допомогою можна захищати свої інтереси та інтереси своїх сімей. Але
питання про те, що сáме люди вважають власними інтересами і до якої
співпраці з іншими вони готові, — критично залежить від ідей, які
легітимізують певні форми політичної ідентифікації. Отже, власний інтерес,
вигода, разом з легітимністю є основами політичного порядку.

Той факт, що існує одна із цих трьох інституцій, не означає, що
обов’язково є й інші. Наприклад, Афганістан проводить демократичні
вибори з 2004 року, але тамтешня держава є надзвичайно слабкою і не може
стверджувати й захищати права на більшій частині своєї території. Росія,
навпаки, має сильну державу і проводить демократичні вибори, але її
правителі не сприймають верховенства права, не кажучи про
підпорядкованість йому. Сінґапур має як сильну державу, так і
верховенство права, що заповіла країні колишня британська колоніальна
влада, але послаблену форму демократичної підзвітності.

Звідки взялися ці три набори інституцій? Якими були сили, що
стимулювали їхню появу, а також умови, за яких вони розвивалися? У
якому порядку вони з’являлися і якими є взаємозв’язки між ними? Якби ми
змогли зрозуміти, як з’явилися ці базові інституції, ми, можливо, краще
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зрозуміли б відстань, яка відділяє Афганістан або Сомалі від сучасної Данії.
Розповідь про те, як розвинулися політичні інституції, неможлива без

розуміння взаємодоповнювальних процесів політичного занепаду. Людські
інституції є «інертними», тобто вони тривають у часі і змінюються тільки з
великими складнощами. Інституції, утворені відповідно до певного набору
умов, часто виживають навіть тоді, коли ці умови змінюються або
зникають, а нездатність до адаптації, відповідно, тягне за собою політичний
занепад. Це стосується сучасних ліберальних демократій, де є держава,
верховенство права і підзвітність, тією самою мірою, як і старіших
політичних систем. Немає жодної гарантії, що будь-яка сьогоднішня
демократія продовжуватиме забезпечувати своїм громадянам те, що вона
обіцяє, і, отже, немає гарантій, що вона залишатиметься легітимною в їхніх
очах.

Крім того, природна людська схильність сприяти сім’ї та друзям — те, що
називається патримоніалізмом, — постійно відтворює себе, якщо відсутні
сильні протиспрямовані, компенсаційні стимули. Організовані групи — що
найчастіше складаються з багатих і сильних — із часом вростають у свої
позиції і починають вимагати привілеїв від держави. Зокрема, коли
тривалий період миру та стабільності поступається місцем фінансовій і /
або військовій кризі, ці вкорінені патримоніальні групи поширюють свій
вплив або іншим чином перешкоджають адекватній реакції держави.

Звичайно, досі багато разів звучали різні версії історії політичного
розвитку й політичного занепаду. Більшість вищих навчальних закладів
пропонують курси з «піднесення цивілізацій», де демонструються широкі
огляди еволюції соціальних інституцій. Ще сторіччя тому історичний огляд,
з яким знайомилася більшість американських школярів, був сильно європо-
і, власне кажучи, «англоцентричним». Він міг почати з Греції та Риму, потім
перейти до європейського Середньовіччя, у часи Великої хартії вольностей,
далі до англійської Громадянської війни і Славної революції, потім,
можливо, до 1776 року і далі до написання Конституції США. Нинішні
навчальні програми вже значно мультикультурніші, включають у себе й
досвід незахідних суспільств, як-от Китаю та Індії, а також звертають
особливу увагу на маргінальні історичні групи, такі як корінні народи,
біднота тощо.

Існує кілька причин для незадоволення наявною літературою щодо
розвитку політичних інституцій. По-перше, більша її частина не пропонує
порівнянь, що були б досить широкими й показовими. Лише порівнюючи
досвід різних суспільств, ми можемо почати розбиратися зі складними
чинниками, спроможними пояснити, чому окремі інституції в деяких
місцях з’явилися, а в інших — ні. По-друге, багато теорій модернізації, що
висували Карл Маркс і сучасні історики економіки, як-от Дуґлас Норт,
переважно зосереджені навколо досвіду Англії як першої індустріальної
країни. Але англійський досвід був винятковим з багатьох поглядів, і він
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необов’язково є добрим путівником для розвитку деінде.
Багатокультурні підходи, які останніми десятиліттями витіснили

попередні, здебільшого не є серйозними порівняльними дослідженнями.
Вони, як правило, пропонують різного роду вибрані позитивні історії про
те, як незахідні цивілізації сприяли загальному прогресу людства, або ж
негативні — про те, як вони стали жертвами. Рідко трапляється серйозний
порівняльний аналіз того, чому інституція розвинулася в одному
суспільстві, але не в іншому.

Видатний соціолог Сеймур Мартін Ліпсет вважав, що спостерігач, який
знає лише одну країну, не знає жодної країни. Без порівняння неможливо
збагнути, чи є певна практика або поведінка унікальною для суспільства,
про яке йде мова, чи вона характерна для багатьох або й усіх. Тільки
шляхом порівняльного аналізу можна пов’язати причини, такі як географія,
клімат, технології, релігія чи конфлікти, з низкою результатів, що існують у
сучасному світі. За такого підходу ми зможемо відповісти на такі запитання.

Чому Афганістан, укриті джунглями регіони Індії, острівні нації
Меланезії та частини Близького і Середнього Сходу досі
організовані в племінний спосіб?
Чому в Китаї за замовчуванням виникає сильне, централізоване
урядування, тоді як Індія ніколи не переживала такої міри
централізації, за винятком дуже коротких періодів протягом
останніх трьох тисячоліть своєї історії?
Чому практично всі випадки успішної авторитарної модернізації
таких країн, як Південна Корея, Тайвань, Сінґапур і Китай,
скупчені в Східній Азії, а не в Африці чи на Близькому Сході?
Чому демократія та потужне верховенство права вкоренилися в
Скандинавії, тоді як Росія, де панують аналогічні кліматичні та
географічні умови, пережила зростання нестримного абсолютизму?
Чому країни Латинської Америки неодноразово потерпали від
високої інфляції та економічних криз протягом минулого століття,
тоді як Сполучені Штати й Канада — ні?

Історичні дані, представлені в цій книжці, цікаві саме тому, що
проливають світло на сьогодення, пояснюючи, як виникли різні політичні
порядки. Але минуле — необов’язково пастка для людських спільнот. Якщо
сучасні держави в Китаї або Європі виникли як наслідок дії певних
чинників, як-от постійна потреба готуватися до війни і воювати, це не
завжди означає, що слабким державам Африки сьогодні треба повторити
цей досвід, якщо вони бажають модернізуватися. І тому в другому томі я
буду доводити, що нинішні умови політичного розвитку дуже
відрізняються від того, якими вони були в періоди, охоплені першим
томом.
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Нашу соціальну колоду постійно перемішує економічне зростання, а
міжнародні чинники залишають значно помітніші сліди на окремих
суспільствах, ніж це було в минулому. Отже, якщо історичний матеріал цієї
книжки стане поясненням того, у який спосіб різні суспільства дісталися
туди, де перебувають зараз, ми зможемо стверджувати, що їхні шляхи в
сьогодення не є визначальними для їхнього майбутнього, як не служать і
моделями для інших суспільств.

СПОЧАТКУ КИТАЙ
У класичних працях, написаних такими знаменитими постатями, як Карл

Маркс, Еміль Дюркгайм, Генрі Мейн, Фердинанд Тенніс і Макс Вебер,
досвід Заходу зазвичай вважався парадигмою модернізації як такої,
оскільки спочатку індустріалізація відбулася саме там. Це зосередження на
Заході зрозуміле, адже вибух продуктивності праці разом зі стійким
економічним зростанням приблизно після 1800 року в Європі та Північній
Америці були безпрецедентними й перетворили світ на те, чим він є
сьогодні.

Але розвиток стосується не лише економіки. Розвиваються не тільки
соціальні, а й політичні інституції. Іноді політичний і соціальний розвиток
тісно межують з економічними змінами, але іншими часами вони
відбуваються самостійно й окремо.

Ця книжка зосереджена на політичному вимірі розвитку й на еволюції
урядових інституцій. Сучасні політичні інституції з’явилися значно раніше
в історії, ніж настала Промислова революція і виросла сучасна
капіталістична економіка. Справді, багато елементів того, що ми тепер
розуміємо під сучасною державою, уже існували в Китаї в третьому столітті
до нашої ери, за близько вісімнадцять сотень років до того, як вони
виникли в Європі.

Саме із цієї причини я починаю свій опис появи держав у другій частині з
Китаю. Попри те, що класична теорія модернізації вважає європейський
розвиток нормою і запитує, чому інші суспільства відходили саме від неї, я
вважаю парадигмою формування держави Китай і запитую, чому інші
цивілізації не відтворили того шляху, яким розвивався він.

Це не означає, що Китай був кращим за інші суспільства. Як ми побачимо,
сучасна держава без верховенства права і підзвітності здатна на
неймовірний деспотизм. Але Китай був першим, хто розвинув державні
інституції, а його новаторський досвід рідко згадують у західних описах
політичного розвитку.

Починаючи з Китаю, я пропускаю інші важливі ранні суспільства, такі як
Месопотамія, Єгипет, Греція та Рим, а також цивілізації Центральної і
Південної Америк.

Рішення не включати детальні описи Греції та Риму в цей том потребує
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детальнішого пояснення.
Стародавнє Середземномор’я породило прецеденти, що були

надзвичайно важливими для подальшого розвитку європейської
цивілізації, яку з часів Карла Великого свідомо насаджували європейські
правителі. Греків зазвичай вважають винахідниками демократії, за якої
правителі були не спадковими, а обраними шляхом голосування. Більшість
племінних суспільств — також відносно егалітарні, вони обирають своїх
правителів (див. розділ 4), але греки вийшли за межі цього, запровадивши
концепцію громадянства, яка спиралася на політичні критерії, а не на
кровну спорідненість. Форму правління, яку практикували в Афінах V
століття до н.е. або в Римі республіканських часів, напевно, краще
описувати як «класичний республіканізм», ніж як «демократію», оскільки
виборче право мала лише обмежена кількість громадян, разом з існуванням
різких класових відмінностей, що виключали великі прошарки людей
(зокрема численних рабів) з політичної участі. Крім того, держави були
зовсім не ліберальними, а дуже «комунітарними», общинними, і не
збиралися поважати приватність, чи автономію, своїх громадян.

Класичний республіканський прецедент, що його запровадили Греція та
Рим, скопіювали чимало пізніших суспільств, зокрема й олігархічні
республіки Генуї, Венеції, Новгороду, а також Об’єднані провінції
Нідерландів. Але така форма правління мала один фатальний дефект, на
який часто вказували пізніші автори, включно з багатьма американськими
батьками-засновниками, які глибоко переймалися цією традицією:
класичний республіканізм погано масштабується, утрачаючи корисність для
великих суспільств. Він добре працював у невеликих однорідних
суспільствах, як-от у містах-державах на кшталт Греції V століття до н.е. або
Риму перших століть існування. Але в міру зростання цих республік —
завдяки завоюванням чи економічній експансії — підтримувати ті жорсткі
й вимогливі комунітарні цінності, які пов’язували їх воєдино, було
неможливо. Із розширенням та врізноманітненням Римська республіка
постала перед нездоланними конфліктами з приводу того, хто має
користуватися привілеями громадянства і як ділити завойовану здобич. Усі
грецькі міста-держави врешті-решт падали перед монархічним режимом, і
Римська республіка після тривалої громадянської війни теж поступилась
Імперії. Монархія як форма правління виявилася на висоті у своїй здатності
управляти великими імперіями, тож перетворилася на ту політичну
систему, за якої Рим досяг зеніту своєї сили та географічних меж.

Я повернуся до питання класичного республіканізму як прецеденту
сучасної демократії в другому томі.

Є важливі підстави придивитися до Китаю замість Греції та Риму,
вивчаючи підйом держави, бо тоді Китай єдиний створив сучасну державу в
термінах, визначених Максом Вебером. Тобто Китаю вдалося створити
централізовану, єдину систему бюрократичної адміністрації, здатну
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керувати величезним населенням і територією, якщо порівняти її із
Середземномор’ям. Китай уже винайшов систему безособового
бюрократичного добору на службу, що був значно систематичнішим, ніж
римська публічна адміністрація. Хоча загальна чисельність населення
Китайської імперії в І столітті нашої ери приблизно відповідала Римській
імперії, китайці підпорядкували єдиному набору правил значно більшу
частку свого народу, ніж римляни. Риму належить інша важлива спадщина,
особливо в галузі права (докладно розглянута в розділі 18). Але попри те,
що Греція та Рим були надзвичайно важливими попередниками сучасного
підзвітного урядування, Китай був важливішим у питанні розвитку
держави.

До суспільств, які можна порівняти з Китаєм, належить Індія. Індія
перейшла від племінного до державного рівня суспільства приблизно в той
самий час, що й Китай. Але тоді, двадцять п’ять століть тому, їй довелося
піти довшим шляхом через виникнення й розквіт нової релігії —
брахманізму, що обмежувала владу, яку могла сконцентрувати у своїх руках
будь-яка індійська політея, і в якомусь сенсі навіть проклала шлях до
сучасної індійської демократії. Близький Схід у часи приходу пророка
Муххамада також був організований у племінні спільноти. Знадобилася
поява не тільки нової релігії — ісламу, а й цікавої інституції рабів-вояків,
щоби забезпечити перетворення деяких спільнот («політей») Єгипту й
Туреччини на потужні політичні сили. Європа дуже відрізнялася від цих
суспільств, бо її перехід від племінного ладу не був нав’язаним правителями
згори, а виник у самому соціумі завдяки правилам, які санкціонувала
Католицька церква. Тільки в Європі інституції державного рівня не були
надбудовами на вершині племінних суспільних організацій.

Релігія також має ключове значення для витоків верховенства права, що є
предметом вивчення третьої частини цієї книжки. Засноване на релігії
право існувало в Стародавньому Ізраїлі, в Індії, на мусульманському
Близькому Сході, а також на християнському Заході. Проте саме Західна
Європа пережила найпотужніший розвиток незалежних юридичних
інституцій, які змогли набути світської форми й вижили до цього часу.

Історія появи і зростання підзвітних урядів у четвертій частині також є
переважно європейською. Але Європа сама навряд чи була однаковою з
цього погляду: підзвітні уряди виникли в Англії й Данії, але не у Франції чи
Іспанії; Росія розвинула форму абсолютизму, порівнянну за її владними
ознаками з тією, що спостерігалася в Китаї. Спроможність деяких
суспільств змушувати до підзвітності своїх владців, таким чином, залежить
від низки конкретних історичних умов, таких як виживання певних
феодальних інституцій аж до наших часів.

Послідовність політичного розвитку Західної Європи була дуже
незвичайною порівняно з іншими частинами світу. Індивідуалізм на
соціальному рівні з’явився за століття до появи що сучасних держав, що
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капіталізму; верховенство права існувало ще до того, як політична влада
почала зосереджуватись у руках централізованих урядів; а підзвітність
виникла через те, що сучасні централізовані держави не змогли повністю
подолати або ліквідувати стародавні феодальні інституції, зокрема
представницькі зібрання.

Щойно ця комбінація держави, права та підзвітності з’явилася, вона
довела свою надзвичайну потужність і привабливість як форма правління і
згодом поширилася в усі закутки світу. Але ми маємо пам’ятати, якою була
історична зумовленість її появи. Китай створив сильну державу, але без
права і підзвітності; Індія запровадила право, а зараз має ще й підзвітність і
відповідальність, але традиційно їй бракує сильної держави; на Близькому
Сході існували держави й право, але майже всюди традиції останнього було
втрачено. Суспільства необов’язково живуть у пастках свого минулого,
вільно позичаючи ідеї та інституції одне в одного. Але те, чим вони є
сьогодні, також визначається й тим, чим вони були в минулому, і немає
єдиного шляху, який пов’язував би перше з другим.

ДАЛІ ШЛЯХОМ — ДО ДНА ЧЕРЕПАХИ
Мета цієї книжки — не так представити історію політичного розвитку, як

проаналізувати деякі чинники, що привели до появи певних ключових
політичних інституцій. Багато праць з історії характеризують як ОПСЗІ
(«одна проклята справа за іншою») — без намагань виявити загальні
правила або теорії причиново-наслідкового зв’язку, які можна було би
застосувати за інших обставин. Те саме можна сказати про етнографію, яку
пишуть антропологи, заглиблюючись у деталі, але навмисно ухиляючись від
широких узагальнень. Це, безумовно, не є моїм підходом, я пропоную
порівняння й узагальнення між багатьма цивілізаціями і періодами часу.

Загальні засади розуміння політичного розвитку, викладені тут, мають
багато подібного до біологічної еволюції. Дарвінова еволюція побудована
на двох принципах — варіації та добору: організми переживають випадкову
генетичну мутацію, і ті, що виявляються найкраще пристосованими до
свого середовища, виживають і розмножуються. Так само все виглядає і в
політичному розвитку: серед політичних інституцій панує різноманітність, і
ті з них, що найкраще пасують до фізичного та соціального середовища,
виживають, розростаються й поширюються. Але між біологічною та
політичною еволюціями є також багато важливих відмінностей: людські
інституції піддаються навмисному формуванню, і між ними можна обирати,
на відміну від генів; вони передаються в часі через середовище культури, а
не генетичними тканинами; їм присвоюють певну внутрішню, іманентну
цінність завдяки різноманітним психологічним і соціальним механізмам, а
це ускладнює їхню зміну. Притаманний людським інституціям внутрішній
консерватизм пояснює, чому політичний розвиток часто змінює
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політичний занепад, оскільки часто спостерігається суттєва затримка між
змінами зовнішнього середовища, які повинні викликати інституційні
перетворення, та реальною готовністю суспільств до таких змін.

І, зрештою, ці загальні межі є чимось меншим, ніж теорія, спроможна
прогнозувати політичний розвиток. Скупа теорія політичних змін,
порівняно з теоріями економічного зростання, пропонованими
економістами, на мою думку, є просто неможливою (Теорії економічного
зростання Харрода — Домара, Солоу і теорія ендогенного зростання є
суворо редукціоністськими й мають сумнівну цінність у поясненні того, як
насправді відбувається зростання в країнах, що розвиваються). Чинники,
що стимулюють розвиток будь-якої політичної інституції, є численними,
складними і часто залежать від випадкових або непередбачуваних подій.
Будь-які причини, щодо яких можна припустити вплив на певний
розвиток, самі по собі зумовлені попередніми причинами, що
заглиблюються назад у часі в нескінченній регресії.

Візьмімо один приклад. Відома теорія політичного розвитку стверджує,
що європейське державне будівництво зумовила потреба вести війни34.
Зв’язок між необхідністю вести війни та розвитком сучасних державних
інституцій досить добре показано для ранньої Європи, і, як ми побачимо,
він однаково добре стосується Стародавнього Китаю. Але перш ніж
оголосити цей зв’язок загальною теорією формування держав і державності,
ми мусимо відповісти на кілька складних запитань: чому деякі регіони, де
спостерігалися тривалі війни, не спромоглися на розвиток державних
інституцій (наприклад, Меланезія)? Чому в деяких регіонах війна, схоже,
послаблює, а не зміцнює держави (наприклад, Латинська Америка)? Чому в
певних регіонах спостерігається нижчий рівень конфліктності, ніж в інших
(наприклад, Індія порівняно з Китаєм)? Відповідь на ці питання повертає
причиновість назад до інших чинників, таких як щільність населення,
фізична географія, технології та релігії. Війна в густонаселених місцях, з
хорошими можливостями фізичної комунікації (наприклад, на рівнинах
або в степах) і відповідними технологіями (наприклад, кіньми) несе
принципово інші політичні наслідки, ніж війна в малонаселених гірських
районах, джунглях або пустельних регіонах. Отже, теорія війни та
формування держави розчиняється в низці додаткових, ширших питань
про те, чому певні форми війн у певних місцях виникають, а в інших — ні.

Моя книжка є спробою запропонувати теорію середнього діапазону, що
дозволила б оминути підводні камені як надмірної абстракції (поширеної
вади економістів), так і надмірного партикуляризму (проблеми багатьох
істориків та антропологів). Я сподіваюся відновити дещо зі втраченої
традиції історичної соціології чи порівняльної антропології XIX століття. Я
не силуватиму невтаємниченого читача продиратися нетрями надмірної
теоретичної бази. Звертаючись до різних теорій у розділах, присвячених
історії, я залишаю більш абстрактні описи політичного розвитку (включно з
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визначеннями деяких основних термінів) на останні три розділи (28–30). Це
стосується й загального пояснення того, як відбувається політичний
розвиток, а також обговорення стосунків політичного розвитку з
економічними та соціальними аспектами розвитку.

Виклад теорії після історичного опису є тим, що я вважаю правильним
підходом до аналізу: теорії слід виводити з фактів, а не навпаки. Звісно,
немає чогось такого, як споглядання чистих фактів, позбавлених базових
теоретичних конструкцій. Ті, хто вважає їх емпіричними в цьому розумінні,
уводять себе в оману. Але занадто часто суспільна наука починається з
елегантної теорії, до якої потім добирають потрібні факти. Сподіваюся, мій
підхід таким не виявиться.

Є, мабуть, апокрифічна історія, яку переказав фізик Стівен Гокінґ: про
знаменитого вченого, що читав публічну лекцію про космологію, аж його
перервала немолода пані з глибини аудиторії, заявивши, що він верзе
дурниці, а Всесвіт насправді є пласким диском, що балансує на спині
черепахи. Учений подумав, що зможе змусити її замислитися, запитавши, а
на чому ж стоїть та черепаха. Але пані відповіла: «Ви дуже розумний,
молодий чоловіче, але там черепахи до самого дна».

І так виглядає проблема з кожною теорією розвитку: певна черепаха, яку
ви виберете за відправну точку вашої історії, фактично стоятиме на спині
іншої черепахи, чи то й слона, тигра або кита. Найчастіше загальні теорії
розвитку є невдалими, адже не беруть до уваги численних незалежних
аспектів і навіть площини розвитку. Вони радше намагаються звузити
пояснення, указуючи на єдину причину й абстрагуючись від значно
складнішої історичної дійсності. І вони, зазвичай, не заглиблюються в
історичне минуле, тож не розкривають і умов, здатних пояснити обрані
вихідні точки та відповідні припущення.

Я веду історію з давніх-давен. Перш ніж податися до державного
будівництва в Китаї, нам варто зрозуміти не тільки те, звідки береться
війна, а й те, як виникли людські спільноти. Неочікувана відповідь полягає
в тому, що вони не взялися нізвідки. І суспільство, і конфлікт існують так
само довго, як довго існують люди, оскільки люди за своєю природою є і
соціальними, і конкурентними тваринами. Примати, з яких виріс рід
людський, практикують пом’якшену форму політики. Щоб зрозуміти це,
нам треба повернутися до природного стану й біології людини, яка в
певному сенсі є основою для всієї людської політики. Біологія є свого роду
твердою землею, що лежить під черепахами на якнайнижчому рівні, хоча й
сама біологія, як ми побачимо в наступному розділі, не є цілком
непорушною і твердою основою.
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2. ПРИРОДНИЙ СТАН

Філософські теорії природного стану; сучасні науки про життя проливають
світло на людську природу, а отже, на біологічну основу політики; політика
серед шимпанзе та інших приматів; які аспекти людської природи лежать в
основі політики; коли вперше було заселено різні частини світу

У західній філософській традиції теорії «природного стану» лежать в
основі розуміння справедливості та політичного ладу, що формує сучасну
ліберальну демократію. Класична політична філософія розрізняє природу і
конвенцію, або закон; Платон та Арістотель стверджували, що
справедливий поліс мусить існувати згідно зі сталою природою людини, а
не з тим, що є ефемерним і змінним. Томас Гоббс, Джон Локк і Жан-Жак
Руссо розвинули цю думку, поклавши її в основу своїх трактатів про
природний стан, прагнучи обґрунтувати політичні права. Опис природного
стану був засобом і метафорою для обговорення природи, що дозволить
виявити ієрархію людських благ, сприяння яким є метою політичного
суспільства.

Арістотель розходився з Гоббсом, Локком та Руссо в одному критичному
моменті. Він стверджував, що люди є політичними за своєю природою і що
їхні природні здібності дозволяють їм процвітати в суспільстві. Троє
названих філософів, навпаки, стверджували, що люди за своєю природою не
є соціальними, а суспільство — це свого роду штучний витвір, який
дозволяє людям досягати того, чого вони не можуть досягти поодинці.

«Левіафан» Гоббса починається з розширеного переліку природних
людських пристрастей і твердження, що найглибшою і найбільш
«обов’язковою» пристрастю є страх перед насильницькою смертю. Звідси
він виводить фундаментальне природне право, яке полягає у свободі
кожної людини берегти власне життя. Людська природа також пропонує
три причини конфліктів: конкуренцію, непевність (страх) і славу; «Перша
змушує людину намагатися заволодіти; друга підштовхує до безпеки; і третя
— до доброго імені». Таким чином, природний стан характеризується
«Війною ... всіх проти всіх». Аби позбутися цього небезпечного стану,
людина погоджується на відмову від своєї природної свободи чинити так,
як їй заманеться, заради того, щоб інші люди поважали її право на життя.
Держава, або Левіафан, забезпечує виконання цих взаємних зобов’язань у
формі суспільного договору, за яким люди захищають ті права, які вони
мають від природи, але якими не можуть насолоджуватися в природному
стані внаслідок війни кожного проти кожного. Державна влада, або
Левіафан, гарантує право на життя, забезпечуючи мир35.

Джон Локк у своєму другому «Трактаті про правління» пропонує
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м’якший погляд на природний стан порівняно з Гоббсовим; люди в нього
менше зайняті боротьбою одне з одним, а більше — поєднанням своєї праці
із продуктами природи, щоби продукувати приватну власність. Основний
закон природи за Локком, на відміну від Гоббсового, дає людським істотам
право не тільки на життя, а й на «життя, здоров’я, свободу чи майно»36.
Нерегульована свобода природного стану призводить до стану війни, а
щоби їй запобігти, він вимагає, як і Гоббс, суспільного договору заради
збереження природної свободи та власності. Попри те, що держава, на
думку Локка, є потрібною, вона сама може стати тим, що заперечує
природні права, і тому філософ постулює право на повстання проти
несправедливого владарювання. Право на життя, свободу та прагнення до
щастя, яке Томас Джефферсон проголосив і закріпив Декларацією
незалежності Сполучених Штатів Америки, тягнеться як до попередника
безпосередньо до природного права Гоббса через застереження Локка про
загрозу тиранії.

Насильницький природний стан Гоббса, за якого життя людини, як
відомо, є «одиноким, бідним, гидким, жорстоким і коротким», традиційно
протиставляють мирній версії Жан-Жака Руссо, яку той описав у своїх
«Міркуваннях про походження і підстави нерівності між людьми». І
справді, Руссо виразно й чітко критикує Гоббса в декількох моментах: «Але,
насамперед, будьмо обережні, погоджуючись із Гоббсом, що чоловік, не
маючи уявлення про добро, природно повинен бути поганим; що він злий,
бо не знає, що таке чесноти; що він завжди відмовиться послужити тим, хто
належить до його власного виду, вважаючи, що для цього немає жодних
приводів; що, в силу права вважати все, що він хоче, своїм, він здуру вважає
себе за власника всесвіту»37. Руссо стверджує, що Гоббс насправді не виявив
природи людини; схильна до насильства істота, описана в «Левіафані»,
насправді є продуктом бруду, нашарованого століттями суспільного
розвитку. Природні людські істоти для Руссо є самотніми, але вони також є
боязкими, лякливими і радше втечуть одне від одного, ніж боротимуться
між собою. Чоловік-дикун має «бажання, що ніколи не виходять за межі
його фізичних потреб; він не знає ніяких благ, крім їжі, жінки та
відпочинку»; його жахають біль і голод, але не абстракція смерті. Таким
чином, підйом політичного суспільства стає не порятунком від «воєн всіх
проти всіх», а зв’язками, нитками до інших людей, що тягнуться через
взаємні залежності.

На початку «Міркувань про нерівність…» Руссо зазначає, що
«дослідження, які ми із цього приводу ведемо, слід сприймати не за
історичні істини, а лише як гіпотетичні й умовні роздуми, які краще
підходять для того, щоби показати природу речей, ніж дістатися їхнього
справжнього походження». Для Руссо та Гоббса природний стан був не так
історичним описом, як евристичним інструментом для розкриття людської
природи, тобто найглибших і найправильніших характеристик людських
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істот, коли їх позбавити поведінки, зумовленої нашаруваннями цивілізації
та історії.

Однак ідея, висловлена в «Міркуваннях про нерівність…» Руссо, явно
стосується демонстрації розвитку людської поведінки. Філософ говорить
про потяг людини до досконалості й міркує над тим, як людські думки,
пристрасті й поведінка розвивалися з плином часу. Він наводить чимало
свідчень про карибів та інші корінні народи Нового Світу, разом з
аргументами, що базуються на спостереженнях за поведінкою тварин, аби
спробувати збагнути, що таке людина за своєю природою, а що таке людина
в соціальній конвенції. Вважати, що досконало розумієш істинні думки
великих мислителів, завжди ризиковано. Але з урахуванням
фундаментальної ваги досліджень природного стану Гоббса, Локка і Руссо
для західної політичної самосвідомості, не буде неправильним
протиставити їх тим теоріям людського походження, які ми маємо нині
завдяки успіхам низки наук про життя.

Ці знання здобуто в кількох різних галузях, зокрема в приматології,
популяційній генетиці, археології, соціальній антропології і, звісно,
загальній еволюційній біології. Ми можемо повторити уявний експеримент
Руссо, використовуючи значно розлогіші емпіричні дані, і те, що ми
виявимо, підтвердить деякі його міркування, кидаючи тінь сумніву на інші.
У будь-якому разі, відновлення людської природи методами сучасної
біології є надзвичайно важливим для основ будь-якої теорії політичного
розвитку, оскільки пропонує базові конструктивні елементи, за допомогою
яких ми можемо краще зрозуміти подальшу еволюцію людських інституцій.

Слушність деяких спостережень Руссо вражає, зокрема його блискуче
правильна думка, що людська нерівність брала початок із розвитку
металургії, сільського господарства і, передусім, приватної власності. Але і
він, і Гоббс, і Локк помилялися щодо одного дуже важливого моменту. Усі
три мислителі бачили людей у природному стані як ізольованих осіб,
індивідів, для яких суспільство не було природним середовищем. На думку
Гоббса, первісні люди в стосунках одне з одним переживали передусім
страх, заздрість і конфлікт. Первісна людина Руссо є ще ізольованішою: секс
для неї є природним, а сім’я — ні. Взаємна людська залежність виникає
майже випадково, унаслідок технічних нововведень, таких як сільське
господарство, що потребує співпраці. Обидва філософи бачать появу
людського суспільства лише з проходженням історичного часу, крім того,
вважаючи, що ця поява змушує до компромісів з природною свободою.

Але насправді все сталося не зовсім так. У 1861 році у книзі «Древнє
право» англійський правознавець Генрі Мен критикує теоретиків
природного стану так:

Проте ці дві теорії [Гоббса та Локка], які тривалий час розділяли вдумливих
політиків Англії на ворожі табори, виглядають дуже подібними одна до одної з
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їхнім фундаментальним припущенням про неісторичну і неперевірювану умову
виникнення раси. Їхні автори розходилися щодо характеристик досуспільної
держави, як і щодо природи тієї наднормальної дії, за допомогою якої люди
звільнилися від неї і спромоглися на ту соціальну організацію, з якою знайомі й
ми, але вони погоджувалися у своїх міркуваннях стосовно великої прірви, яка
відділяла людину в її первісному стані від людини в суспільстві38.

Ми можемо називати це помилкою Гоббса: ідею того, що первісні люди
були індивідуалістами і що вони утворили спільноти на більш пізньому
етапі свого розвитку лише в результаті раціонального розрахунку, що
соціальна співпраця — найкращий спосіб досягнути своїх особистих цілей.
Це припущення про первинний індивідуалізм лежить в основі розуміння
прав людини, закладених у Декларації незалежності Сполучених Штатів
Америки, а відтак і демократичної політичної спільноти, що розвинулася на
її основі. На це припущення спирається й сучасна неокласична економіка,
яка будує свої моделі на тому, що люди є раціональними істотами, які
хочуть максимізувати свою індивідуальну користь або доходи. Але
насправді індивідуалізм, а не соціальність, був тією якістю, що розвивалася
протягом людської історії. Цей індивідуалізм здається сьогодні таким
міцним ядром нашої економічної і політичної поведінки лише тому, що ми
створили інституції, що беруть гору над нашими більш природними
суспільними інстинктами. Рацію мав радше Арістотель (а не ліберальні
теоретики Просвітництва), коли говорив, що люди є політичними від
природи. Отже, якщо за індивідуалістичного розуміння людини мотивація
може допомогти пояснити діяльність торговців товарами та активістів-
лібертаріанців сучасної Америки, це — не найкращий спосіб збагнути
ранню еволюцію політики людства.

Усе, що сучасна біологія й антропологія кажуть нам про природний стан,
підштовхує до протилежного: в історії розвитку людства ніколи не було
періоду, у який люди існували б як окремі, ізольовані індивіди; уже примати
— попередники людського роду розвинули значні соціальні, а насправді
політичні, навички; а людський мозок є складним органом, що сприяє
багатьом формам соціальної співпраці. Природний стан можна
схарактеризувати як стан війни, бо насильство було ендемічним і
невіддільним від природи, але його, насильство, чинили не так окремі люди,
як міцно пов’язані між собою соціальні групи. Люди не входять у
суспільство, як і в політичне життя, у результаті свідомого, раціонального
рішення. «Комунальна», базована на спільності організація є для них
природною, а вже специфічні шляхи їхньої взаємодії формуються завдяки
середовищу, ідеям і культурі.

Справді, основні форми співпраці на мільйони років випередили появу
людей. Біологи виділили два природних джерела такої поведінки: родовий
добір та взаємний альтруїзм. Що стосується першого, то біологічна
еволюція — це не виживання певного конкретного організму, а виживання
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генів цього організму. Вона виробляє регулярність, описану біологом
Вільямом Гамільтоном як принцип інклюзивної відповідності родового
добору, який стверджує, що особи будь-якого виду, які відтворюють себе
статевим шляхом, будуть поводитися альтруїстично відносно родичів
пропорційно до кількості спільних генів39. Батьки й діти, а також рідні
брати й сестри поділяють 50 % своїх генів, тому поводитимуться більш
безкорисливо в стосунках одне з одним, ніж щодо двоюрідних, з якими
поділяють лише 25 % генів. Ця поведінка спостерігається у видів,
починаючи від земляних білок, які розрізняють братів і сестер та
напівбратів і напівсестер під час гніздування, і аж до людей, для яких
непотизм є не тільки соціально, а й біологічно обґрунтованою реальністю40.
Бажання передати ресурси далі родинною лінією — одна з найстійкіших
констант людської політики.

Здатність співпрацювати з генетичними незнайомцями біологи
називають взаємним альтруїзмом, і він, на додачу до родового добору, є
другим основним біологічним джерелом соціальної поведінки, що трап-
ляється серед багатьох видів тварин. Соціальна співпраця залежить від
здатності людини розв’язувати проблему, яка в теорії ігор називається
«повторюваною дилемою в’язнів»41. У цій грі індивіди потенційно
здобувають користь від здатності працювати разом, але вони часто можуть
мати більшу вигоду, якщо дозволяють взаємодіяти іншим індивідам, а самі
просто користуються плодами їхніх зусиль. У 1980-х роках політолог Роберт
Аксельрод організував змагання комп’ютерних програм, які механічно
реалізували стратегії розв’язання повторюваної дилеми в’язнів. Виграшною
стратегією виявився підхід «один в один», за якого гравець ішов на
співпрацю, якщо інший гравець співпрацював у попередній грі, але
відмовлявся від співпраці з гравцем, що не співпрацював раніше42.
Аксельрод показав можливість спонтанної появи із часом своєрідної моралі
в міру взаємодії раціонально діючих осіб, навіть якщо їхні дії не мотивує
нічого, крім егоїстичного інтересу.

Взаємний альтруїзм трапляється в безлічі видів, а не лише в людей43.
Спостереженнями зафіксовано, як кажани-вампіри і бабуїни (павіани)
годували й захищали чуже потомство44 в межах власного племені, тим
часом як у деяких випадках, як-от серед риб-чистильників і риб, яких ті
чистять, існують стосунки взаємності, що поєднують зовсім різні види.
Взаємодія між собаками та людьми передбачає аналогічний набір форм
поведінки, які розвивають обидва види, що беруть у ній участь45.

ПОЛІТИКА ШИМПАНЗЕ ТА ЇЇ СТОСУНОК ДО ПОЛІТИЧНОГО
РОЗВИТКУ СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Еволюційна біологія пропонує широку основу для розуміння того, як
розвинувся рід людський зі своїх попередників-приматів. Ми знаємо, що і
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людина, і сучасні шимпанзе ведуть родовід від одного спільного
шимпанзеподібного предка, від якого люди відділилися приблизно п’ять
мільйонів років тому. Геноми людини й шимпанзе перекриваються
приблизно на 99 %, відповідаючи одні одним тісніше, ніж гени будь-якої
іншої пари приматів46 (той 1 % різниці генів припадає на мову, релігію й
абстрактне мислення і тому подібне, не кажучи вже про деякі істотні
анатомічні відмінності, і тому це важливий момент!). Ми, звісно, давно не
маємо жодної змоги вивчати поведінку спільного предка шимпанзе й
людини. Але приматологи витратили багато часу на спостереження за
поведінкою шимпанзе та інших приматів як у природному середовищі
їхнього існування, так і в зоопарках, і ця поведінка розкриває вражаючі
аналогії з людьми.

Біолог-антрополог Річард Ренгем у книжці «Демонічні самці» описує
групи самців шимпанзе в дикій природі в межах і за межами їхньої
території, де вони атакували і вбивали шимпанзе із сусідніх спільнот.

Ці самці співпрацювали один з одним задля вистежування, оточення, а
потім убивства своїх сусідів по одному, а тоді йшли далі, продовжуючи
прибирати решту осіб чоловічого роду в колонії. Потім було захоплення
самок і прийом їх у групу шимпанзе, що чинить напади. Це дуже схоже на ті
види рейдерства, якими займаються самці людини в таких місцях, як Нова
Ґвінея, або індіанці яномама, що їх описав антрополог Наполеон Шаньйон.
Ренгем пише: «Дуже мало тварин живуть у патрилінійних, чоловічих
спільнотах, де самиці регулярно знижують ризик інбридингу,
переміщуючись до сусідніх груп для парування. І лише два види тварин
відомі як такі, що чинять це з використанням системної, ініційованої
самцями інтенсивної територіальної агресії, зокрема рейдерства в сусідні
спільноти спеціально заради пошуків уразливих ворогів і атак на них аж до
вбивств47. Ці два види — шимпанзе і люди.

Археолог Стівен Ле Блан вважає: «Багато воєн між людьми в нескладних
суспільствах подібні до описаних атак шимпанзе. Масові вбивства серед
людей на цьому соціальному рівні є, по суті, рідкісними випадками, а
перемога виснаженням є життєздатною стратегією, як і буферні зони,
раптові рейди, захоплення жінок і каліцтва жертв. Поведінка шимпанзе й
людини майже повністю тотожна»48. Основна відмінність полягає у значно
вищій смертоносності людських істот, бо вони можуть використовувати
ширші й усеохопніші види зброї.

Шимпанзе захищають свої угіддя так само, як обороняють свої території
людські групи, але в дечому між ними є велика різниця. Самці й самиці не
створюють сімей для виховання потомства; вони вибудовують окремі
чоловічі та жіночі ієрархії. Однак політика панування в межах цих ієрархій
нагадує політику в межах людських груп. Альфа-самці в спільнотах
шимпанзе не народжуються із цим статусом; як Великий чоловік
меланезійських громад, він мусить дістатися цього статусу, вибудовуючи
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коаліції зі своїх прихильників. Попри важливість фізичної сили й розміру
самця, домінування, зрештою, досягається здатністю співпрацювати з
іншими. Приматолог Франс де Вааль, спостерігаючи за колонією шимпанзе
в неволі в зоопарку нідерландського міста Арнем, описує, як старого альфа-
самця позбавили його статусу двоє молодих шимпанзе, що утворили заради
цього тандем. Щойно один з узурпаторів здобув статус альфа-самця, він
тут-таки напав на свого колишнього союзника й убив його49.

Після того як самці або самки шимпанзе досягають панівних позицій у
своїх ієрархіях, вони здійснюють те, що можна описати тільки як владу —
тобто можливість розв’язувати конфлікти і встановлювати правила,
засновані на їхньому статусі в ієрархії. Шимпанзе визнають владний статус
покірним вітанням, серіями коротких рохкань, за якими йдуть глибокі
поклони, протягування руки вождю і цілування ніг50. Де Вааль описує
домінантну самицю шимпанзе на ім’я Мама, яку порівнює з бабусею в
іспанській чи китайській родині. «Коли напруженість у групі досягає піку,
сторони конфлікту завжди звертаються до неї — навіть дорослі самці.
Багато разів я спостерігав за великими конфліктами між двома чоловіками,
що врешті проходили через її руки. Замість вдаватися до фізичного
насильства в розпал протистояння, суперники бігли до Мами з голосним
ревом»51.

Створення коаліцій у спільнотах шимпанзе є непростим процесом і
вимагає чогось на кшталт уміння оцінити характер. Як і люди, шимпанзе
здатні обманювати й мають оцінювати потенційних союзників за тим, чи
гідні ті довіри, чи вони надійні. Довго спостерігаючи за шимпанзе в Арнемі,
дослідник зауважив, що кожна окрема особина шимпанзе має чітко
виражену особистість, і деякі з них є надійнішими за інших. Де Вааль
описує самицю на ім’я Пейст, що вдавалася до атак на одноплемінників,
коли ті найменше очікували на це, або вдавала примирення лише для того,
щоби скористатися перевагою того, що інша сторона розслабилась і не
очікує на лихе. За таку поведінку шимпанзе низького рангу навчились
обходити її десятою дорогою52.

Шимпанзе, схоже, розуміють, що існують соціальні правила, дотримання
яких очікують від них інші. Вони не завжди так поводяться, а порушення
групових норм або заперечення владного авторитету супроводжується
чимось на зразок почуття провини або збентеження. Де Вааль описав
інцидент, що стався в аспірантки Івонн з молодою шимпанзе на ім’я Чоко:

Чоко ставала дедалі неслухнянішою, і настав час її приструнити. Одного разу,
коли Чоко вкотре стягнула телефон з гачка, Івонн насварила її, одночасно міцно
затискаючи її руку. Здавалося, що прочухан дав бажаний ефект, тому Івонн сіла
на диван і заглибилася в читання книжки. Вона вже забула про інцидент, аж
раптом Чоко стрибнула їй на коліна, обійняла руками шию Івонн і обдарувала її
типовим для шимпанзе поцілунком (з відкритим ротом), залишивши надовго
свій присмак на губах53.
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Де Вааль попереджає людей про хитку позицію, пов’язану з
антропоморфізацією поведінки тварин, але ті, хто найтісніше спостерігає за
шимпанзе, абсолютно переконані в емоційних підтекстах поведінки Чоко.

Поведінка шимпанзе, безумовно, має очевидне значення для розуміння
політичного розвитку людей. І люди, і шимпанзе походять від одного
спільного предка — мавпи, при цьому і сучасні шимпанзе, і люди, особливо
ті, що живуть з мисливства-збиральництва, як і інші відносно примітивні
соціуми, демонструють подібні форми соціальної поведінки. Для того щоб
опис природного стану, поданий Гоббсом, Локком або Руссо, був
коректним, нам доведеться припустити, що в процесі перетворення на
сучасних людей наші предки — мавпи якимось чином миттєво втрачали
свої навички соціальної поведінки та емоцій, а потім виробляли їх ще раз на
більш пізніх етапах свого розвитку. Але значно правдоподібнішим буде
припущення, що люди ніколи не були окремими, ізольованими особинами,
а соціальні зв’язки, що єднали їх у родинні групи, були частиною їхньої
поведінки задовго до появи сучасної людини. Людська соціальність — це не
історичне або культурне надбання, вона є чимось вродженим чи принаймні
жорстко вмонтованим у людську природу.

ВЛАСНЕ, ЛЮДСЬКЕ
Що ще приховує той один відсоток ДНК, який відрізняє людей від їхніх із

шимпанзе попередників? Наші інтелектуальні та пізнавальні здібності
завжди вважалися ключовими для ідентифікації нас як виду. Назва, яку ми
дали людському роду, — homo sapiens, тобто тварини роду гомо, «розумні»
гомо. За п’ять мільйонів років відтоді, як лінія гомо відокремилася від
спільного предка людини й шимпанзе, розмір мозку потроївся, що є
надзвичайно швидким темпом розвитку, порівнюючи з еволюцією загалом.
Зростання розміру жіночого родового каналу заледве встигало за потребою
дати раду величезній голові, з якою народжуються немовлята людини. Але
звідки взялася ця пізнавальна сила?

На перший погляд видається, що пізнавальні здібності людини були
потрібні їй для адаптації й опанування середовища. Більший розум
пропонує переваги в полюванні, збиранні, виготовленні інструментів,
виживанні в суворому кліматі тощо. Але цього пояснення не достатньо,
адже багато інших видів тварин також полюють, збирають та
використовують інструменти, але в них не розвинулося нічого й близько
подібного до людських когнітивних здібностей.

Багато хто серед біологів, що досліджують еволюцію, вважає, що причини
такого швидкого зростання людського мозку були зовсім іншими: людям
було потрібне вміння співпрацювати та конкурувати з іншими людьми.
Психолог Ніколас Гумфрі та біолог Річард Александер окремо один від
одного припустили, що люди фактично вступили в перегони одне з одним, а
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перемогу здобували ті їхні групи, що були здатними створювати складніші
форми соціальної організації, засновані на нових пізнавальних здібностях,
помічних в інтерпретації поведінки одне одного54.

Теорія ігор, як зазначалося вище, припускає, що особи, які повторно й
неодноразово взаємодіють одне з одним, як правило, тяжіють до співпраці з
тими, хто показав себе чесними та надійними, і ухиляються від стосунків з
тими, хто поводився самолюбиво чи безпринципно. Але для того, щоб
робити це ефективно, вони мусять бути спроможними пам’ятати минулу
поведінку одне одного й передбачати можливі майбутні дії на основі
інтерпретації мотивів інших людей. Останнє — не така вже й легка справа,
оскільки прояви чесності, а не сама чесність, є маркером для вибору
потенційного співучасника, товариша. Тобто: я згоден співпрацювати з
вами, якщо ви здаєтеся чесним, виходячи з досвіду. Але якщо ви навмисне
створили базу для довіри в минулому, ви можете мати ще більшу користь,
обманувши мене в майбутньому. Таким чином, якщо егоїзм стимулює
людей до співпраці в соціальних групах, він також створює стимули для
шахрайства, обману та інших форм поведінки, які підривають суспільну
довіру й солідарність.

Шимпанзе можуть досягти рівня групової соціальної організації, що
включає декілька десятків осіб, бо вони володіють пізнавальними
навичками, потрібними для основних повторюваних моделей гри в «дилему
в’язнів». Наприклад, згадувану Пейст у зоопарку Арнем оминали інші
шимпанзе через історію її ненадійної поведінки, тоді як Мама досягла
керівного статусу через її репутацію неупередженої й мудрої посередниці в
суперечках. Таким чином, шимпанзе мають достатньо ресурсу пам’яті та
комунікативних навичок для інтерпретації та прогнозування ймовірної
поведінки одне одного, із чого розвивається лідерство та співпраця.

Але мавпам шимпанзе не вдається перейти на вищі рівні соціальної
організації, бо в них немає мови. Поява мови серед первісних людей
відкрила величезні нові, тісно пов’язані між собою можливості
вдосконалення співпраці й пізнавального розвитку. Її наявність означає, що
відомості про те, хто був чесним, а хто — обдурював, більше не залежать від
безпосереднього досвіду, адже тепер їх можна передавати іншим як
соціальні знання. Але знаряддям і середовищем для брехні та обману може
бути й сама мова. Тому будь-яка соціальна група, яка розвинула кращі
пізнавальні здібності у використанні й тлумаченні мови, таким чином більш
уміло виявляє брехню, а отже, має переваги над своїми конкурентами.
Еволюційний психолог Джеффрі Міллер стверджує, що особливий поштовх
розвитку неокортексу, важливої частини мозку, дали ті специфічні
пізнавальні імпульси, що пов’язані із залицянням, оскільки різні
репродуктивні стратегії чоловіків і жінок є сильними стимулами лукавства
й обману разом з виявленням якостей, що сигналізують про репродуктивне
здоров’я.
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Чоловіча репродуктивна стратегія максимізації успіху полягає в пошуку
якомога більшої кількості сексуальних партнерів, тоді як жіноча
репродуктивна стратегія націлена на здобуття ресурсів найкращого з
можливих чоловіків для передачі її нащадкам. Оскільки цілі цих стратегій
перехрещуються, припущення полягатиме в потужному еволюційному
стимулюванні розвитку того потенціалу, який дозволяє переграти партнера
чи, відповідно, партнерку, у процесі чого важливу роль відіграє мова55. Ще
один еволюційний психолог Стівен Пінкер стверджує, що мова, соціалізація
й комунікабельність, а також панівне становище у своєму середовищі
посилюють одне одного, створюючи еволюційний тиск на подальший
розвиток56. Усе це, у свою чергу, пояснює необхідність збільшення розмірів
мозку, адже значна частина неокортексу, що є ділянкою мозку сучасних
людей, але не шимпанзе чи первісних людей, відведена для мови57.

Розвиток мови не тільки уможливлює швидку координацію дій, а й
відкриває шлях до абстрагування й теоретизування — критичних
пізнавальних здібностей, які є унікальними для людини. Слова можуть
стосуватися конкретних об’єктів, а також абстрактних класів об’єктів
(собак, дерев), як і абстракцій, що означають невидимі сили (Зевс,
гравітація). Поєднання обох породжує можливості побудови ментальних,
уявних моделей, тобто загальних тверджень стосовно причиново-
наслідкових зв’язків («середовище нагрівається, коли світить сонце»; «су-
спільство змушує дівчат до стереотипно гендерних ролей»). Усі люди
займаються побудовою абстрактних ментальних моделей; наша
спроможність теоретизувати, таким чином, дає нам величезні переваги у
виживанні. Попри попередження філософів, як-от Девіда Юма разом з
незліченними професорами статистики вже в перші роки навчання в
університеті, що кореляція не означає причиновості, люди постійно стежать
за зв’язками між подіями в навколишньому світі й вишукують між ними
причиново-наслідкові залежності. Але не наступивши на змію чи не з’ївши
грибів, якими отруївся двоюрідний брат минулого тижня, обійти
нещасливу долю легко, і не надто важче передати це правило своїм
нащадкам, просто розказавши про нього.

Здатність створювати уявні моделі й співвідносити причиново-наслідкові
зв’язки та абстракції, у свою чергу, є основою для появи релігії. Релігія —
або віра в невидимий, надприродний порядок — існує в усіх людських
суспільствах. На жаль, палеоантропологи та археологи, які займалися
реконструюванням походження первісних людей, можуть мало повідомити
про їхнє духовне життя, оскільки все, що є в їхньому розпорядженні, — це
шматки скам’янілостей і місця стоянок. Але нам не відомо жодних
історичних первісних суспільств, де не було би релігії, а археологічні
знахідки вказують на те, що неандертальці та інші до-люди мали релігійні
переконання58.

Дехто й сьогодні стверджує, що релігія є головним джерелом насильства,
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конфліктів і соціального розбрату59. Історично, однак, релігія відігравала
протилежну роль: вона була джерелом соціальної згуртованості, яка
дозволяла людям співпрацювати в значно ширшому й безпечнішому
масштабі, ніж це могло би бути тоді, коли люди виступали би простими
егоїстичними раціональними агентами, як про них думають економісти. Ці
агенти, граючи між собою в повторювані ігри на зразок «дилеми в’язнів»,
мають дійти певного рівня соціальної співпраці, як ми вже бачили вище.
Але, як показав економіст Мансур Олсон, колективні дії починають
руйнуватися, коли збільшується розмір групи співпраці. У великих групах
дедалі важче стає стежити за внесками окремих членів; «халява», тобто
пожива за чужий рахунок, та інші форми опортуністичної поведінки
відчутно частішають60.

Релігія розв’язує цю проблему колективної дії, розподіляючи нагороди та
покарання так, що це значно підкріплює здобутки від співпраці тут і зараз.
Якщо я вважаю, що вождь мого племені є просто ще одним його звичайним
членом, як і сам я, і обстоює власні інтереси, я, можливо, і не буду
підпорядковуватися його владі. Але якщо я вірю, що він може наказати
духам мертвих предків відплатити мені, я значно швидше дослухатимуся до
його слів. Моє почуття сорому є потенційно сильнішим, якщо я вірю, що за
мною стежить мертвий предок, який може розпізнати мої справжні мотиви
набагато краще, ніж живий родич. Усупереч поглядам і вірян, і атеїстів,
надзвичайно складно довести або сфальсифікувати будь-яку релігійну віру.
Навіть за мого скептицизму щодо стосунків вождя з мертвими предками, я,
можливо, не бажатиму брати на себе ризик того, що це справді так.
Припущення Блеза Паскаля про те, що треба вірити в Бога, бо, можливо,
той дійсно існує, супроводжує всю історію людства, хоча, мабуть, на
попередніх етапах кількість скептиків була невеликою61.

Функціональна роль релігії у зміцненні норм та підкоренні спільнот
визнається давно62. Зуб за зуб, або повернення благ за блага і шкоди за
шкоду, є не тільки раціональним результатом неодноразової взаємодії, а й
основою біблійної моралі й майже універсальною моральною нормою серед
людських суспільств. Золоте правило, яке стверджує, що ставитися до
інших слід так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас, є просто варіацією
релігійного «око за око», але тією, яка підкреслює корисний, потрібний, а не
шкідливий бік питання (християнський принцип відплати ласкою за шкоду
в цьому стосунку є вельми незвичайним, і можна відзначити, що значно
частіше християнські спільноти ним не користуються, ніж навпаки. Жодне
суспільство, наскільки мені відомо, не вимагає відплачувати шкодою за
отриману користь, як і не вимагає вважати це за загальне моральне правило
групи).

Справді, деякі еволюційні психологи стверджують, що користь у
виживанні, яку дає підвищена соціальна згуртованість, є причиною того,
що схильність до релігійної віри здається «прошитою» в людському мозку63.
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Релігія — не єдиний спосіб, яким ідеї можуть зміцнювати солідарність
групи, — нині в нас є націоналізм, а також секулярні ідеології, як-от навіть
марксизм, — але в ранніх суспільствах вона відігравала важливу роль,
забезпечуючи можливості складніших форм соціальної організації. Важко
уявити, що людські істоти могли б еволюціонувати, вирвавшись за межі
невеликих спільнот родового типу без неї64.

З пізнавального погляду, будь-яку релігійну віру можна описати як свого
роду ментальну модель реальності, у якій причиновість приписують
невидимим силам, що існують у метафізичному просторі за межами явищ
реального світу і повсякденного досвіду. Це породжує теорії про
маніпулювання світом, наприклад: посуха викликана гнівом богів; їх можна
заспокоїти, проливши кров немовлят у борозни землі. Це призводить до
ритуалу, тобто періодично повторюваних дій, пов’язаних з надприродним
порядком, за допомогою якого людське суспільство сподівається дістати
контроль над власним довкіллям.

Ритуал, у свою чергу, допомагає окреслити спільноти, позначаючи їхні
межі й відрізняючи одну від одної. Він же, здобувши свою роль у
формуванні й розбудові соціальної солідарності, може від’єднатися від
когнітивної теорії, що привела до його появи, як у випадку з Різдвяними
святами, що їх продовжують святкувати навіть сучасні, далекі від релігії
європейці. Ритуал сам по собі, а також переконання, що його підтримують,
є величезною самоцінністю. Вони більше не є ані ментальною моделлю, ані
теорією, якої можна позбутися, коли з’явиться щось краще, вони
перетворюються на мету людських дій самі по собі.

ЗВІР ІЗ РУМ’ЯНИМИ ЩІЧКАМИ
Ментальні моделі й норми, що допомагають людям співпрацювати і

таким чином виживати, можуть з’являтись у раціональний спосіб,
принаймні так стверджують економісти. Але віряни ніколи не вважають
свої релігійні переконання простими теоріями, які можна відкинути, якщо
довести, що вони хибні; їх вважають беззастережно слушними, і зазвичай
вказівки на їхню помилковість тягнуть за собою важкі соціальні й
психологічні покарання. Одним з найважливіших пізнавальних досягнень,
які демонструють сучасні природничі науки, є наявність систематичних
емпіричних інструментів, які дозволяють перевіряти й випробовувати
теорії, що дає нам змогу маніпулювати довкіллям успішніше (наприклад,
використовуючи зрошувальні системи, а не людські жертвоприношення,
аби підвищити продуктивність сільського господарства). Це, у свою чергу,
піднімає запитання: чому люди натягують собі на голови теоретичні
конструкції, такі жорсткі й важко змінювані?

Приблизна відповідь на це запитання полягає в тому, що дотримання
правил для людини не є раціональним процесом, воно ґрунтується на
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емоціях. Людський мозок розвинув певні емоційні реакції, що нагадують
механізми автопілота, сприяючи соціальній поведінці. Коли породілля
бачить грудне дитя, це стимулює в її організмі процеси лактації, і не тому,
що вона свідомо цього бажає чи думає, що її дитині час їсти, а тому, що
вигляд дитини мимоволі стимулює в її мозку виробництво певних
гормонів, які, у свою чергу, запускають лактацію. Вдячність за приязнь,
виказану незнайомцем, як і гнів на незаслужену шкоду не є ані відповідями
з холодного розрахунку, ані завченими емоціями (хоча ці почуття можна
навчитися посилювати або придушувати на практиці). Приблизно так само
ми не запускаємо в голові мисленнєвий процес, коли хтось демонструє
неповагу, принижуючи нас перед друзями або дозволяючи собі коментарі
про нашу маму чи сестру, не вираховуємо точності почутих коментарів чи
потрібну, з огляду на майбутні стосунки, інтенсивність реакції на захист
своєї репутації. Ми просто сердимося й намагаємось дати прочухана
людині, яка нас зневажила. Ці дії — альтруїзм стосовно родини, захист своєї
репутації — можна пояснити чистим і раціональним егоїзмом, але ми
чинимо їх в емоційних станах. За пересічних умов емоційна реакція
підказує раціонально правильну відповідь, і саме тому процес еволюції
програмує людину на реакцію такого роду. Але через те, що дія частіше є
продуктом емоцій, аніж розрахунку, ми часто бачимо речі в хибному світлі,
от хоча б коли намагаємося провчити кривдника, навіть якщо той більший
і, найімовірніше, завдасть дошкульного удару у відповідь.

Ці емоційні реакції перетворюють людських істот на конформістів,
тварин, готових до підкорення нормі. Якщо конкретний зміст і варіації
норм визначає культура («не їсти свинини», «поважати своїх предків», «не
курити під час обіду»), то здатність дотримуватися норм має генетичну
основу. Так само й мови істотно різняться в різних культурах попри
універсальність людського мовного дару. Усі людські істоти, наприклад,
відчувають емоційне збентеження, коли їх заскочать за порушенням норм
або правил, яких заведено дотримуватися в їхньому середовищі. І
збентеження явно не є вивченою, набутою поведінкою, адже діти, а не їхні
батьки значно легше й частіше ніяковіють у разі незначних випадків
порушення правил. Людські істоти здатні поставити себе в становище
інших людей і спостерігати за власною поведінкою очима інших. Дитина,
яка не може спостерігати за самою собою в такий спосіб, сьогодні отримує
діагноз наявності в неї аутизму.

Дотримання норм вбудоване в людську природу за допомогою
конкретних емоцій гніву, сорому, провини й гордості. Ми відчуваємо гнів,
коли норму порушено, як-от коли незнайомець лізе не у свою справу, аби
принизити нас, або коли релігійний ритуал, що його шанує наше
суспільство, зневажають чи паплюжать. Ми відчуваємо сором, коли не
можемо дотриматись норми, і гордість — коли спільнота схвалює нас за
досягнення шанованої й потрібної всім мети. Людські істоти можуть
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вкладати стільки емоцій у дотримання норми, що це виглядає
ірраціональним уже з огляду на очікувану користь, наприклад, коли член
однієї банди мститься членові іншої за образу (реальну чи уявну), добре
знаючи, що це призведе до ескалації циклу насильства.

Людські істоти також наповнюють емоціями метанорми, тобто норми про
те, як правильно формулювати і забезпечувати виконання норм, і можуть
проявляти те, що біолог Роберт Траверс називає «повчальною,
моралістичною агресією», коли належних метанорм не дотримуються65.
Люди хочуть бачити, що «справедливість торжествує», навіть якщо вони не
мають прямої користі в конкретній справі. Це пояснює надзвичайну
популярність детективних фільмів і шоу про злочинність, і репортажів із
зали судових засідань на телебаченні, і часто хворобливу увагу, з якою люди
стежать за деякими гучними скандалами чи злочинами.

Обґрунтування нормативної поведінки емоціями сприяє соціальній
співпраці й дарує впевненість у виживанні, що засвідчують перетворення,
які ставалися з людиною в міру того, як вона набувала своєї нинішньої
подоби. Економісти стверджують, що сліпе дотримання правил може бути
економічно виправданим, адже в будь-якій і кожній ситуації вирахування
оптимального результату часто є дорогою і контрпродуктивною справою.
Якби нам довелося постійно, на кожному кроці домовлятися про нові
правила з нашими близькими й не дуже людьми, це швидко паралізувало б
нас, і навіть рутинні колективні дії перетворилися б на надважкі. Той факт,
що ми прив’язуємося до певних правил не як до засобів досягнення
короткострокових цілей, а як до самоцілей чи звичок, значно підвищує
стабільність суспільного життя. Релігія просто зміцнює цю стабільність і
розширює коло потенційних учасників такої співпраці.

Однак проблема, яку це створює для політики, полягає в тому, що
правила, маючи очевидну корисність при застосуванні у великій кількості
випадків, іноді, за певних виняткових обставин можуть обертатися на
шкідливі, часто стаючи просто безглуздими, коли умови, що їх породили,
змінюються. Інституційні правила є «інертними» й стійкими до змін, а це і є
одним з головних джерел політичного занепаду.

БОРОТЬБА ЗА ВИЗНАННЯ
Коли норми набувають значення, вони стають об’єктами того, що

філософ Георг Вільгельм Фрідріх фон Геґель називав «боротьбою за
визнання»66. Прагнення здобути визнання принципово відрізняється від
бажання накопичувати матеріальні ресурси, яке лежить в основі
економічної поведінки. Визнання — це не благо, яке можна спожити. Воно
радше є інтерсуб’єктивним ментальним станом, за якого одна людина
визнає цінність або статус іншої людини, або ж богів, звичаїв чи / і вірувань
її. Я можу сам вірити у власну цінність як піаніста або художника, але
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відчуваю більше задоволення, коли це відчуття підтвердить приз,
отриманий за майстерне виконання, або вдалий продаж моєї картини.
Оскільки люди самі організуються в соціальні ієрархії, визнання, як
правило, має відносну, а не абсолютну цінність. Це робить боротьбу за
визнання принципово відмінною від боротьби під час економічного обміну,
бо конфлікт має нульову, а не позитивну остатóчну суму. Це означає, що
визнання однієї людини можливе тільки за рахунок меншої гідності когось
іншого; статус може бути тільки відносним. У змаганнях за статус немає
безпрограшних ситуацій, тому там — не так, як у торгівлі67.

Прагнення до визнання має біологічні корені. Шимпанзе та інші примати
конкурують за статус альфа-самця чи альфа-самиці у своїх невеликих
групах. Ієрархічна організація груп шимпанзе поширює репродуктивні
переваги серед її членів, бо контролює внутрішнє насильство між
особинами однієї групи й дозволяє співпрацювати з іншими. Індивід, який
досягає статусу альфа-самця, також отримує ширший доступ до
сексуальних партнерок і, отже, поширює свій репродуктивний успіх.
Поведінка боротьби за статус вписана в генетичне кодування широкого
кола видів тварин, зокрема й людей, і пов’язана з біохімічними змінами в
мозку індивідів, що конкурують за статус. Коли мавпа або людина досягає
успіху в конкурентній боротьбі за досягнення високого статусу, рівень
серотоніну — критично важливого нейрогормону — істотно
підвищується68.

Але визнання між людьми відрізняється від утвердження статусу серед
приматів через його складніший характер. Альфа-самець шимпанзе
бореться за визнання тільки себе й для себе; людина може добиватися
визнання й абстракцій, як-от бога, прапора чи святого місця. Багато чого в
сучасній політиці обертається навколо вимог визнання, особливо з боку
груп, які мають історичні підстави вважати, що їхня гідність і цінність не
знайшли адекватного утвердження в минулому: расових меншин, жінок,
геїв, корінних народів і тому подібне. Хоча ці вимоги можуть мати й
економічну складову, як-от заклик до рівної оплати за рівну працю,
економічні ресурси часто вважаються скоріше маркером належної гідності,
ніж самоціллю69.

Вимоги визнання нині ми називаємо «політикою ідентичності». Це
модерне явище, яке зазвичай виникає в мінливих плюралістичних су-
спільствах, де люди мають змогу пристати до кількох ідентичностей70. Але
ще до появи сучасного світу визнання було вирішальним чинником
колективної поведінки. Люди боролися не тільки задля особистої вигоди, а
й від імені й заради спільнот, які вимагали шани й поваги до свого способу
життя — до звичаїв, традицій і / або богів — від інших. Іноді це набувало
форми панування над іншими людьми, але в багатьох випадках означало
радше протилежне. Фундаментальне значення свободи людини полягає в
здатності народу самостійно правити собою, тобто не допускати
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підпорядкування людям з «меншою гідністю». Саме свободу відзначають
іудеї кожної Пасхи з моменту свого звільнення з єгипетського полону
більше трьох тисяч років тому.

В основі феномену визнання лежать судження про внутрішню цінність
інших людей або про норми, ідеї та правила, створені людьми. Насильне
визнання сенсу не має; захват свободою вільної людини несе в собі значно
більше задоволення, ніж повага з боку раба. Політичне лідерство спочатку
виникає тому, що члени спільноти захоплюються конкретною людиною,
яка демонструє велику фізичну силу, мужність, мудрість або здатність
справедливо розв’язувати суперечки. Якщо політика є боротьбою за
лідерство, то вона також стосується послідовників і готовності великих мас
людей визнавати за лідерами вищий статус, ніж власний, і
підпорядковуватися їм. У згуртованому і, отже, успішному співтоваристві
це підпорядкування є добровільним і базується на вірі в право лідера на
правління.

У міру розвитку політичних систем визнання передаються від індивідів до
інституцій, тобто до правил або моделей поведінки, що усталилися
протягом тривалого часу, як-от Британської монархії або Конституції США.
Але, у будь-якому випадку, політичний порядок засновується на
легітимності і на владі, яка виникає з легітимного панування. Легітимність
означає, що люди, які складають спільноту, визнають базову справедливість
системи загалом і готові дотримуватися її правил. У сучасних суспільствах
ми розглядаємо демократичні вибори й повагу до верховенства права як
способи наділення легітимністю. Але демократія — навряд чи єдина форма
правління, яку історично можна вважати легітимною.

Політична влада, зрештою, базується на соціальній згуртованості.
Згуртованість може виникати з розрахунку на користь, але просто
егоїстичної користі часто недостатньо для того, аби спонукати
послідовників на пожертву й іноді навіть смерть заради своїх спільнот.
Політична влада — це не лише продукт ресурсів і значної кількості
громадян, що входять у спільноту й підпорядковуються їй, а й межа, до якої
за лідерами та інституціями визнається їхня легітимність.

ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Тепер перед нами лежать усі важливі природні цеглини, з яких можна

будувати теорію політичного розвитку. Людські істоти є раціональними,
корисливими створіннями, здатними вчитися співпрацювати із чистого
егоїзму, власного інтересу й самолюбства, про що розповідають економісти.
Але, крім цього, людська природа пропонує певні структуровані шляхи до
соціальності, які наділяють людську політику особливим характером. Це:

інклюзивна відповідність, родовий добір і взаємний альтруїзм як
стандартні режими соціальності. Усі люди тяжіють до сприяння
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родичам і друзям, з якими вони обмінюються симпатією та
благами, якщо відсутні потужні стимули чинити інакше;
здатність людських істот до абстрагування й теоретизації, що дає
змогу генерувати ментальні моделі причиновості й ширше
постулювати причиново-наслідкові зв’язки, відштовхуючись від
невидимих або трансцендентних сил. У цьому криється основа
релігії, що виступає в ролі найважливішого джерела соціальної
згуртованості;
дотримання норм, властиве людям, що ґрунтується на емоціях, а не
на розумі й розсудливості, тому людські істоти схильні до
наділення ментальних моделей і правил, які випливають з них,
власною, внутрішньою цінністю;
прагнення інтерсуб’єктивного визнання як власної цінності й
гідності самої людини, так і цінності й гідності її богів, законів,
звичаїв і способу життя. Здобуте визнання стає основою
легітимності, і ця легітимність дає змогу здійснювати політичну
владу.

Ці природні характеристики є основою подальшої еволюції до дедалі
складніших форм соціальної організації. Інклюзивна відповідність і
взаємний альтруїзм не є унікальними для людини, це загальна риса багатьох
видів тварин, яка пояснює ті форми співпраці, що є особливо очевидними
серед малих груп (переважно) генетичних родичів. На ранніх стадіях
політична організація людей була схожа на спільноти з родинною
пов’язаністю, що спостерігається у вищих приматів, як-от у шимпанзе. Цей
родовий стан можна розглядати як форму соціальної організації, що
складається за замовчуванням, сама по собі. Потяг вишукувати вигоди й
користь своїй сім’ї та друзям можна перекрити новими правилами й
стимулами, що заохочують, наприклад, наймання на роботу за рівнем
кваліфікації, а не за родинним статусом. Однак інституції вищого рівня є в
певному сенсі абсолютно неприродними, і коли вони занепадають, люди
повертаються до колишніх форм соціальності. Це основа того, що я
називаю патримоніалізмом71.

Здатність людини до абстрактного теоретизування швидко породжує нові
численні правила й норми, що стосуються опанування нею довкілля і
регулювання соціальної поведінки, які перебувають далеко за межами
всього того, що нам відомо про правила поведінки шимпанзе. Зокрема, ідеї
про мертвих предків, духів, богів та інші невидимі сили породжують нові
правила і є потужними стимулами для їх дотримання. Різні релігійні ідеї
надзвичайно збільшують масштаб можливостей людської організації.

Набір високорозвинених емоцій, пов’язаних з дотриманням норм, однак,
гарантує, що жодної ментальної моделі того, як працює світ, ніколи не
розглядають як просту теорію, від якої можна відмовитися, коли вона
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більше не відповідає очевидній реальності. (Навіть у сучасному
природознавстві, де діють чіткі правила перевірки гіпотез, у вчених
народжуються емоційні прихильності до теорій, а тоді вони шукають
можливості чинити опір емпіричним даним про те, що ці теорії хибні).
Потяг до наділення ментальних моделей і теорій самоцінністю сприяє
соціальній стабільності й дозволяє суспільствам розростатися. Але він
також означає їхню надзвичайну консервативність і лютий опір суспільств
викликам, якщо ті зачіпають їхні панівні ідеї. Це найбільш очевидно у
випадку з релігійними ідеями, але й світські правила також мають
тенденцію накопичувати за собою значні емоційні резерви, що їх називають
традиціями, ритуалами й звичаями.

Суспільний консерватизм щодо правил тоді перетворюється на джерело
політичного занепаду. Правила та інституції, створені у відповідь на один
набір обставин середовища, втрачають свою функціональність за зміни
відповідних умов, але їх не так просто змінити внаслідок глибоких
емоційних зв’язків маси людей. Це означає, що соціальні зміни часто мають
нелінійний характер, тобто є не постійними невеликими коригуваннями у
відповідь на мінливі умови, а радше тривалим і впертим застоєм, за яким
ідуть катастрофічні зміни.

Це, у свою чергу, пояснює, чому насильство було таким важливим для
політичного розвитку. Ще Гоббс зауважував, що страх насильницької
смерті є зовсім іншою емоцією, ніж жага наживи, вигоди чи інша
економічна мотивація. Надзвичайно важко встановити ціну власному
життю або життю коханої людини, і тому страх і непевність зазвичай
мотивують людей чинити те, до чого ніколи не підштовхне суто матеріальна
користь. Політика виступає механізмом контролю над насильством, але
насильство постійно залишається фоновою умовою для певних типів
політичних змін. Суспільства можуть застрягати у функціонально
неспроможній, а відтак шкідливій інституційній рівновазі, де в
зацікавлених сторін існуватиме право вето на необхідні інституційні зміни.
Відповідно, іноді насильство або загроза насильства перетворюються на
необхідні передумови для виходу з рівноваги.

І, нарешті, прагнення до визнання гарантує, що політику ніколи не можна
буде звести до простої економічної вигоди. Людські істоти постійно
оцінюють власну гідність і цінність, як і цінність чи гідність інших людей
або інституцій, і самі організовуються в ієрархії на основі цих оцінок.
Політична влада, зрештою, ґрунтується на визнанні — тобто на тій межі, до
якої лідер або інституція вважаються легітимними і можуть розраховувати
на повагу від групи своїх послідовників. Люди можуть слідувати їм із чистої
користі й егоїзму, але найпотужнішими політичними організаціями є ті, чия
легітимність має у своїй основі ширші ідеї.

Біологія пропонує нам підвалини політичного розвитку. Людська
природа є до значної міри постійною, бо між різними суспільствами істотно
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не змінюється. Величезна різноманітність політичних форм, яку ми
спостерігаємо навколо як у наш час, так і протягом людської історії, є
передусім продуктом величезних відмінностей між фізичними
середовищами, населеними та обжитими спільнотами людей. Суспільства,
розгалужуючись і заповнюючи різні екологічні ніші по всій земній кулі,
формують і розвивають різні норми, продукуючи ідеї в процесі, відомому як
специфічна еволюція. Групи людей також взаємодіють одна з одною, і ця
взаємодія є таким самим чинником змін, як і фізичне середовище.

Але віддалені між собою неймовірними відстанями людські спільноти
вигадують разюче схожі розв’язки проблем політичного порядку.
Практично всі суспільства свого часу організувалися на основі кровної
спорідненості, правила якої неухильно ускладнювалися з їхнім зростанням.
Більшість суспільств тоді перейшли до державного розвитку й безособових
форм правління. Аграрні спільноти від Китаю та Близького Сходу до
Європи й Індії — усі сформували централізовані монархії і дедалі
бюрократизованіші форми правління. Суспільства, між якими не було
взагалі чи були мінімальні культурні контакти, попри це будували
аналогічні інституції, аж до соляних монополій, запроваджених урядами що
в Китаї, що в Європі, що в Південній Азії. Останнім часом демократична
підзвітність разом з народним суверенітетом доросли до статусу поширених
нормативних ідеалів, навіть якщо вони реалізовані неоднаково. Різні
суспільства досягли подібних результатів, ідучи дуже різними шляхами, але
факт збіжності цих шляхів дає змогу припустити, що в його основі лежить
біологічна схожість між групами людей.

ЕВОЛЮЦІЯ І МІГРАЦІЯ
Палеоантропологам вдалося простежити походження людини від

приматів-предків до тих, кого називають «поведінково сучасними людьми»,
тоді як популяційні генетики виконали чудову роботу, відстеживши
переміщення людських популяцій, їхню міграцію різними регіонами
планети. Є широка згода з тим, що перехід від мавпи до людини трапився в
Африці, але вихід з Африки, який привів до заселення решти світу, стався
двома окремими хвилями. Ті, кого називають архаїчними людськими
істотами — людина прямоходяча (homo erectus) і людина працююча (homo
ergaster), — полишили цей континент 1,6–2 млн років тому, простуючи
шляхом у Північну Азію. Ґайдельберзька людина, можливо, залишила
Африку й досягла Європи близько 300–400 тисяч років тому і стала
прабатьком пізніших видів, відомих як неандертальці, що населяли більшу
частину Європи72.

Анатомічно сучасні людські істоти, тобто люди, які мали приблизно такі
самі розміри й фізичні характеристики, що й сучасні, з’явилися на арені
близько двохсот тисяч років тому. І лише згодом, близько п’ятдесяти тисяч
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років до нашого часу відбулася поява «поведінково сучасних людей» —
істот, здатних спілкуватися за допомогою мови, а отже, спроможних
започаткувати розвиток значно складніших форм соціальної організації.

Практично всі сучасні люди за межами Африки, вважають прихильники
однієї поширеної теорії, походять від однієї невеликої групи поведінково
сучасних гомо, можливо, зі 150 осіб, що полишили Африку, перетнувши
водну перешкоду, яку тепер називають Ормузькою протокою, приблизно
п’ятдесят тисяч років тому. Завдяки нещодавнім досягненням популяційної
генетики палеоантропологи змогли відстежити, як розгорталися ті події,
навіть попри відсутність письмових свідчень. Людський генетичний спадок
включає в себе і хромосоми Y-типу і мітохондріальну ДНК, що містять
ключі до історії виду. Тільки чоловіки мають Y-хромосому. На відміну від
інших частин людської ДНК, які випадковим чином рекомбінують
хромосоми, успадковані від матері й батька, і тим самим змінюються з
покоління в покоління, Y-хромосома передається від батька до сина в
основному без змін. Мітохондріальна ДНК, навпаки, є залишком,
атавізмом, успадкованим від бактерій, що потрапили в пастку людських
клітин, і ті поставили їх собі на службу мільйони років тому, забезпечуючи
себе енергією, що живить діяльність клітини. Мітохондрії мають власну
ДНК, яку можна певним чином порівняти з Y-хромосомою, і вона
передається далі значною мірою незайманою, від матерів до дочок у
кожному поколінні, не зазнаючи рекомбінацій. Обидві — і Y-хромосоми, і
мітохондріальні ДНК, як правило, накопичують випадкові мутації, які
потім успадковуються наступними поколіннями синів або дочок.
Підрахувавши кількість цих мутацій і виявивши, які з них передують
іншим, популяційні генетики можуть реконструювати походження різних
груп клітинних родоводів по всій планеті.

Саме так з’явився постулат, що все людство поза межами Африки
походить від однієї невеликої групи осіб, оскільки все неафриканське
населення, від Китаю до Нової Гвінеї, від Європи до Південної Америки
можна простежити назад до одного й того самого чоловічого і жіночого
родоводу. (Є більша різноманітність генетичних ліній у самій Африці, тоді
як решта світу була заселена однією з декількох наявних там на той час).
Починаючи від переселення на Аравійський півострів, ця група сучасних
людей почала подрібнюватися. Одна з її частин подалася вздовж
прибережної смуги навколо Аравії та Індії, перетнувши шлях до зниклих
нині континентів Сунди (Сунда єднала острови сьогоднішньої Південно-
Східної Азії) і Сахулу (Сахул включав Нову Ґвінею з Австралією). Їхньому
руху значною мірою сприяло зледеніння, що трапилось у ті часи,
замкнувши великі водні маси Землі крижаними шапками й льодовиками і
потягнувши за собою зниження рівня моря порівняно з нинішнім рівнем. Із
даних генетичного датування ми довідалися, що меланезійське й
австронезійське населення, яке на цей момент живе в Папуа-Новій Гвінеї та
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Австралії, залишалося там упродовж майже сорока шести тисяч років, а це
означає, що і ті і ті досягли цієї віддаленої частини світу протягом
дивовижно короткого часу після виходу первинної групи з Африки.

Інші люди покинули Аравію в північно-західному й північно-східному
напрямках. Перші, які переміщувалися через Близький Схід і Центральну
Азію, зрештою досягли Європи, де зустрілися з нащадками архаїчних
людських істот, серед яких були й неандертальці, що полишили Африку в
попередні часи. Група, яка пішла на північний схід, заселила Китай та інші
частини Північно-Східної Азії, пройшла по сухопутному мосту, що
з’єднував тоді Сибір з Північною Америкою, а звідти мігрувала на південь
Америки, тож частина її досягла південної частини Чилі приблизно 12 000
рр. до н.е.73.

Біблійна історія про Вавилонську вежу, через яку Бог розсіює єдину
людську расу, розподіляючи її на групи, що говорять різними мовами,
метафорично не позбавлена сенсу. У міру міграції та адаптації до різних
типів довкілля, маленькі групи людських істот почали свій перехід від
природного стану до нових соціальних інституцій. У наступних розділах ми
побачимо, що перші складні форми соціальної організації, як і їхні
попередники, базувалися на кровній спорідненості, але вони могли
виникнути лише за допомогою релігійних ідей.
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3. ДИКТАТУРА РОДИЧІВ

Суперечки довкола факту й характеру соціальної еволюції людини; сімейна,
або родова, соціальна організація та перехід до племінного ладу
(трайбалізму); вступ до родоводів, спорідненість по батьківській лінії й інші
основні антропологічні концепції

Від часів появи праці Руссо «Міркування про походження нерівності»
(1754) стала формуватися теоретична база про походження інституцій
первісних людей. Уперше її вдалося закласти наприкінці ХІХ століття
завдяки накопиченню емпіричних знань про наявні примітивні спільноти, а
почала їх збір нова дисципліна — антропологія зі своїми визначними
представниками Льюїсом Генрі Морґаном і Едвардом Тайлором74.

Морґан займався польовими дослідженнями зникомих популяцій
корінних північноамериканських народів, розробивши складну систему
класифікації для опису форм їхньої спорідненості, і цю систему він
розширив, звернувшись згодом уже до європейської передісторії. У книжці
«Стародавнє суспільство» він запропонував еволюційну схему, яка поділила
історію людства на три етапи: дикунства, варварства й цивілізації — через
які, на його думку, пройшли всі людські суспільства.

Морґана читав соратник Карла Маркса Фрідріх Енгельс, який використав
етнографічні дослідження американського антрополога для розробки теорії
походження приватної власності й сім’ї, що пізніше стала «Євангелієм»
комуністичного світу75. Разом Маркс і Енгельс пропагували найвідомішу
сучасну теорію розвитку людства: вони запропонували поділ історії на ряд
еволюційних стадій: примітивного комунізму, рабовласництва, феодалізму,
буржуазного суспільства й істинного комунізму — і всіх їх рухав базовий
конфлікт між соціальними класами. Хиби й надмірні спрощення моделі
марксистського розвитку завели цілі покоління пізніших учених у глухі
кути в пошуках чи то «азіатського способу виробництва», чи то
«феодалізму» в Індії.

Наступним важливим стимулом до теоретизування над початками
політичного розвитку стала публікація праці Чарльза Дарвіна «Походження
видів…» 1859 року, у якій учений розробив власну теорію природного
відбору. Спостерігається логіка й сенс і в застосуванні принципів
біологічної еволюції до еволюції соціальної, спроба чого — на рахунку
видатного теоретика ХХ століття Герберта Спенсера76. Спенсер бачив
людські суспільства учасниками конкурентної боротьби за виживання, у
якій переможці панували над невдахами. Неєвропейські суспільства були
тими, чий розвиток занепав або був зупинений. Справді, теорія розвитку в
найближчий постдарвіністський період успішно виправдала чинний
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колоніальний світовий порядок, у якому північноєвропейці окупували
вершину глобальної ієрархії, що простяглася через різні відтінки жовтого,
червоного й коричневого кольорів аж до чорних африканців на дні77.

Оцінно-засудливий і расистський характер еволюційного теоретизування
мав наслідком контрреволюцію 1920-х років, вплив якої досі дається взнаки
що в антропології, що в культурологічних дослідженнях у всьому світі.
Видатний антрополог Франц Боас вважав, що коріння людської поведінки
тягнеться не з біології, воно аж до самого свого ядра є соціальною
конструкцією. В одному відомому дослідженні він використав емпіричні
дані аналізу розмірів голів іммігрантів, аби довести, що багато речей, які
соціал-дарвіністи списують на расові ознаки, насправді є продуктом
довколишнього середовища і, передусім, культури. Боас узявся довести, що
вивчення первісних спільнот обов’язково слід очистити від усіх оцінних
суджень про вищі й нижчі форми соціальної організації. Методологічно це
означає, що етнографи мають зануритися в суспільства, дослідженнями
яких вони зайняті, оцінюючи їхню внутрішню логіку та відкидаючи
забобони й упередження, засновані на власному культурному підґрунті.
Практикуючи те, що Кліффорд Ґірц пізніше назвав «грубим описом», різні
суспільства можна лише зобразити, але не порівняти одне з одним, як і не
ранжувати, хай там за якими мірилами78. Студенти Боаса Альфред Кребер,
Марґарет Мід і Рут Бенедикт продовжили перекроювати дисципліну
культурної антропології, позбавляючи її суджень, релятивістських і рішуче
нееволюційних відгалужень.

Ранні еволюційні теорії, зокрема й авторства Маркса та Енгельса,
спричинили інші проблеми. Вони часто пропонували лінійні й жорсткі
прогресії соціальних форм, у яких одна стадія розвитку обов’язково
передувала наступній і де один чинник (як, наприклад, Марксовий «спосіб
виробництва») визначав характеристики стадії загалом. Із накопиченням
знань про реальні примітивні суспільства ставало дедалі очевидніше, що
еволюція політичної багатогранності не була лінійним процесом: певна
стадія розвитку часто містить характеристики попередніх, крім того,
спостерігаються множинні динамічні механізми, що рухають суспільства від
однієї стадії до іншої. Справді, як ми побачимо в наступних розділах, ранню
стадію розвитку ніколи не вдається витіснити більш пізніми повністю.
Китай зробив перехід від родових форм до суспільства, організованого на
державному рівні, понад три тисячі років тому, проте складні сімейно-
родинні організації, як і раніше, характеризують чималі частини
китайського суспільства сьогодні.

Людські суспільства такі різноманітні, що дуже важко запропонувати по-
справжньому універсальні узагальнення на основі порівняльного вивчення
культур. Антропологи радіють, виявляючи незрозумілі й приховані
суспільства, які порушують нібито загальні закономірності суспільного
розвитку. Однак порушення не означають, що жодних закономірностей і
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схожості між еволюційними формами різних суспільств немає.

ДОІСТОРИЧНІ СТАДІЇ
Культурний релятивізм Боаса, з’явившись на тлі соціального дарвінізму

ХІХ століття, був зрозумілою тенденцією. Але він залишив спадщину, що
надовго вкоренила політкоректність в емпіреї порівняльної антропології.
Суворий культурний релятивізм суперечить еволюційній теорії, адже
остання вимагає ідентифікувати різні рівні соціальної організації разом з
причинами, з яких один рівень витісняється іншим. Очевидною реальністю
є те, що людські суспільства з плином часу зазнають розвитку. Обидва
основні компоненти біологічної еволюції — мінливість і добір —
стосуються людських спільнот майже беззастережно. Навіть якщо ми
скрупульозно уникатимемо оцінних суджень про більш пізні цивілізації як
«вищі» за попередні, вони явно стають дедалі складнішими, багатшими й
потужнішими. Ті, що успішно адаптуються, зазвичай перемагають тих, які
цього не роблять, так само ця премудрість стосується й окремих організмів.
Подальше використання нами таких термінів, як «розвиток», «розвиватися»
(наприклад, у словосполученні «країни, що розвиваються» чи «Агентство
США з міжнародного розвитку»), є свідченням поширеної думки, що багаті
країни є продуктом попередньої еволюції соціоекономічних форм і що бідні
країни братимуть участь у цьому процесі, якщо зможуть. Людські політичні
інституції передаються в часі радше культурними, ніж генетичними
способами і можуть значно більшою мірою бути результатом навмисного
проектування, дизайну, ніж біологічна еволюція. Але є очевидна аналогія
між Дарвіновим принципом природного добору і конкурентною
соціальною еволюцією людини.

Визнання цього факту спричинило відродження еволюційного
теоретизування в середині минулого століття такими антропологами, як
Леслі Вайт79, Джуліан Стюард80, Елман Сервіс81, Мортон Фрід82 і Маршалл
Салінс83. Вони стверджували, що з плином часу спостерігається чіткий
прогрес у складності, масштабності й використанні енергії суспільствами84.
Згідно із Салінсом і Сервісом, велика різноманітність соціальних форм була
результатом того, що вони називають «специфічним розвитком» у міру
адаптації груп людей до міріадів екологічних ніш, які вони зібралися
займати. Але було зрозуміло, що діє й «загальна еволюція», зводячи все
якщо не воєдино, то тісніше одне до одного, у мірі того, як різнорідні
суспільства, перед якими стоїть соціальна організація, вдаються до
аналогічних розв’язань спільних проблем85.

Методологічна проблема, з якою стикаються антропологи, полягає у
відсутності в кожного з них власних і безпосередніх спостережень за
еволюцією людських суспільств від найбільш ранніх форм суспільної
організації до більш складних племінних або далі до державних рівнів. Усе,
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що їм залишається, — це припускати, що мисливці-збирачі або нинішні
племінні суспільства є прикладами попередніх рівнів розвитку, спостерігати
за їхньою поведінкою й міркувати про сили, які спонукали б одну з форм
організації, наприклад плем’я, перетворитися на іншу, приміром, на
державу. Можливо, із цієї причини теоретизування про початок соціальної
еволюції мігрувало з антропології в археологію. На відміну від
антропологів, археологи можуть простежувати динамічні зміни в
суспільствах протягом сотень або й тисяч років завдяки матеріальним
свідченням, залишеним різними цивілізаціями. Досліджуючи, наприклад,
зміни моделей житла чи дієтичні звички індіанців пуебло, вони можуть
реконструювати шляхи, якими війни й екологічні стреси формували
природу й характер їхньої соціальної організації. Слабкість археологічного
підходу порівняно з антропологічним полягає в нестачі контекстних
деталей, доступних в етнографічному дослідженні. Опора на археологічні
дані також веде до зміщення в бік матеріалістичних пояснень виявлених
змін, адже більша частина духовно-пізнавального світу доісторичних
цивілізацій так чи інакше залишається втраченою86.

Від часів Тайлора, Морґана й Енгельса система класифікації стадій
еволюції суспільного розвитку також еволюціонувала. Поняття й терміни,
що мали негативне моральне навантаження, як-от «дикунство» і
«варварство», випровадили геть на користь нейтральніших описових типу
«палеоліт», «неоліт», «бронзова доба», «залізна доба» тощо, які означають
панівні технологічні форми. Паралельна система виходить з головного
способу виробництва, як і показ відмінностей між мисливцями-збирачами,
аграрними та промисловими суспільствами. Еволюційні антропологи
позначили стадії, відштовхуючись від форм соціальної або політичної
організації, які я буду використовувати тут, бо це — предмет мого
дослідження. Елман Сервіс розробив чотирирівневу таксономію, що
включає роди, племена, вождівства і держави87. Для родів і племен
соціальна організація заснована на спорідненості, і ці суспільства є відносно
егалітарними. Вождівства і держави, навпаки, організовані ієрархічно і
реалізують повноваження за територіальним, а не родовим принципом.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОДОВОГО СУСПІЛЬСТВА
Багато хто вважає, що первісною формою людської соціальної організації

була племінна. Ця позиція бере початок у ХІХ столітті, коли перші
порівняльні антропологи Нюма-Дені Фюстель де Куланж і Генрі Мейн
доводили, що первісне суспільне життя слід розглядати як складні родинні
групи88. Проте племінна організація не виникала до появи осілих суспільств
і розвитку сільського господарства близько дев’яти тисяч років тому.
Спільноти мисливців-збирачів, що передували аграрним, протягом десятків
тисяч років були організовані простішим чином, базуючись на невеликих
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групах кочових сімейств, порівнюваних за масштабами до стад приматів.
Такі суспільства досі існують у маргінальних екологічних нішах, включаючи
ескімосів, бушменів пустелі Калахарі, а також австралійських аборигенів89.
(Тут також є певні винятки, наприклад, корінні племена американського
Тихоокеанського північного заходу, які були мисливцями-збирачами, але
жили в районах наддостатку ресурсів, спроможного підтримувати й
складнішу соціальну організацію).

Руссо стверджував, що початок політичної нерівності ховався в розвитку
сільського господарства, і в цьому він загалом має рацію. Оскільки
суспільства родового рівня є доаграрними, вони не мають приватної
власності в будь-якому сучасному сенсі. Як і групи шимпанзе, мисливці-
збирачі живуть на територіальних ареалах, які охороняють, час від часу
воюючи за них. Але в них менше стимулів, ніж у хліборобів, розмічувати
ділянки землі й оголошувати їх «своїми». Якщо на їхню територію
вторгаються інші групи або якщо на ній з’явилися небезпечні хижаки,
суспільства родового рівня мають змогу просто податися кудись деінде,
адже низька щільність населення це дозволяє. Крім того, вони, як правило,
тяжіють до менших зусиль до звільнення землі від лісів, спорудження
житла тощо90.

У межах місцевих груп родового рівня немає нічого схожого на сучасний
економічний обмін і, по суті, нічого, що нагадує сучасний індивідуалізм. На
тому етапі політичного розвитку держави не було, тож вона не могла
встановлювати тиранію над людьми; люди радше переживали те, що
соціальний антрополог Ернест Ґеллнер назвав «тиранією кузенів»91.
Мається на увазі вузький соціальний світ, обмежений колом родичів, які
оточують вас, визначаючи, що ви робитимете, з ким ви будете в шлюбі,
кому поклонятиметеся і майже все решта у вашому житті. І мисливством, і
збиранням займаються на груповій основі, сім’ями або групами сімей.
Полювання, зокрема, приводить до обміну, бо технологій зберігання м’яса
немає, і впольовані звірі мають споживатися негайно. Існує чимало
спекуляцій і теоретизувань еволюційних психологів щодо того, що майже
універсальна сучасна практика спільного прийому їжі (Різдво, День подяки,
Пасха) має за собою тисячолітні практики спільного використання
впольованої здобичі92. Багато моральних правил суспільств цього типу
стосуються не індивідів, що крадуть майно інших людей, а затаврування
тих, хто відмовляється ділитися їжею та іншими предметами першої
потреби. В умовах вічної нестачі відмова ділитися часто зачіпає
спроможність і перспективи виживання групи.

Суспільства родового рівня є вкрай егалітарними. Основні соціальні
критерії поділу засновані на статі й віку; у спільнотах мисливців-збирачів
чоловіки полюють, а жінки збирають, також спостерігається природний
поділ праці в репродуктивних питаннях. Але в межах роду відносно мало
відмінностей між сім’ями, немає постійного лідерства і жодної ієрархії.
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Керують ті особи, чиї якості, як-от сила, інтелект і надійність, є
найкращими, але вони мають тенденцію мігрувати від однієї людини до
іншої. Поза межами стосунків батьків і їхніх дітей можливості для примусу
виглядають вельми обмежено. За словами Мортона Фріда,

в етнографічних звітах про прості егалітарні суспільства важко знайти
випадки, коли одна людина каже другій або кільком іншим: «Зроби це!».
Література рясніє прикладами індивідів, що кажуть приблизно так: «Якщо буде
зроблено те чи те, то буде добре». І, можливо, хтось і зробить це, а може, і не
зробить... Оскільки лідер не може змушувати будь-кого іншого реалізувати своє
бажання, ми говоримо про його авторитетну роль, але не про владу93.

У суспільствах цього типу лідери з’являються внаслідок групового
консенсусу; вони не мають прав на свою посаду і не можуть передавати її
далі своїм дітям. Оскільки централізованого джерела примусу немає, то,
очевидно, не може бути ніякого права в сучасному сенсі третьої сторони,
яка забезпечує дотримання правил94.

Суспільства родового рівня будуються навколо серцевини — сімей і, як
правило, того, що антропологи називають екзогамним або надродовим, і
патрилокальним, або батькоцентричним, сімейством. Жінки виходять
заміж за межі соціальної групи, до якої належать, переселяючись у місця
проживання своїх чоловіків. Ця практика стимулює рух і контакти з
іншими групами, збільшує генетичне різноманіття й породжує умови для
появи чогось на зразок міжгрупової торгівлі. Екзогамія відіграє також роль
у пом’якшенні конфліктів: конфлікти між групами з приводу ресурсів або
території можна розв’язати через обмін жінками, так само, як європейські
монархи укладали стратегічні шлюбні союзи з політичною метою95. Склад
груп, як правило, є менш постійним, ніж у пізніших племінних суспільствах:
«Нестача продуктів харчування в якомусь місці, чи то неврожай кедрових
горіхів, чи то брак насіння диких трав у місцях проживання паютів, різкі
скорочення популяції тюленів на зимових і весняних мисливських угіддях,
міграція стад карибу долинами інуїтів у Північній Канаді тощо, є такими
непередбачуваними й широко розкиданими та віддаленими чинниками, що
тяжіння родів у будь-якому поколінні до формування замкнених
ексклюзивних груп постійно руйнує опортунізм, що його нав’язує
середовище як на індивідуальному рівні, так і на рівні домашніх
господарств»96.

ВІД РОДІВ ДО ПЛЕМЕН
Перехід від суспільств родового рівня до племінної організації забезпечив

розвиток сільського господарства. Сільськогосподарську культуру
винайшли й розвинули в найрізноманітніших частинах світу, зокрема в
Месопотамії, Китаї та Центральній Америці дев’ять-десять тисяч років
тому, часто на родючих землях у басейнах річок. Одомашнення диких трав і
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насінництво відбувалося поступово й супроводжувалося значним
приростом населення. Може здатися цілком логічним те, що нові харчові
технології дали змогу підвищити щільність населення, але Естер Бозеруп
стверджує, що причиново-наслідковий зв’язок пішов зворотним шляхом97.
Хай там як, соціальний ефект був неабиякий. Залежно від кліматичних
умов, щільність населення мисливців-збирачів становила від 0,1 до 1 особи
на квадратний кілометр, тоді як винахід землеробства дозволив щільності
населення зрости до 40–60 осіб на квадратний кілометр98. Тепер люди
намагалися встановлювати контакти ширших масштабів, що вимагало від
них принципово інших форм соціальної організації.

Поняття «племена», «клани», «родини» і «роди» — усі вживаються для
опису щаблів соціальної організації, що йдуть вище первісного стада. Як
терміни їх часто використовують зі значними неточностями навіть
антропологи, чий хліб — вивчати їх. Найперша спільна характеристика
названих понять — це сегментарний характер, а ще в їхній основі лежить
принцип спільного походження.

Соціолог Еміль Дюркгайм використовував термін «сегментарні» на
позначення суспільств, заснованих на відтворенні дрібних ідентичних
соціальних одиниць, на кшталт сегментів дощового хробака. Таке
суспільство може прирости доданими сегментами, але в нього немає
загальної централізованої політичної структури, воно не користується
сучасним поділом праці, у ньому не спостерігається того, що науковець
означив як «органічну солідарність». У розвиненому суспільстві ніхто не є
самодостатнім; кожен залежить від широкого кола інших людей. Більшість
мешканців розвинених країн не знають, як виростити собі їжу або як
відремонтувати свій автомобіль чи виготовити мобільний телефон. У
сегментарному суспільстві, навпаки, кожен «сегмент» є самодостатнім
блоком, здатним годувати, одягати й захищати себе самостійно, тож його
характеризує те, що Дюркгайм називає «механічною солідарністю»99.
Сегменти можуть об’єднатися заради спільних цілей, як-от самооборони,
але в решті питань їхнє виживання не залежить від інших людей; ніхто не
може бути членом більше ніж одного сегмента одного й того самого рівня.

У племінних суспільствах ці одиниці базуються на принципі спільного
походження. Найголовнішою одиницею є рід, тобто група осіб, які
простежують своє походження до спільного предка, який, можливо, жив
багато поколінь тому. У термінології, використовуваній антропологами,
походження може бути однолінійним або перехресним, «когнатичним». У
першому випадку родинність простежується суто через батьківську лінію й
позначається як батьківська, патрилінійна, або суто через матір, і тоді вона
називається матрилінійною. За «когнатичної» системи, навпаки,
походження можна простежити як через одного, так і через обох батьків.
Хвилинний роздум засвідчить, що сегментарні суспільства можуть
виникати тільки в умовах однолінійного походження. Аби сегменти не
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перехрещувалися, кожна дитина мусить походити винятково через
батьківську або материнську лінію.

Найпоширенішою формою родової організації, що побутувала в Китаї,
Індії, на Близькому Сході, в Африці, Океанії, Греції, Римі, а також серед
варварських племен, що підкорили Європу, була та, яку римляни називали
агнація (лат. agnatio). Антропологи назвали це «спорідненістю по чоловічій
лінії». Агнація є відстеженням спільного походження винятково за
чоловічою лінією.

Коли жінка виходить заміж, вона залишає свою групу і приєднується до
лінії чоловіка. У системі агнації Китаю та Індії це означає практично
цілковитий розрив її зв’язку із сім’єю свого народження. Шлюби, таким
чином, були трагічним моментом для батьків нареченої, що компенсувалося
тільки калимом, який їм платили за дочку. Жінка не мала жодного статусу в
родині чоловіка, поки не народжувала нащадка чоловічої статі, і лише в цей
момент вона ставала повністю інтегрованою в лінію чоловіка, молячись і
приносячи жертви на його родовій могилі і захищаючи майбутній спадок
сина.

Найпоширеніша нині агнація — спорідненість по батьку — не є єдиною
формою однолінійного походження. У матрилінійних суспільствах родовід і
успадкування відслідковуються через сім’ю матері. Матрилінійні
суспільства — не те саме, що матріархальні, у яких жінки тримають владу і
домінують над чоловіками; крім того, здається, досі не виявлено
достовірних доказів, що будь-коли існував справжній матріархат.
Матрилінійність означає, що чоловік, вступаючи в шлюб, залишає свою
первинну групу, приєднуючись до групи дружини. Владу й ресурси, як
завжди, значною мірою контролюють чоловіки; авторитетною фігурою в
родині часто є брат дружини, а не біологічний батько дитини100.
Матрилінійні суспільства трапляються рідше, ніж патрилінійні, проте вони
існують по всьому світу, у Південній Америці, Меланезії, Південно-Східній
Азії, на південному заході Сполучених Штатів Америки і в Африці. Елман
Сервіс вказує на те, що вони, як правило, трапляються за одного певного
набору умов навколишнього середовища, садівництва, де догляд за садом
закріплений передусім за жінками, хоча ця теорія не пояснює, чому в
племені хопі в пустелі американського південного заходу побутує і
матрилінійність, і матрилокальність101.

Однією з найзахопливіших характеристик родових ліній є те, що їх можна
збирати докупи в суперроди, просто простежуючи повернення назад до
більш раннього предка. Наприклад, я можу бути членом невеликої родової
лінії, яка веде своє походження тільки від мого діда, і жити поряд з іншою
лінією, у якої був свій, інший дід. Але обидва наших родоводи можуть бути
пов’язані на рівні четвертого і п’ятого або більшого числа поколінь предків,
що дозволяє нам вважати себе ріднею, і за правильних обставин ми могли
би співпрацювати.
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Класичний опис такого суспільства, який завжди дають на вивчення
студентам-антропологам, пропонує дослідження Е.Е. Еванса-Прітчарда,
присвячене племені нуерів. Це скотарський народ, що живе в Південному
Судані102. Наприкінці ХХ століття нуери та їхні традиційні суперники дінка
загрузли в тривалій боротьбі за автономію Південного Судану із
центральним урядом, що знаходився в столиці — Хартумі. Її очолював
Джон Ґаранг і вела Народно-визвольна армія Судану. Але в 1930-ті, коли
Еванс-Прітчард вивчав цей регіон, Судан був ще британською колонією, а
нуери та дінка були організовані значно традиційнішим чином.

На думку Еванса-Прітчарда, «племена нуерів розподілені на сегменти.
Найбільші сегменти ми називаємо первинними племінними секціями, і
вони додатково сегментовані у вторинні племінні секції, що далі піддаються
сегментованому поділу на третинні племінні секції... Третинний племінний
розподіл включає сільські громади, які складаються з родових і
господарських груп103.

Роди племені нуерів перебувають у постійній боротьбі один з одним, як
правило, через конфлікти довкола великої рогатої худоби, що є
центральним елементом їхньої культури. Роди борються з іншими родами
на одному рівні, але часто поєднують свої сили заради спільної боротьби на
вищому рівні. Тут племена нуерів єднаються заради протистояння дінка, які
мають подібну організацію. Еванс-Прітчард пояснює:

Кожен сегмент сам по собі розподілений, і між його частинами теж існує
протистояння. Члени кожного сегмента об’єднуються для війни проти сусідніх
сегментів того самого порядку, а також єднаються із цими ж ворожими, але
суміжними сегментами проти більших сегментів. Нуери чітко декларують цей
структурний принцип, виражаючи свої політичні цінності. Так, вони кажуть,
що третинний сегмент на ім’я Ленґ із племені лоу бореться проти третинного
сегмента Нярквач, і це справді засвідчує тривала історія ворожнечі між ними.
Села, які входять у кожний сегмент, об’єднаються для боротьби; але якщо є
конфлікт між третинною секцією Нярквач і вторинною секцією Румйок, як це
нещодавно трапилося через права на воду у Фадінґу, Ленґ і Нярквач
об’єднаються проти спільного ворога Румйок, який, у свою чергу, утворить
коаліцію з різних сегментів, на які розподіляється він сам104.

Якщо сегменти можуть агрегуватися на вищому рівні, вони схильні до
негайного розподілу, коли причина їхнього об’єднання (як-от зовнішня
загроза) зникла. Можливість багаторівневої сегментації спостерігається в
багатьох племінних суспільствах, її відображено в арабській приказці: «Я
проти мого брата, я і мій брат проти мого двоюрідного брата, я і мій
двоюрідний брат проти чужого».

У суспільстві нуерів немає держави, немає централізованого джерела
влади, яке може забезпечити дотримання права, і нічого такого, що хоча б
приблизно нагадувало інституційоване ієрархічне лідерство. Як суспільства
родового рівня, нуери дуже егалітарні. У них спостерігається поділ праці
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між чоловіками й жінками, а всередині родоводів є вікова градація, що
відокремлює людей за поколіннями. Є так звані вожді леопардової шкури,
які відіграють ритуальну роль, допомагаючи врегульовувати конфлікти, але
вони не мають змоги примушувати людей до чогось: «Загалом можна
стверджувати, що вожді нуерів є священними особами, але їхня святість не
дає їм загальних повноважень поза певними соціальними ситуаціями. Я
ніколи не спостерігав серед нуерів ставлення до вождя з повагою, більшою,
ніж вони виявляють до інших людей, або висловлювань про них як про осіб
з великою суспільною вагою»105.

Нуери є яскравим прикладом сегментарної родової організації, де
генеалогічні правила точно визначають соціальну структуру і статус. Багато
племінних суспільств мають більш вільну організацію. Спільне походження
є не так суворим біологічним правилом, як зручною фікцією для
встановлення соціальних обов’язків. Навіть серед нуерів можна прийняти в
родину абсолютно незнайому людину і розглядати її як родича (що
антропологи називають фіктивною спорідненістю). Часто біологія слугує
постфактум обґрунтуванням політичного об’єднання, а не чинником, що
веде спільноту. Китайські роди нерідко налічують тисячі членів; цілі села
носять одні й ті самі прізвища, що свідчить про фіктивний та інклюзивний
характер китайської родинності. І якщо сицилійська мафія говорить про
себе як про «сім’ю», то присягання на крові лише символізує кровний
зв’язок. Сучасна концепція етнічності відштовхує спільне походження так
далеко назад, що перетворює фактичне відстеження генеалогії на дуже
складну справу. Коли ми говоримо про групи типу кенійських календжин
чи кікуйю як про «племена», ми вживаємо термін дуже довільно, адже
йдеться про сукупності в десятки або й сотні тисяч людей106.

ПРЕДКИ І РЕЛІГІЯ
З огляду на те, що практично всі людські суспільства в певний момент

організовувалися племінним способом, багато хто схильний вважати, що це
— певною мірою природний стан речей або біологічна зумовленість. Проте
бракує пояснень, чому ви маєте хотіти співпрацювати з кузеном четвертої
спорідненості, а не з добре знайомою, хоча й не рідною людиною тільки
тому, що ваші гени на одну шістдесят четверту частину є спільними. Так не
поводиться жодний з видів тварин, ця поведінка нехарактерна й для людей,
що живуть у родових суспільствах. Причина, із якої ця форма соціальної
організації утвердилася в людських суспільствах, була пов’язана з
релігійними переконаннями через поклоніння померлим предкам.

Культ померлих предків починається із суспільств родового рівня; у
межах кожної малої групи можуть бути шамани або релігійні фахівці,
призначення яких полягає у спілкуванні з померлими. Проте з розвитком
родів релігія ускладнюється й набуває інституційних рис, що, у свою чергу,
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впливає на інші інституції, такі як лідерство і власність. Саме віра в
могутність померлих предків і їхню владу над живими, а не потаємні
біологічні інстинкти, змушує племінні суспільства гуртуватися навколо них.

Один із найвідоміших описів культу предків у ХІХ столітті запропонував
французький історик Фюстель де Куланж. Його книжка «Стародавнє
місто», уперше опублікована 1864 року, стала одкровенням для поколінь
європейців, вихованих на зв’язках грецької й римської релігії з
олімпійськими богами. Фюстель де Куланж указав на значно давніші
релігійні традиції, які поділяли інші індоєвропейські групи, зокрема індо-
арії, оселившись на півночі Індії. Греки й римляни, стверджував історик,
вважали, що душі померлих не потрапляють у небесні сфери, а
продовжують жити під землею, там, де їх поховали. Із цієї причини «вони
ніколи не забували ховати [мертву людину] разом з об’єктами, які нібито
могли їй стати там у пригоді, — одягом, знаряддями праці і зброєю. Люди
лили вино на могилу померлого, щоби втамувати його спрагу, і ставили
поруч їжу для вгамування голоду. Вони вбивали коней і рабів, керуючись
ідеєю, що ті, якщо поховати їх із мертвим, продовжать служити йому в
могилі так, як це було за життя»107. Духи мертвих — манес (лат. manes) —
потребують постійної підтримки своїх живих родичів, які мають
забезпечувати їх, регулярно пропонуючи їжу й питво, інакше ті
розсердяться.

Фюстель де Куланж належав до тих порівняльних антропологів, знання
яких простягалися далеко за межі європейської історії. Він зауважив, що
індуси практикували форму поклоніння предкам, схожу на варіацію греко-
римської, доки не виникло вчення про переселення душ (метемпсихоз, за
яким душа після смерті переселяється в інше тіло) і не постав брахманізм.
На цей момент звернув увагу Генрі Мейн, доводячи, що культ предків
«впливає на повсякденне життя тієї частини народу Індії, що вважає себе в
певному сенсі індусами, тож в очах більшості їхні побутові божества мають
більшу вагу, ніж весь індуїстський пантеон»108. Якби науковець наважився
зайти далі, то виявив би ідентичні практики поховання в стародавньому
Китаї, де могили людей високого статусу були заповнені бронзою,
керамікою та харчами, а також убитими кіньми, рабами й наложницями, що
призначалися для супроводу померлих у потойбічному житті109. Індо-арійці,
як і греки з римлянами, підтримували священний вогонь у домівці, який
оберігав родину і ніколи не повинен був гаснути, доки не згасала сама
сімейна лінія110. У всіх цих культурах вогонь шанували як божество, яке
представляло здоров’я й благополуччя сім’ї — і не лише її живих
представників, а й померлих предків, що тягнуться в минуле на багато
поколінь.

У племінних суспільствах релігія і родина тісно пов’язані між собою.
Поклоніння предкам має вузький, партикуляристський характер: тут немає
богів, яким поклоняється вся спільнота. У вас є обов’язки тільки перед
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вашими предками, але не предками ваших сусідів або вашого вождя.
Зазвичай предок не надто давній, як, наприклад, Ромул, що вважається
прабатьком усіх римлян, це радше той, хто жив три або чотири покоління
тому, його можуть безпосередньо пам’ятати старші члени сім’ї111. Фюстель
де Куланж вважав, що це не мало жодної аналогії з християнським
поклонінням святим: «Поховальні релігійні обряди могли виконувати хіба
що найближчі родичі... Вони вважали, що померлий предок не прийме
жодних дарів, якщо їх піднесе не його сім’я; він не бажає нічийого
поклоніння, крім власних нащадків». Ба більше, кожна людина дуже
зацікавлена в тому, щоб її нащадки були чоловіками (у системі чоловічих
ліній), бо лише вони зможуть як слід опікуватися її душею після смерті. У
результаті, є потужний мотив одружуватись і мати дітей чоловічої статі;
целібат на початках Греції й Риму був переважно незаконним явищем.

Результатом цих вірувань була пов’язаність індивіда з мертвими
предками й ненародженими нащадками, на додаток до його або її живих
дітей. Г’ю Бейкер зауважує, що в китайській родинності спостерігається
пов’язаність, яка представляє континуум походження, що «простягається,
починаючись у Нескінченності, і в Нескінченність відходить, минаючи
бритву, якою є Сучасність. Якщо мотузка рветься, обидва кінці
відділяються від середини, і зв’язок втрачається. Якщо чоловік, що живе
зараз, вмирає без спадкоємця, весь континуум предків і ще не народжених
нащадків вмирає разом з ним... Його існування як особистості є
необхідним, але не має значення без існування в ролі представника роду
загалом»112. У племінному суспільстві ідеї у формі релігійних вірувань
справляють величезний вплив на соціальну організацію. Віра в реальність
померлих предків пов’язує індивідів значно масштабніше, ніж це можливо в
сімейному або звичайному родовому суспільствах. «Спільнота» — це не
тільки нинішні члени роду, клану або племені; це весь зв’язок походження,
що включає предків і тягнеться до своїх ненароджених нащадків. Навіть
найвіддаленіші родичі вважають, що в них є певна пов’язаність і відтак
обов’язки одне стосовно одного, почуття, які підкріплюють ритуали, що
застосовуються суспільством загалом. Індивіди не вважають, що вони
мають право вибору — бути чи не бути елементом соціальної системи цього
виду; їхні ролі вже визначені навколишнім суспільством ще до того, як вони
навіть народилися113.

РЕЛІГІЯ І ВЛАДА
У воєнній справі племінні суспільства є значно потужнішими, ніж

спільноти родового рівня, адже вони можуть миттєво мобілізувати сотні
або й тисячі родичів. Тому ймовірно, що перше суспільство, яке здобуло
здатність пов’язати великі родини в племена через релігійні переконання
віри в предків, мало б надзвичайні переваги над своїми суперниками,
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стимулюючи наслідування цієї моделі іншими в той самий момент, коли ця
форма соціальної організації була винайдена. Таким чином, війну затіювала
б не держава, це робило би плем’я, рідні люди.

Оскільки релігія відіграє важливу функціональну роль, сприяючи
великомасштабним колективним діям, природно, виникає питання: чи була
племінна організація наслідком раніше сформульованих релігійних
вірувань, чи, можливо, релігійні вірування було в якийсь спосіб додано
пізніше задля посилення вже наявних форм соціальної організації? Багато
мислителів ХІХ століття, включно з Марксом і Дюркгаймом, вважали
слушними деякі версії останнього припущення. Про Маркса відомо, що він
вважав релігію «опіумом для народу», казкою, винайденою елітами заради
зміцнення своїх станових привілеїв. Він, наскільки мені відомо, не
висловлював жодних поглядів щодо культу предків у безкласових
племінних суспільствах, але можна було б легко розширити його аргументи,
постулюючи, що патріархальні глави сімей маніпулювали гнівом померлих
предків заради посилення своєї влади над живими. Або, можливо, вождь
невеликої сімейної групи, потребуючи допомоги сусідніх груп у
протистоянні спільному ворогові, викликав дух легендарного або
міфологічного давно померлого спільного предка, щоб заручитися його
підтримкою, плекаючи ідею, що згодом повела самостійне життя.

На жаль, ми можемо лише висувати здогади про те, як ідеї й матеріальні
інтереси могли бути каузально пов’язані, тому що ніхто ніколи не
спостерігав за переходом від родового до кланового чи племінного рівня
організації суспільства. З огляду на важливість релігійних ідей у подальшій
історії, було б дивно, якби причиново-наслідкові відношення не
поширювалися б в обох напрямках — від релігійної креативності до
соціальної організації і від матеріальних інтересів до релігійних ідей.
Важливо, однак, відзначити, що племінні суспільства не є «природними»
або «нормальними» формами соціальної організації, до яких повертаються
всі суспільства, коли втрачають здатність підтримувати способи організації
вищих порядків. Їм передували форми організації сімейного або родового
рівнів, і процвітали вони тільки за певних умов довкілля. Племена були
створені на певному історичному етапі, і їх підтримували певні релігійні
переконання. Якщо ці переконання змінювалися у зв’язку із
запровадженням нової релігії, то племінна форма соціальної організації
могла й ламатися. У розділі 19 ми побачимо, що саме так сталося з
варварською Європою після появи християнства. Трайбалізм,
родоплемінний лад у послабленій формі, ніколи не зникав повністю, але
його заміняли інші, більш гнучкі й масштабовані форми організації.
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інституції нуерів можна вважати ефективними шляхами розв’язання проблем координації,
і моделювати за допомогою теорії ігор. Бейтсі підсумовує: «Це вбивчо, але слушно: проблема
з політичною соціологією полягає в тому, що вона занадто соціологічна. Стверджуючи
первинність суспільства, вона залишає мало підстав для питання, чи можлива організація такої
поведінки, що базувалась би на індивідуальних рішеннях. Подальші сигнали про її нездатність
впоратися з цією проблемою постають з енергійного утвердження таких методологічних
постулатів, як “незалежна дійсність соціальних фактів” чи суворий поділ на “рівні аналізу”.
Інтелектуальна позиція, яка характеризується переконанням, що соціальне життя не є
проблематичним, просто пропонує мало що тим, хто бажає вивчити взаємозв’язок між
приватним вибором і колективною поведінкою. І все ж проблема соціального порядку вимагає
саме такого вивчення» (Robert H. Bates. The Preservation of Order in Stateless Societies: A
Reinterpretation of Evans-Pritchard’s The Nuer in Bates, Essays on the Political Economy of Rural
Africa [New York: Cambridge University Press, 1983]), p. 19.

Бейтс, однак, започатковує помилкову дихотомію між економікою й соціологією.
Із соціологічного або антропологічного погляду, не існує вимоги розуміння всієї поведінки
на нормативній основі, як і будь-якого твердження, що індивідуальний раціональний вибір
не відіграє ролі в кінцевих результатах. Завжди є певний рівень соціальної взаємодії — зазвичай
на рівні найбільш агрегованих соціальних одиниць, де раціональний вибір найкраще працює як
пояснення поведінки соціальної одиниці. Тому, за всіх їхніх культурних відмінностей від своїх
європейських колег, османи у своїй зовнішній політиці вели себе згідно з дуже знайомими
правилами, слідуючи не релігійному вибору, а «реальній політиці» для просування власних
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інтересів. Однак не так легко пояснити з погляду теорії раціонального вибору природу
й характер самих соціальних одиниць нижчого рівня. Чому нуери самоорганізувалися в низхідні
групи, натомість не формуючи релігійних братств, або не організовуються в громадські
об’єднання, як молоді американці? Раціональний вибір не пропонує ніякої теорії соціальної
мобілізації, оскільки навмисно ігнорує роль ідей та норм. Останні можуть відображати більш
глибоку еволюційність, на відміну від індивідуальної раціональності, пов’язаної з інтересами
груп. Точиться обговорення серед еволюційних біологів про те, чи можуть гени кодувати модель
поведінки, яка сприяє пристосованості груп, а не окремих індивідів (що розуміється як
інклюзивна придатність чи відповідність). «Проте немає особливих причин того, чому соціальні
норми не можуть сприяти такій поведінці. Просте існування таких явищ, як шахіди-самогубці,
свідчить, що це не є нечуваним». Див.: David Sloan Wilson and Elliott Sober. Unto Others: The
Evolution and Psychology of Unselfish Behavior (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998); and
David Sloan Wilson, The Group Selection Controversy: History and Current Status,” Annual Review of
Ecological Systems 14 (1983): 159–187.
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4. ПЛЕМІННІ СУСПІЛЬСТВА: ВЛАСНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ВІЙНА

Спорідненість пов’язана з розвитком права власності; природа
справедливості в родоплемінному суспільстві; племінні суспільства як
військові організації; сильні й слабкі сторони племінної організації

Одна з найбільших проблем, що розділяє правих і лівих від часів Великої
французької революції, стосується приватної власності. Жан-Жак Руссо у
праці «Міркування про походження і причини нерівності між людьми»
вивів витоки несправедливості від першої людини, яка обгородила ділянку
землі й оголосила її своєю. Карл Маркс висунув політичну програму
знищення приватної власності; однією з перших речей, якими зайнялися всі
комуністичні режими, натхнені ним, була націоналізація «засобів
виробництва», і не в останню чергу — землі. На противагу цьому,
американські батьки-засновники, а зокрема Джеймс Медисон, у своєму
програмному виданні «Федераліст» (№ 10) стверджували, що однією з
найважливіших функцій уряду є захист неоднакової здатності людей
набувати власності114. Сучасні економісти-неокласики розглядають право
приватної власності як джерело довготривалого економічного зростання. За
словами Дуґласа Норта, «зростання не прийде просто так, якщо поточна
економічна організація є неефективною», — це стосується «створення
інституційних меж і механізмів та майнових прав»115. Від часів Рейґана—
Тетчер кінця 1970-х — початку 1980-х років одним із головних пунктів
порядку денного політиків, орієнтованих на ринок, була приватизація
підприємств державної власності в ім’я економічної ефективності, чому
відчайдушно опирався лівий політичний спектр.

Досвід комунізму відчутно зсунув наголос на значенні приватної
власності. Ґрунтуючись частково на неправильному розумінні
антропологів, як-от Льюїса Генрі Моргана, Маркс з Енгельсом
стверджували, що рання стадія «первісного комунізму» існувала ще до того,
як почався ріст експлуататорських відносин і самого класу експлуататорів,
ідеалізуючи цей стан, прагнули відновити комунізм. Морган описував
звичайне майно, яке належало тісно поєднаній родинними стосунками
групі; за комуністичних режимів у реальному світі, що діяли в країнах
колишнього СРСР і Китаї, мільйони непов’язаних жодними стосунками
такого роду селян змушували вступати в колгоспи. Знищуючи зв’язки між
зусиллями індивіда і його винагородою, колективізація підірвала стимули
до праці, що потягло за собою масовий голод у Росії й Китаї та водночас
істотно знизило продуктивність праці в сільському господарстві. У
колишньому СРСР 4 % землі, які залишалися в приватній власності,
забезпечували майже чверть від загального обсягу сільськогосподарської
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продукції. У Китаї, коли в 1978 році під керівництвом реформатора Ден
Сяопіна розпустили колгоспи, виробництво сільськогосподарської
продукції впродовж лише чотирьох років зросло вдвічі.

Теоретизування про важливість права приватної власності часто зачіпає
тематика, об’єднана під назвою «трагедії спільнот і спільного». Поля для
випасання в традиційних англійських селах перебували в колективній
власності мешканців сіл; оскільки нікого не можна було позбавити доступу
до цих полів, їхній стан погіршувався через надмірне й неощадливе
користування, ресурсний обсяг занепадав, тож їхня цінність знижувалася.
Запобігти цьому ризику виснаження можна було, перетворюючи власність
сільських громад на звичайну приватну власність, бо тоді у власників
з’явився би відчутний стимул вкладати кошти в її якість і використовувати
наявні ресурси, керуючись довгостроковим і стабільним підходом. У своїй
статті, що справила неабиякий вплив на думку людей із цього приводу,
Ґаррет Гардін стверджував, що трагедія громад стосується багатьох
глобальних ресурсів, зокрема свіжого повітря, Світового океану і тому
подібних речей, і що за відсутності приватновласницького ставлення або за
недостатньо потужного регулювання їх виснажать і таким чином зроблять
непридатними116.

Багато що в сучасних позаісторичних дискусіях довкола прав власності
підштовхує до висновку, що за відсутності сучасних індивідуальних прав
людей завжди переслідуватиме щось на кшталт трагедії спільнот, коли
спільне право власності підриває стимули ефективного використання
майна117. Появу сучасних прав власності тоді проголосили питанням
економічної раціональності, яке люди розв’язують, торгуючись між собою з
метою поділу спільної власності, тим самим нагадуючи описану Гоббсом
появу Левіафана з природного стану. Цей сценарій тягне за собою дві
проблеми. Перша полягає в тому, що чимало альтернативних форм
звичаєвого майна існувало до появи сучасних прав власності. Хоча ці
форми землеволодіння не забезпечували таких самих стимулів для його
ефективного використання, як це роблять їх сучасні аналоги, вони дуже
рідко мали наслідком щось подібне до трагедії спільнот і спільного. Другою
проблемою є те, що не надто багато сучасних прав власності виникають як
спонтанні й мирні результати переговорних процесів. Шлях, яким звичаєве
право власності перетворювалося на сучасне, супроводжувався насильством
і несправедливістю, де значну роль відігравали влада, сила й підступність118.

РОДИННІСТЬ І ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
Найбільш ранні форми приватної власності належали не окремим

індивідам, а родинам або іншим родовим групам, а значна частка мотивації,
що їх стосувалася, була не лише економічною, а й релігійною та соціальною.
Насильницька колективізація в Радянському Союзі та Китаї у ХХ столітті
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мала на меті повернути час назад, до уявного минулого, якого ніколи не
існувало і в якому спільну власність контролювали не родинні групи.

У грецьких і римських домогосподарствах були дві речі, які пов’язували їх
в особливого виду нерухоме майно: родинне вогнище, що знаходиться в
домівці, і споконвічні могили, що лежать довкола. Земля була бажаною не
лише через її виробничий потенціал, а й тому, що в ній лежали померлі
предки і з неї починалося сімейне вогнище. Власність обов’язково повинна
була бути приватною: ані чужинці, ані держава не мали права порушувати
спочинок предків. З іншого боку, цим раннім формам приватної власності
критично бракувало того, що ми вважаємо сьогодні сучасною формою
власності: це був зазвичай узуфрукт (що опосередковувало право
користування землею, але не володіння нею), який унеможливлював для
фізичних осіб продаж або іншу форму відчуження землі119. Власником,
відтак, був не індивідуальний господар, а спільнота із живих і мертвих
родичів. Власність розглядали як свого роду довірче управління від імені
померлих предків і ненароджених нащадків, і ця практика має паралелі в
багатьох сучасних суспільствах. Як заявив один нігерійський вождь на
початку ХХ століття: «Я уявляю собі, що земля належить великому
сімейству, багато хто з нього вже помер, дехто живе, і незліченна кількість
його членів ще не народилися»120. Власність і рідня, таким чином,
опиняються в тісному зв’язку: власність дозволяє піклуватися не тільки про
попередні й наступні покоління родини, а й про себе через своїх предків і
нащадків, а ті можуть впливати на добробут суспільства.

Подекуди в доколоніальній Африці родові групи були прив’язані до землі,
адже там були поховання їхніх предків, що дуже нагадувало греків і
римлян121. Але в інших давно заселених районах Західної Африки релігія
працювала інакше. Там нащадки перших поселенців вважалися
Священиками Землі, підтримуючи Святині Землі і головуючи на різних
ритуальних заходах, пов’язаних із землекористуванням. Новоприбулі
набували прав на землю не шляхом індивідуальних угод купівлі й продажу
нерухомості, а через їхній вступ до місцевої ритуальної спільноти.
Спільнота надавала права доступу до садівництва, полювання й риболовлі
не безстроково, а як привілей, пов’язаний із членством у ній122.

У племінних суспільствах майно іноді належало племені як спільна
власність. Історик-антрополог Павло Виноградов на прикладі племен
кельтів демонструє: «І вільні, і невільні — обидва класи згруповані в
[агнаційні] родини по чоловічій лінії. Ці коліна володіли землею як
громадською, комунальною власністю, і їхні володіння, як правило, не
збігалися з кордонами на місцевості [межами] сіл, але поширювалися
павутиноподібними візерунками через території різних поселень»123. Така
комунальна власність ніколи не означала, що землю обробляли колективно,
як у радянських або китайських колгоспах ХХ століття. Кожній сім’ї часто
виділяли окремі, свої ділянки. В інших випадках власність належала
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індивідам, але була відчутно обтяжена соціальними зобов’язаннями цих
індивідів щодо своєї родини — включно з живими, мертвими й ще не
народженими124. Ваша смуга землі лежить поруч з ділянками ваших
двоюрідних братів, тож ви співпрацюєте при зборі врожаю; продаж своєї
смуги чужинцю — немислимий. Якщо ви помрете без спадкоємців
чоловічої статі, ваша земля повертається до групи родичів. Племенам часто
належали права перерозподілу власності. За словами Виноградова, «на
кордонах Індії племена, що конкурували одне з одним, як відомо, займали
великі ділянки землі, не дозволяючи перетворювати їх на окремі шматки
власності навіть власним, внутрішнім кланам або родинам. Разові чи
періодичні переділи свідчили про ефективність управління племенем»125.

Майно, що перебуває у власності родинних груп за звичаєвими
порядками, усе ще існує в сучасній Меланезії. Понад 95 % усіх земель
пов’язано звичаєвими правилами власності в Папуа-Новій Ґвінеї та на
Соломонових Островах. Коли видобувна компанія або виробники
пальмової олії хочуть придбати нерухомість, їм доводиться мати справу із
цілими групами спадкоємців, вантоками126. Кожен індивід у спадковій групі
потенційно може накласти вето на угоду, і тут немає жодних термінів
давності. У результаті трапляється, що одна група родичів може ухвалити
рішення про продаж своєї землі зацікавленій компанії; через десять років
після того може дати про себе знати інша група, заявивши своє право
власності на те саме майно і стверджуючи, що землю було незаконно
викрадено в них ще за попередніх поколінь127. Багато людей не бажають
продавати права власності на свої землі за будь-яких умов, оскільки там
живуть духи їхніх предків.

Але нездатність окремих осіб у межах родинних груп належно
розпоряджатися ресурсами своєї власності або реалізувати можливість
продати її не обов’язково означає, що вони ігнорують власність або
ставляться до неї безвідповідально. Права власності в племінних су-
спільствах визначаються надзвичайно вдало, навіть якщо це робиться поза
формальностями чи юридичними правилами128. Ступінь, що відображає,
добре чи погано піклуються про належну племені власність, є функцією не
племінної власності як такої, а внутрішньої згуртованості конкретного
племені. Немає ясності в тому, якою мірою трагедія громад, описана
Гардіном, була реальною проблемою в англійській історії. Система
відкритого поля чи неогороджених ділянок, яку припинив Парламентський
рух за обгородження, не була максимально ефективним способом
землекористування. Тож багатих приватних землевласників, які зганяли
селян із комунальної власності у XVIII та XIX століттях, до цього
підштовхували сильні мотиви. Але в системі відкритих полів, яка
«базувалася на солідарності груп сусідів-селян і була спочатку зумовлена
стосунками рідні»129, земля не була, як правило, ані виснаженою, ані
пустою130. Якщо ж було саме так, то, ймовірно, причини полягали у
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зниженні соціальної солідарності в англійських селах. В інших частинах
світу важко знайти задокументовані випадки «трагедії спільнот», які
розвивалися б у добре налагоджених системах функціонування племінних
суспільств, що спільно володіють власністю131. Це, звісно, не та проблема,
що заважає жити Меланезії.

Племінні суспільства, як-от нуери, що є радше кочовими, ніж аграрними,
живуть і працюють за іншими правилами. Вони не ховають своїх предків у
гробницях, які доводиться постійно захищати, оскільки проминають надто
великі території, слідуючи за випасом своїх стад. Права на певні частини
землі не є винятковими, як у випадку земель грецьких і римських сімей, а
радше нагадують права доступу132. Але те, що права були не повністю
приватними, не означало, як це є з іншими звичаєвими механізмами, що
пасовища неминуче будуть виснажувати й нищити. І у племен туркана, і у
масаї в Кенії, і в скотарів фулані чи фульбе в Західній Африці — у всіх
розвинулися системи, за яких племінні сегменти спільно користувалися
пасовищами, змінюючи одні одних, але не допускаючи чужинців133.

Неспроможність людей із Заходу розуміти природу звичаєвих прав
власності і їхню вбудованість у структуру родинних груп є, до певної міри,
коренем багатьох проявів дисфункціональності нинішньої Африки.
Європейські колоніальні чиновники були переконані в тому, що
економічний розвиток не може відбуватися без сучасних прав власності,
тобто прав, які були б індивідуальними, відчужуваними і формально
визначеними в межах правової системи. Багато з них поділяли
переконання, що африканці, якщо залишити їх самих на себе, не знатимуть,
як ефективно і в сталому режимі управляти землями134. Вони, крім того,
перебували під впливом мотивів, породжених власними інтересами, чи то
заради природних ресурсів або сільськогосподарських комерційних
інтересів, чи то виступаючи від імені європейських поселенців. Європейці
хотіли отримати права власності на землю, припускаючи, що землі племен
«належать» місцевим вождям, подібно до того, як належали феодалам у
Європі, тому вважали, що вожді зможуть передавати її135. В інших випадках
вони використовували вождів як агентів, і не тільки з метою придбання
землі, а і як ланку колоніальної адміністрації. Традиційні африканські
лідери племінних суспільств знали, що їхню владу суворо обмежували
стримування й противаги, що накладаються складними родинними
системами. Махмуд Мамдані стверджує, що європейці свідомо вивищували
клас невситимих африканських «Великих людей» заради тиранії тими своїх
одноплемінників, що абсолютно не відповідало традиційним способам
управління і було наслідком прагнення європейців запровадити систему
сучасних прав власності. Таким чином, вони лише пришвидшили зростання
неопатримоніального урядування після того, як настала незалежність136.
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ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Племінні суспільства мають слабкі централізовані інститути влади —

Великих людей або вождів — і, отже, їхня здатність до примусу свого
населення є значно меншою, ніж у сучасних держав. Вони не мають системи
«третьої сторони», що стежила б за дотриманням правил, що ми пов’язуємо
із сучасною правовою системою. Павло Виноградов відзначає, що
справедливість у племінному суспільстві трохи нагадує справедливість між
державами в сучасних міжнародних відносинах: це питання самодопомоги і
переговорів між децентралізованими одиницями, які самі по собі є
ефективними суверенними інституціями ухвалення рішень137.

Е. Е. Еванс-Прітчард описує справедливість серед нуерів так:

Кровна помста є інституцією племінної організації, оскільки вона може
трапитися тільки тоді, коли буде визнано порушення права, адже це — спосіб
отримати відшкодування. Страх викликати кровну помсту є, по суті,
найважливішою правовою санкцією всередині племені, а також основною
гарантією життя й власності індивідів... Коли людина відчуває, що зазнала
шкоди, вона не має інституції, до якої можна апелювати зі скаргою, немає і від
кого отримати відшкодування, тому їй доводиться одразу ж викликати того,
хто її образив, на дуель, і цей виклик мусить бути прийнято138.

Еванс-Прітчард, очевидно, використовував терміни «право» і «правова
санкція» в широкому сенсі, бо між племінною справедливістю та правом
суспільства державного рівня зв’язок дуже слабкий.

Є, однак, правила того, як слід здійснювати кровну помсту. Родич убитого
з племені нуерів може переслідувати вбивцю, як і будь-якого близького
його родича по чоловічій лінії, але не має права чіпати ні брата його матері,
ні сестру його батька або сестру матері, адже ті не належать до роду вбивці.
Посередником у конфліктах виступає вождь у леопардовій шкурі, у будинку
якого вбивця може знайти притулок, а також ритуально очиститися від
крові своєї жертви. Сторони суперечки мусять пройти через детально
розроблені ритуали, що мають запобігти ескалації конфлікту, як-от
відіслати спис, що поранив жертву, аби там з ним виконали магічні дії, які
запобігли би фатальному. Вождь у леопардовій шкурі користується певною
владою як нейтральна сторона та разом з іншими старійшинами села
звинуваченого вислуховує всі сторони конфлікту. Але він не має
повноважень виконувати судове рішення, як-от міжнародні посередники,
наприклад від Організації Об’єднаних Націй, що теж не мають права на
недобровільне виконання рішень сучасними державами. І, як і в
міжнародних відносинах, багато важить сила; слабкому роду важче
отримати відшкодування, ніж сильному139. Досягнута справедливість має в
основі корисливі розрахунки сторін суперечки не тиснути й не розпалювати
конфлікт до ступеня, коли він призведе до ще більшої шкоди й руйнування.

Практично всі племінні суспільства мають подібні інституції для
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встановлення справедливості: обов’язки родичів мститися або вимагати
реституції за заподіяні образи; необов’язкові системи арбітражу, що
сприяли би мирному врегулюванню; і звичайні платежі за заподіяні кривди,
які німецькі племена Північної Європи називали свого часу верґельд. Сага
під назвою «Беовульф» є епічною поемою про вбивство й жагу рідні до
помсти або отримання верґельду від злочинців. Однак племінні суспільства
різнилися між собою ступенем інституційності процесу. Серед індіанців, які
живуть на річці Кламат уздовж узбережжя Тихого океану, наприклад,
побутує правило: «Якщо хтось із юрок хоче процесу з розгляду юридичної
вимоги, він винаймає двох, трьох або й чотирьох “перехресників” —
неродичів з іншої спільноти. Звинувачений за позовом також мусить
найняти “перехресників”, і вся ця найнята обома сторонами група діятиме
як посередники, констатуючи вимоги, аргументи, заперечення й збираючи
докази. “Перехресники” виносять вирок про відшкодування збитків,
вислухавши докази всіх сторін і причетних до справи»140. Як і у випадку з
вождем у леопардовій шкурі племені нуерів, у «перехресників» немає
офіційної, формальної влади, аби забезпечити виконання своїх рішень.
Вони покладаються на силу, яку має загроза остракізму за відмову
прийняти їхній вердикт, що посилюється організацією чоловіків племені в
«групу лазні». Ті, хто заподіяв злочин, вирахували, що їм буде потрібна
підтримка «групи лазні» в майбутньому, якщо постраждають вони, і, таким
чином, у них є стимул до сплати компенсації своїм жертвам141.

Подібним чином Салічна правда, що застосовувалася переважно серед
німецьких племен часів Хлодвіґа від VI століття, установлювала
справедливі правила: якщо «родич з-поміж Салічних франків бажає подати
позов проти одного зі своїх сусідів, він мусить обрати точний метод
виклику свого опонента. Він має піти додому до свого супротивника,
заявити свою вимогу в присутності свідків і встановити по сонцю, тобто
назвати день, коли викликана сторона має з’явитися до торговища, на
судову прю. Якщо відповідач не з’являється, слід повторювати церемонію
знову й знову». Виноградов робить висновок: «Ми щонайчіткіше бачимо
властиві племінному правосуддю слабкості: виконання на практиці
судового рішення, як правило, здійснювала не верховна влада, значною
мірою воно залишалося в руках самого ініціатора тяжби і його друзів: усе це
не надто далеко відійшло від юридично санкціонованої й схваленої
племенем самодопомоги»142.

Виконання судових рішень третьою стороною повинно було дочекатися
появи держав. Але племінні суспільства розвивали дедалі складніші
інституції для продукування вироків у цивільних і кримінальних
суперечках. Племінне право зазвичай не мало писаної форми, проте воно
потребувало хранителів для застосування прецедентів і встановлення
верґельдів. Скандинави створили інститут лагмана, експерта з правових
питань, що обирається з народу і чиєю роботою є дискурси або лекції з
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правових звичаїв, які слід читати на судових процесах.
Народні зібрання виникли з потреби ухвалювати рішення щодо

племінних суперечок. В «Іліаді» розповідь про щит Ахілла стосується опису
суперечки, що відбувається перед натовпом на ринковій площі, про ціну
крові вбитої людини з остаточним вердиктом, прочитаним старійшинами
племені. На місцевому рівні Салічну правду застосовували тевтонці, ця
подія відома як «суд сотні», що складався із зібрання місцевих мешканців і
звався мут. Суд сотні збирався просто неба, судді були вільними людьми й
членами місцевої громади, що мешкали в межах юрисдикції Суду сотні.
Голову Суду сотні, тинґмана, обирали для головування під час процесу, що
був, по суті, третейським судом. За словами Генрі Мена: «Їхня визначна
функція полягала в тому, щоби дати час охолонути гарячій крові, запобігти
тому, що чоловіки почнуть самі виправляти своє зло, узяти у свої руки і
врегулювати метод компенсації. Найбільш раннім покаранням за непокору
Суду, імовірно, було оголошення особи поза законом. Людина, яка не
підпорядкувалася вироку суду, вибуває зі сфери закону. Якби її було вбито,
родичам було б заборонено мститися або їх утримували б усією силою
переконання доісторичного люду від помсти, що в іншому випадку було б
їхнім обов’язком і правом»143. Мен указує, що англійські королі на такого
роду судах спочатку лише збирали частку від накладених штрафів. Але з
появою англійської держави король поступово стверджував свою владу на
винесення вироків і, що важливіше, на виконання волі, виявленої вироком
суду (див. розділ 17). Суд сотні й тинґмани зникли як юридичні інститути,
але вижили, як ми побачимо далі, у ролі інструментів місцевого
самоврядування, що зрештою діють як одиниці сучасного демократичного
представництва.

ВІЙНА І ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
Вище я трохи теоретизував над тим, чому люди перейшли від родинного

рівня суспільств до племінної організації, але не згадав, що це — історичний
процес, зумовлений збільшенням продуктивності внаслідок формування й
розвитку сільського господарства. Сільське господарство дозволило
підвищити щільність населення, що, у свою чергу, потягло за собою потребу
суспільної організації ширших масштабів. Аграрне господарювання також
підштовхнуло до появи приватної власності, яка згодом, як ми вже бачили,
тісно переплелася зі складними родинними структурами.

Але є ще одна причина, що підштовхнула людей перейти до племінних
суспільств: проблема війни. Розвиток осілих землеробських суспільств
означав, що групи людей жили тепер значно тісніше, ніж раніше. Різко
зросла їхня здатність генерувати надлишки благ, набагато вищі за мінімум,
потрібний для виживання, і, таким чином, у них з’явилося більше власності
й речей, які треба захищати або можна вкрасти. Масштаби організації
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племінних суспільств були значно більшими за масштаби родових, тож
вони могли переважити останніх простою чисельністю. Але, крім цього, у
них були й інші переваги, найбільш важливою з яких видається
організаційна гнучкість. Як ми вже бачили на прикладі племені нуерів,
племінним суспільствам було дуже просто швидко нарощувати свою
кількість до потрібних масштабів у надзвичайних ситуаціях, оскільки їхні
сегменти на різних рівнях швидко мобілізувалися, приєднуючись до
племінних федерацій. Цезар, описуючи завойованих ним галлів, зауважив,
що з приходом війни племена обрали собі вождя для всієї конфедерації,
влада якого поширювалася тільки на життя і смерть тих, хто стояв під його
орудою144. Саме із цієї причини антрополог Маршалл Салінс описав
сегментарні родоводи як «організації, здатні до хижої експансії»145.

Схильність до насильства видається одним з найважливіших моментів
наступності, що єднає людиноподібних мавп і людину. Згадаймо
твердження Гоббса про те, що природний стан був станом війни «всіх проти
кожного». Руссо, навпаки, переконливо стверджував, що Гоббс помилявся, і
сам вважав первісних людей мирними й ізольованими одинаками, а
насильство нібито розвинулося на більш пізньому етапі, коли суспільство
почало корумпувати людську мораль. Гоббс значно ближчий до істини,
хоча до висловленого ним слід додати важливі застереження: насильство
виникало в стосунках не між згаданими індивідами, а між соціальними
групами. Досягнуті людськими істотами високі рівні розвитку соціальних
навичок і здатності до співпраці зовсім не суперечать величезній
поширеності серед них насильства, що спостерігається і серед шимпанзе; ці
рівні є радше передумовою для нього. Тобто насильство є соціальною
діяльністю, якою займаються групи чоловіків, а іноді — і жінок. Вразливість
і людиноподібних мавп, і людини до насильства та схильність чинити його
над одноплемінниками в біологічному виді, у свою чергу, приводить до
потреби в кращій соціальній взаємодії. Окремі, ізольовані індивіди (що
шимпанзе, що людина), як правило, стають жертвами груп із сусідніх
територій; а ті, хто розвинув спроможність до співпраці зі своїми
одноплемінниками, хоча б заради самозахисту, виживали й передавали свої
гени наступним поколінням.

Ідею, що насильство корениться в людській природі, важко сприймають
чимало людей. Зокрема, багато антропологів, як і Руссо, погоджуються з
поглядом, що насильство є винаходом більш пізніх цивілізацій, і так само
багато хто хотів би вірити, що ранні суспільства знали, як жити в гармонії зі
своїм довкіллям. На жаль, цю думку підтверджує надто мало доказів.
Антрополог Лоуренс Кілі і археолог Стівен Леблан доволі детально
зафіксували археологічні дані, що демонструють і доводять безперервне
застосування насильства доісторичними людськими суспільствами146. Кілі
відзначає, що, за даними міжкультурних досліджень, від 70 до 90 %
примітивних суспільств — хай на рівні роду, племені або вождівства — вели
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війну протягом останніх п’яти років, порівняно з 86 % держав. Лише
незначна меншість таких суспільств демонструє низький рівень агресії або
насильства, та й це зазвичай пояснюють тим, що від сусідів їх відмежовують
певні географічні умови147. Серед груп мисливців-збирачів, які вижили і
збереглися до нашого часу (бушмени пустелі Калахарі або ескімоси Канади),
показники побутових убивств є в чотири рази вищими, ніж у Сполучених
Штатах148.

Коріння війн і войовничості в обох — шимпанзе і людини — певно, сягає
полювання149. Шимпанзе організовуються в групи для полювання на інших
мавп, і ті самі навички полювання допомагають їм переслідувати інших
шимпанзе. Це стосується й людини, з тією відмінністю, що людина може
значно більше і тому є небезпечнішою, а це, у свою чергу, означає здатність
до вищого ступеня соціальної співпраці та кращої зброї. Можливість
конверсії мисливських навичок, здобутих у полюванні на хижаків, у вміння
переслідувати людей є очевидною серед груп, про які в нас є історичні
записи, наприклад, у монголів, чиї навички верхової їзди й полювання
верхи були обернені проти людей. Навички, які люди розвинули, полюючи
на великих тварин, пояснюють, чому палеоархеологи часто датували прихід
людини на ту чи іншу територію зникненням мегафауни цього регіону.
Мастодонти, шаблезубі тигри, гігантські нелітаючі ему, гігантські лінивці —
усі ці види, вочевидь, було знищено добре організованими групами
первісних мисливців.

І лише в племінних суспільствах ми спостерігаємо появу окремої касти
воїнів і — що стало основним і довготривалим елементом політичної
організації — їхнього лідера та його озброєної «групи підтримки». Такі
організації стали практично універсальними в подальшій історії людства.
Вони існують і сьогодні під проводом своїх ватажків як озброєні групи
послідовників, поліції чи й наркокартелі або вуличні банди. Завдяки своїм
спеціальним навичкам використання зброї та вмінням вести війни вони
набули спроможності чинити примус такої сили, якої не знали на родовому
рівні організації.

Мотивом війн у племінних суспільствах було, очевидно, завоювання
чужих скарбів. Про вікінгів, або еліту варягів, що прийшла на Русь
наприкінці І тисячоліття, історик Джером Блюм пише:

В обмін за службу своїй дружині [вождя вікінгів] князь підтримував і захищав їх.
Спочатку вони жили з ним як частина його сім’ї та годувалися зі здобичі,
завойованої у війнах князя, і данини, ним зібраної... Свита князя Володимира
скаржилася, що змушена їсти дерев’яними ложками, а не срібними. Тоді князь
поспішив розпорядитися принести срібні ложки, «зауваживши, що ні срібло, ні
золото дружиною не стане, але з дружиною він зможе здобути і срібло, і
золото»150.

Протягом 1990-х років Сьєрра-Леоне і Ліберія перебували під владою
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озброєних груп, коли два ватажки, Фодай Сенко і Чарльз Тейлор,
вибудували зі своїх послідовників справжні дружини, добуваючи з їхньою
допомогою вже не срібний посуд, а криваві діаманти.

Але до війни підштовхують не лише загарбницькі імпульси. Воїни й
справді можуть бути жадібними до срібла й золота, але мужність у бою
проявляється не тільки заради здобуття ресурсів, а й для завоювання
честі151. Честь стосується готовності ризикувати своїм життям заради
справи, а також визнання гідності інших воїнів. Ось що писав Тацит про
німецькі племена в І столітті нашої ери в одному з небагатьох наявних у нас
нині тогочасних описів попередників сучасних європейців:

Тож є велике суперництво серед дружини за те, кому має належати перше місце
поряд з ватажком, як і серед ватажків щодо того, чия дружина найбільша й
найзапекліша. Завжди мати під рукою велику групу обраних молодих людей
означає мати ранг і силу... Коли ж дійде до поля бою, докором ватажку буде
поступитися доблестю власній свиті; докором свиті буде не відповідати
доблесті свого ватажка: але покинути поле бою і втратити ватажка означає
ганьбу й сором на все життя: захищати й обороняти його, присвячуючи власні
подвиги його славі, — ось суть їхньої вірності: ватажки воюють за перемогу, але
дружина — за ватажка152.

Воїн не поміняється з фермером або торговцем, навіть якщо вигода від
сільського господарства або торгівлі виявиться вищою, тому що не вся його
мотивація — це прагнення до багатства. Воїни вважають життя селянина
жалюгідним, бо, живучи ним, не скуштуєш небезпеки й братерства:

Якщо трапиться, що в місце їхнього народження прийдуть довгі роки миру й
спокою, багато родовитих нащадків добровільно шукатиме ті роди й племена,
що на той час вестимуть які-небудь війни; оскільки спокій не вітається серед
людей такої породи, і вона виділяє себе легше і яскравіше в гущині
невизначеності: крім того, неможливо утримувати велику дружину, не ведучи
війн і не вчиняючи насильства... Їх не так легко переконати зайнятись оранням
землі, чекаючи на жнива, і утримувати від виклику противникові і від бойових
ран: крім того, їм здається кволим і млявим той здобуток, що зароблений у поті
чола, порівняно з тим, який можна отримати, проливаючи свою кров153.

Тацит відзначає, що в міжвоєнний час ці воїни нудяться в лінощах і
неробстві, адже цивільні професії для них принизливі. Тільки з підйомом і
ростом буржуазного класу Європи XVII й XVIII століть воїнську етику
замінила етика, у якій прибуток і економічний розрахунок вивищилися над
честю як показник гідної людини154.

Частково причина того, чому політика є радше мистецтвом, ніж наукою,
полягає в складності наперед оцінити силу моральних зв’язків між
дружиною та її лідером. Їхні спільні інтереси часто лежать в економічній
площині, бо вони організовані передусім заради грабунку й наживи. Але
зв’язок між послідовниками і їхнім лідером ніколи не видавався аж таким
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простим. Коли Сполучені Штати воювали в Іраку проти Саддама Хусейна в
1991 і 2003 роках, в обох кампаніях домінував погляд, що поразки на полі
бою призведуть до швидкого повалення Саддама, адже його внутрішнє коло
швидко вирахує, що їм усім буде краще без нього. Але це внутрішнє коло
навдивовижу довго й уперто трималося купи, що пояснювалося міцними
сімейними й особистими зв’язками, а також страхом.

Серед позаекономічних джерел прив’язаності слід згадати просту
особисту лояльність унаслідок взаємного обміну благами протягом
тривалого часу. Племінні спільноти вкладають у родову спорідненість
релігійний зміст і надприродну волю. Поліція, народні дружини, як
правило, складаються з молодих людей без сімей, землі чи майна, але з
виром гормонів у тілі, що схиляє їх до життя в ризику й пригодах. Для них
економічні ресурси є не просто об’єктами хижацтва. Не можна, зокрема,
недооцінювати ролі сексу й доступу до жінок як рушійної сили політичної
організації, особливо в сегментарних суспільствах, де жінок зазвичай
використовували як засіб обміну. У цих відносно невеликих суспільствах
часто можна було дотримуватися правил родової екзогамії тільки шляхом
зовнішньої агресії, що породжувалося браком жінок, не пов’язаних
кровним зв’язком. Чингісхан, засновник великої Монгольської імперії,
переказують, говорив: «Найбільше задоволення дають... перемоги над
ворогами й переслідування, коли женеш їх перед собою, позбавляючи
багатств і спостерігаючи за тим, як їхні близькі й рідні заливаються слізьми,
коли їздиш на їхніх конях і притискаєш до себе їхніх дружин і дочок»155.
Чингісхан доволі непогано попрацював над останнім задоволенням.
Результати ДНК-тестів свідчать, що 8 % сучасного чоловічого населення
азіатського регіону є нащадками його або його роду156.

Лідер і його дружина в родовому суспільстві посідають не те саме місце,
що генерал зі своєю армією в суспільстві державного рівня, оскільки
природа лідерства і влади обох випадків дуже різна. Вождь у леопардовій
шкурі племені нуер є передусім арбітром, він не бере на себе влади
командувати, його статус не є успадкованим і не передається у спадок. Те
саме слушно й щодо Великого чоловіка в сучасній Папуа-Новій Ґвінеї або
на Соломонових Островах, де лідера традиційно обирає рід, але той самий
рід може й позбавити його цієї позиції. Серед німецьких племен, пише
Тацит, «влада королів не була необмеженою чи свавільною; їхні генерали
владарювали, радше показуючи приклад, ніж віддаючи команди, і
захоплювали своєю енергією і помітним місцем попереду всіх»157. Інші
племінні народи були організовані ще вільніше: «Команчі в ХІХ столітті
взагалі не мали політичної організації, яку можна було б назвати племенем з
енергійними керівниками на чолі своїх підданих... населення команчів було
розкидано поміж великого числа слабко організованих, автономних груп,
без будь-яких формальних організацій для ведення війни. “Військовими
вождями” були видатні воїни з довгими послужними списками перемог над
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ворогами. Будь-хто міг вільно організувати військову силу, переконавши
інших іти за ним, але лідерська роль таких індивідів тривала доти, доки інші
добровільно підпорядковувалися їм, і тільки на час походу»158. Лише
внаслідок військового тиску з боку європейських поселенців, що
посувалися на їхні землі, деякі індіанські племена, як-от шаєни, почали
формувати міцніші, централізовані командно-керівні структури на зразок
постійних рад племені159.

М’яка, децентралізована система організації може бути як джерелом сили,
так і причиною слабкості родових спільнот. Їхня мережева організація
може іноді генерувати величезну ударну силу. Навчившись пересуватися
верхи, племена пастухів-кочівників, долаючи великі відстані, завойовували
величезні території. Одним із прикладів були альмохади, берберські
племена, що з’явились нізвідки й завоювали всю Північ на додачу до Аль-
Андалусії Іспанії у ХІІ столітті. Ніхто не міг опиратися монголам, яким
вдалося зі своїх потаємних сховищ у внутрішній Азії завоювати Середню
Азію і більшу частину Близького Сходу, Русі, частини Східної Європи,
Північної Індії і всього Китаю лише за сто років. Але брак стабільного
керівництва, слабкість зв’язків між сегментами, а також відсутність чітких
правил успадкування прирекли їхні племінні спільноти на тривалий
занепад, а згодом і зникнення. Без постійної політичної влади й
адміністративного апарату вони не спромоглися на керівництво здобутими
територіями, а узалежнювалися від осілих суспільств, здатних до рутинного
адміністрування. Практично всі племінні спільноти завойовників —
принаймні ті, яким не вдалося швидко еволюціонувати до суспільств
державного рівня, — урешті-решт розпадалися протягом одного або двох
поколінь, коли брати, кузени й онуки разом з рештою рідні починали
змагатися за спадок, залишений лідером.

Коли спільноти племінного рівня переходили на рівень суспільства
державного, родовий характер, трайбалізм, зникав не так просто й легко.
Що в Китаї, що в Індії, що на Близькому Сході і в Америці доколумбових
часів державні інституції були просто нашаруваннями, що лягли на
племінні інституції, існуючи в складному балансі з ними протягом
тривалого періоду. Одна з найбільших помилок ранньої теорії модернізації
(поряд з хибними думками, що політика, економіка й культура мають бути
взаємоконгруентними) стосувалася (не-)можливості зворотного переходу
між «етапами» історії, які вважалися чистими й незворотними. Єдиним
місцем у світі, де трайбалізм було повністю витіснено добровільнішими й
більш індивідуалістичними формами соціальних відносин, була
християнська Європа, де віра зіграла вирішальну роль у підриві кровного
зв’язку як основи соціальної згуртованості. Оскільки більшість ранніх
теоретиків модернізації були європейцями, вони припускали, що інші
частини світу переживатимуть приблизно такий самий відхід від
родинності в рамках модернізаційного процесу. Але вони помилялися.
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Попри те, що Китай був першою цивілізацією, яка винайшла сучасну
державу, йому так і не вдалося помітно придушити родові, кровні зв’язки на
соціальному й культурному рівнях. Тож чималий шмат його подальших
двох тисяч років політичної історії обертався навколо спроб блокувати
відродження родових структур у державному управлінні. В Індії родинність
взаємодіяла з релігією, мутувавши в кастову систему, яка довела свою роль і
міць у визначенні природи й характеру індійського суспільства значно
потужніше, ніж будь-яка інша держава. Від меланезійських вантоків, від
арабських племен до тайванських родин і болівійських айлу, складні
родинні структури залишаються осередками соціального життя багатьох
людей сучасного світу, міцно прив’язуючи їх до сучасних політичних
інституцій.

ВІД ТРАЙБАЛІЗМУ ДО ПАТРОНІВ, КЛІЄНТІВ І ПОЛІТИЧНИХ
МАШИН

Я визначив трайбалізм через кровну спорідненість. Але з розвитком
самих племінних суспільств сувора генеалогічна база сегментарних ліній
поступалася коґнатичним, схильним до перехресних родоводів племенам,
як і племенам, що брали до себе нових членів без вимоги фактичної
спорідненості. Якщо ми визначимо племінну систему в ширшому розумінні,
включивши до неї не тільки тих, хто має родинний зв’язок і спільне
походження, а й стосунки патрона та клієнта, що пов’язані взаємним
обміном благ і особисто, то трайбалізм залишатиметься однією з найбільш
міцних констант політичного розвитку.

У Римі, наприклад, групи, визначені чоловічими лініями, описані
Фюстелем де Куланжем, були відомі як генції, тобто роди. Але вже в часи
первісної республіки народи почали включати до себе чимало не
споріднених по крові прихильників, відомих як клієнти. Це були
вільновідпущені, орендарі, домашні слуги, а в пізніші періоди — бідні
плебеї, готові запропонувати свої послуги в обмін на гроші готівкою або
інші послуги. З кінцем Республіки і протягом ранньої Імперії римська
політика оберталася навколо зусиль впливових лідерів, таких як Цезар,
Сулла чи Помпей, що прагнули підпорядкувати собі державні інституції
шляхом мобілізації своїх клієнтів. Мережі клієнтів можна було
мобілізувати, використовуючи їх як приватні армії багатих патронів.
Оглядаючи римську політику часів кінця Республіки, історик С.Е. Файнер
уїдливо відзначає, що «якщо ви відкинете особистості геть... ви не знайдете
більше витонченості, безкорисливості або благородства, ніж у
латиноамериканських бананових республіках. Назвіть країну
Вільноправною Республікою, установіть час середина ХІХ століття, уявіть,
що Сулла, Помпей і Цезар — це генерали Ґарсія Лопес, Педро Подрілла і
Джейме Вільєґас, — і ви побачите клієнтські фракції, особисті армії і
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збройну боротьбу за президентство, яка в кожний момент свого перебігу
нагадує занепад Республіки»160.

Трайбалізм у цьому розширеному сенсі залишається фактом. Індія,
наприклад, була досить успішною демократією з моменту заснування
країни 1947 року. Індійські політики, як і до того, неабиякою мірою залежні
від персоналістських стосунків «патрон — клієнт» заради обрання в
парламент. Іноді ці стосунки є племінними в строгому сенсі цього слова,
адже племінний лад досі існує в деяких бідних і менш розвинених районах
країни. В інших випадках, підтримка базується на кастовому чи релігійному
ґрунті. Але в будь-якому разі, основа соціальних стосунків між політиком і
його прихильниками залишається такою самою, як і в родових групах:
відбувається взаємний обмін благами між лідером і його послідовниками,
де лідерську позицію радше виборюють, ніж успадковують, відштовхуючись
від таких лідерських якостей, як здатність просувати інтереси своєї групи.
Те саме стосується й патронажної політики в американських містах, де
функціонують політичні машини, побудовані на основі того, «хто чухає чию
спинку», а не на якійсь примарній «сучасній» мотивації типу ідеології чи
державної політики. Таким чином, боротьба за заміну «племінних» форм
політики більш безособовими формами політичних стосунків триває і у ХХІ
столітті.
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5. ПОЯВА ЛЕВІАФАНА

Державні суспільства відрізняються від племінних; «первісна» держава
проти «конкурентної»; різні теорії формування держави; деякі тупики на
кшталт зрошення, що дають пояснення, чому в деяких частинах світу
держави почали свій розвиток дуже рано, а в інших — ні

Суспільства державного рівня відрізняються від племінних кількома
важливими аспектами161.

По-перше, вони мають централізоване джерело влади, хай це буде король,
президент або прем’єр-міністр. Джерело влади формує й закріплює ієрархію
підлеглості, здатну, принаймні теоретично, змусити дотримуватися правил
усе суспільство. Джерело влади вивищується над рештою в межах своєї
території, і це означає, що воно є сувереном. Усі адміністративні рівні, як-от
дрібніші вожді, голови чи керівники, виводять свої владні повноваження,
формально асоціюючи себе із сувереном. По-друге, джерело влади
підтримується монополією на легітимне застосування примусу у формі
армії та / або поліції. Сили держави при цьому досить, аби запобігти
відокремленню сегментів, племен, регіонів чи інших частин від її цілого.
(Ця обставина є тим, що відрізняє державу від князівства / вождівства). По-
третє, влада держави є радше територіальною, ніж базованою на родинних
зв’язках. Тому можна констатувати, що, наприклад, Франція не була
справжньою державою в часи Меровінгів, коли її очолював король франків,
а не французький король. Оскільки належність до держави не залежить від
спорідненості, вона може набути значно більших розмірів, ніж будь-яке
плем’я. По-четверте, державі властиві набагато строкатіші розшарування й
нерівність, ніж племінним спільнотам, її правителі зі своїм
адміністративним персоналом часто відокремлюють себе від решти
суспільства. У деяких випадках вони перетворюються на спадкову еліту.
Рабство та кріпацтво, невідомі в племінних суспільствах, міцнішають і
розширюються під егідою держав.

Нарешті, держави легітимізують через значно складніші форми
релігійних вірувань, які включають окремий клас священиків, що стоять на
сторожі цієї легітимності. Іноді цей клас жерців перебирає на себе владу
безпосередньо, і тоді держава стає теократією; іноді їх контролюють світські
правителі, тоді говорять про цезаропапізм; іноді вона співіснує зі світським
правлінням і певним чином ділить з ним владу.

З проголошенням держави ми залишаємо позаду родинність і переходимо
до власне політичного розвитку. У наступних розділах пропоную уважний
погляд на те, як Китай, Індія, мусульманський світ та Європа перейшли від
родових стосунків і трайбалізму до безособових державних інституцій.
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Щойно складаються держави, родинні стосунки перетворюються на завади
політичному розвитку, оскільки загрожують розвернути політичні
відносини назад до тісних особистих зв’язків трайбалістського, родового
суспільства. Тому просто розвивати державу недостатньо; держава мусить
уникати відновлення трайбалізації або того, що вище я називав
репатримоніалізацією.

Не всі суспільства світу подолали цей перехід до державності самостійно.
Більша частина Меланезії до приходу європейських колонізаторів у ХІХ
столітті складалася з ацефалістичних племінних суспільств (тобто в них
була відсутня централізована влада), як і приблизно половина країн
Африки на південь від Сахари і чимала частина Південної та Південно-
Східної Азії162. Те, що ці регіони не мали тривалої історії державності,
відчутно вплинуло на перспективи їхнього розвитку після здобуття ними
незалежності в другій половині ХХ століття, особливо порівняно з
колонізованими регіонами Східної Азії зі глибоко вкоріненими
державними традиціями. Чому Китай розвинувся в державу на дуже ранніх
етапах своєї історії, тоді як Папуа-Новій Ґвінеї цього не вдалося попри те,
що люди заселяли її протягом тривалого періоду, — є одним із питань, на
яке я сподіваюся дати відповідь.

ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ
Антропологи та археологи розрізняють те, що вони називають

«первісним» і «конкурентним» утворенням держав. «Первісним»
формуванням є поява держави (або князівства) із суспільства племінного
рівня. «Конкурентне» формування можливе лише після того, як з’явиться
«первісна» держава. Держави, як правило, організовані значно краще і є
міцнішими, ніж навколишні спільноти, що залишилися на рівні племен. Їх
держави або захоплюють і поглинають, або ж ті імітують їх, переростаючи в
державу зі свого племінного рівня, не бажаючи бути завойованими.

Попри те, що є багато історичних прикладів формування «конкурентної»
державності, досі ніхто не займався дослідженням появи «первісної» версії,
тому політичні філософи, антропологи й археологи можуть лише
розмірковувати над тим, як виникла перша держава або держави. Є кілька
теорій: суспільного договору, аграрного зрошення, популяційного тиску,
війни й насильства, а також ізоляції.

Держава як добровільний суспільний договір
Автори теорій суспільного договору, як-от Гоббс, Локк і Руссо, не

намагалися передусім запропонувати емпіричні описи того, як виникла
держава. Вони радше шукали розуміння основ легітимного урядування.
Але, все ж таки, варто обміркувати: а чи могли в дійсності перші держави
з’явитися у формі явної, більш-менш формальної згоди між племенами
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щодо встановлення централізованої влади?
Томас Гоббс визначив засади «угоди», що лежить в основі держави: за

відмову від права робити все що завгодно держава (чи Левіафан) шляхом
своєї монополії на силу і примус гарантує кожному громадянину базову
безпеку. Держава може також забезпечувати громадян іншими видами
суспільних благ, як-от формалізацією права власності, дорогами, грошовою
одиницею, єдиною системою мір і ваг, а також обороною від зовнішніх
нападів, — усе це громадяни не можуть організувати самостійно. Натомість
громадяни дають державі право оподаткування, призов до війська і таке
інше. Племінні суспільства можуть забезпечити певний рівень безпеки, але
їм до снаги надати лише обмежені суспільні блага через брак власної
централізованої влади. Отже, якщо держава постала згідно із суспільним
договором, нам доведеться визнати, що в певний момент історичного
розвитку група племен вирішила добровільно делегувати диктаторські
повноваження одній особі на керівництво ними. Це делегування буде не
тимчасовим, як у разі обрання вождя племені, а постійним, з передачею
влади королю і всім його спадкоємцям. І в основі всього цього має бути
консенсус з боку всіх родових сегментів, кожен з яких мав змогу просто
піти своєю дорогою, якщо угода йому не сподобалася.

Здається малоймовірним, що перша держава виникла на базі
формального суспільного договору, якщо головним питанням, що
мотивувало до цього, була просто економіка, як-от потреби захисту прав
власності або надання публічних благ. Племінні спільноти є егалітарними,
рівноправними і, в контексті тісних родинних зв’язків, дуже вільними.
Держави, навпаки, є насильницькими, вони примушують, панують і
вибудовуються в ієрархії, через що Фрідріх Ніцше називав держави
«найхолоднішими з усіх холодних монстрів». Ми могли б уявити вільне
племінне суспільство, яке делегувало владу єдиному диктатору, лише за
найвищого примусу, наприклад, неминучої загрози вторгнення
зовнішнього загарбника й винищення геть-чисто всіх або ж делегування
релігійному діячу, коли поширилася епідемія, що загрожувала винищити
спільноту. Римських диктаторів фактично так і обирали в часи Республіки,
наприклад, коли місту загрожував Ганнібал після битви під Каннами у 216
році до н.е. Але це означає, що справжньою рушійною силою формування
держави є насильство чи загроза насильства, що робить суспільний договір
радше чинником, ніж остаточною причиною.

Держава як гідротехнічний проект
Варіант теорії суспільного договору, про який було даремно списано

багато паперу й чорнил, стосується «гідравлічної» теорії держави Карла
Віттфогеля. Колишній марксист, що став антикомуністом, розширив
Марксову теорію азіатського способу виробництва, запропонувавши
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економічне пояснення появи диктатур за межами Заходу. Віттфогель
доводив, що піднесення держав у Месопотамії, Єгипті, Китаї та Мексиці
було зумовлене потребою великомасштабного аграрного зрошення, яким
могла як слід розпорядитися лише централізована бюрократична
держава163.

Є чимало проблем, пов’язаних з «гідравлічною» («іригаційною»)
гіпотезою. Більшість ранніх проектів зрошування в регіонах, де держави
перебували в зародку, мали невеликі, локальні масштаби і так само локальне
управління. Видатні інженерні зусилля, як-от Великий канал у Китаї,
з’явилися після того, як сильну державу вже було побудовано, а отже, були
наслідками, а не причинами формування держави164. Аби гіпотеза
Віттфогеля була слушною, нам довелося б уявити групи одноплемінників,
що зібрались одного дня разом і сказали: «Ми могли би стати значно
багатшими, якби передали нашу заповітну свободу диктатору, а той
відповідав би за управління величезним проектом гідротехнічного
інжинірингу, якого світ ніколи не бачив раніше. І ми відмовимося від своєї
свободи не лише на час проекту, а назавжди, адже й майбутнім поколінням
також буде потрібний хороший менеджер проектів». Якби цей сценарій був
правдоподібним, Європейський Союз давно став би державою.

Щільність населення
Демографиня Естер Бозеруп стверджувала, що приріст населення і його

висока щільність були важливими чинниками технологічних інновацій.
Густина популяцій довкола річкових систем у Єгипті, Месопотамії та Китаї
породила інтенсивні системи сільського господарства з використанням
великомасштабного зрошення, нових високоврожайних і
вископрибуткових сільськогосподарських культур, а також інших
інструментів. Популяційна щільність сприяє формуванню держав,
уможливлюючи спеціалізацію та розподіл праці між елітами та неелітними
групами. Рідкозаселені території з родовим чи племінним рівнями
суспільної організації можуть пом’якшити конфлікт, просто віддаляючись
одна від одної на безпечну відстань, позбуваючись власних сегментів, якщо
вважають, що не зможуть співіснувати надалі. Висока щільність популяцій
новостворених міських центрів втратила цю опцію. Брак землі або доступу
до певних ключових публічних ресурсів значно частіше стає причиною
конфліктів, для контролю й гасіння яких можуть бути потрібні
централізовані форми політичної влади.

Але навіть якщо щільність населення є необхідною умовою формування
держав, у нас усе ще залишаються без відповіді два запитання: що,
насамперед, збільшує щільність населення? І які механізми пов’язують
щільність популяції з державами?

На перше запитання можна відповісти в стилі Мальтуса: зростання
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чисельності населення зумовлюють різні технологічні інновації, як-от
сільськогосподарська революція, що значно підвищує родючість ділянки
землі, дозволяючи батькам мати більше дітей. Проблема полягає в тому, що
багато спільнот мисливців-збирачів далеко відстають від рівнів
продуктивності, що їх дозволяють досягати довготривалі можливості
місцевого середовища. Горяни Нової Гвінеї й амазонські індіанці розвинули
сільськогосподарське виробництво, але вони не продукують такої кількості
надлишків продовольства, яку технічно цілком спроможні забезпечити.
Отже, проста технологічна можливість підвищити власну продуктивність і
збільшити обсяги виробництва, а разом з тим — збільшити чисельність
свого населення, не обов’язково пояснює, чому сталося саме так165. Дехто з
антропологів дійшов висновку, що в певних суспільствах мисливців-
збирачів збільшення раціону просто зменшило об’єми виконуваних робіт,
тому що члени цих спільнот цінували дозвілля більше за плоди праці.
Мешканці сільськогосподарських суспільств можуть бути в середньому
багатшими, але вони й працювати мають значно тяжче, тож їхнє становище
не здавалося привабливим. Як альтернатива, можливо, річ у тому, що
спільноти мисливців-збирачів застрягли там, де спостерігається, за словами
економістів, пастка рівноваги низького рівня. Тобто вони мають технології
вирощування насіння й навіть переходять до сільського господарства, але
соціальні очікування щодо розподілу надлишку швидко придушують
індивідуальні прагнення вищих рівнів продуктивності166.

Можливо, причиновий зв’язок тут розвернувся в протилежний бік: люди
первісних суспільств були не готові продукувати надлишки з власної волі,
поки їх до цього не змусили правителі, що могли як слід пригрозити їм. Ті,
хто тримав владу, у свою чергу, могли не мати бажання працювати, але були
абсолютно задоволені нагодою змусити до роботи інших. У такому випадку,
поява ієрархії буде результатом не економічних, а політичних чинників,
таких як військове завоювання або примус. Із цього приводу зазвичай
згадується будівництво пірамід у Єгипті.

Отже, щільність населення може бути не безумовною причиною
формування держави, а радше сторонньою змінною, що сама є продуктом
іншого, ще не ідентифікованого чинника.

Держава як продукт насильства й примусу
Вади й прогалини всіх тих пояснень, у центрі уваги яких лежить перед-

усім економіка, стосуються насильства як очевидного джерела формування
держави. Перехід від племені до держави призводить до величезних втрат
свободи й рівності. Важко уявити суспільства, готові віддати все це навіть за
потенційно значні прибутки, які дасть зрошення полів і насаджень. Ставки
мають бути набагато вищими, і їх простіше пояснити загрозою самому
життю, породженою організованим насильством.
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Ми знаємо, що практично всі людські суспільства так чи інакше
займаються насильством, особливо на племінному рівні. Ієрархія та
держава можуть з’явитися тоді, коли один племінний сегмент завоював
інший і взяв під свій контроль його територію. Вимога підтримки
політичного контролю над переможеним племенем підштовхує
завойовників до створення централізованих репресивних інституцій, які
згодом перетворюються на адміністративну бюрократію первісної держави.
Особливо у випадку, коли між племінними групами є мовна або етнічна
відмінність: переможець, цілком імовірно, спробує встановити відносини
панування над переможеним і, за можливості, й надалі зміцнюватиме таке
класове розшарування. Навіть сама загроза такого завоювання з боку
іноземних племен спонукатиме племінні групи до створення постійних і
централізованих форм управління й контролю, як це трапилося з
індіанцями шаєн і пуебло167.

Сценарій, коли племені вдається завойовувати осіле суспільство,
розгортається незліченну кількість разів протягом відомої нам історії, коли
хвилі тангутів, хітаїв, гунів, чжурчженів, арійців, монголів, вікінгів і
германців будували свої держави на цій основі. Єдиним питанням
залишається: чи в такий спосіб виникали найперші держави? Століття
племінних війн у таких місцях, як Папуа-Нова Ґвінея чи Південний Судан,
так і не породили суспільств державного рівня. Антропологи стверджують,
що в племінних суспільств виникали механізми вирівнювання для
перерозподілу влади після конфлікту; нуери просто поглинають своїх
ворогів, а не займаються управлінням ними. Отже, з’ясовується, що для
того, аби пояснити появу держав, потрібна наявність ще й інших причин.
Адже лише після того, як агресивні племінні групи вирвалися зі степів
Внутрішньої Азії чи з Аравійської пустелі або спустилися з гір Афганістану,
утворилися більш централізовані політичні одиниці.

Ізоляція та інші географічно-екологічні чинники
Антрополог Роберт Карнейро відзначив, що попри можливу

універсальність і потребу війни як передумови формування держави, її не
можна вважати абсолютним чинником. Він доводить, що тільки тоді, коли
зростання продуктивності відбувається в географічно ізольованій області,
як-от у долині річки або коли ворожі племена оточують територію іншого
племені, ці обставини можуть пояснити появу ієрархічних держав. У
ситуаціях відсутності закритої території, коли щільність населення є
низькою, слабкі племена або індивіди можуть просто втекти. Але в таких
місцях, як долина Нілу, що оточена пустелями й морем, або в гірських
долинах Перу, обмежених джунглями й високими горами, цієї опції просто
не було168. Тобто середовище також пояснює, чому підвищення
продуктивності приводило до вищої густоти населення, адже людям не було
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куди тікати.
Але є приклад племен гірських районів Нової Ґвінеї, що займаються

землеробством і живуть у долинах, тож ці чинники самі по собі не можуть
пояснити зростання держав. Важливе значення можуть також мати й
абсолютні розміри. Месопотамія, долина Нілу та долини Мексики — усі
вони є відносно великими сільськогосподарськими районами, що, однак,
оточені горами, пустелями та океанами. У таких умовах можна сформувати
концентрованіші військові формування й поширювати з їхньою допомогою
свою владу на більші території, особливо якщо одомашнити тяглових
тварин — коней чи верблюдів. Отже, не просто обмеженість, а розмір і
доступність обмеженої території визначають, чи сформується держава.
Природне середовище здатне допомогти первісним будівничим держав,
захищаючи їх від зовнішніх ворогів з-поза меж річкової долини або
острова, дозволяючи одночасно розгорнути захисні сили. По всій Океанії
князівства та протодержави сформувалися тільки на великих островах, як-
от Фіджі, Тонґа і Гаваї, але не на малих типу Соломонових островів, Вануату
або на архіпелазі Тробріан. Нова Ґвінея — великий острів, але він
надзвичайно гористий, з міріадами крихітних вирізаних в улоговинах
мікросередовищ.

Держава як продукт харизматичної влади
Археологи, які розмірковують про походження політики, зазвичай

тяжіють до матеріалістичних пояснень, відштовхуючись від довкілля й
рівня технологій, а не культурних чинників на зразок релігії, просто тому,
що про матеріальне середовище ранніх суспільств їм відомо більше169. Але
здається дуже ймовірним, що для формування первісних держав релігійні
ідеї мали вирішальне значення, бо вони могли ефективно легітимізувати
перехід до ієрархічних структур і втрату свободи, такої звичної в племінних
суспільствах. Макс Вебер вирізняє те, що називає харизматичною владою,
від її традиційного або сучасного раціонального різновидів170. Грецьке
слово «харизма» означає «доторк Бога»; харизматичний лідер утверджує
свою владу не тим, що його обрали співвітчизники за спроможність
керувати, а тим, що він вважається помазаником Божим.

Релігійна влада і військова майстерність ідуть поруч. Релігійна влада
дозволяє племінному вождю вирішувати масштабні проблеми колективної
дії, об’єднуючи в групи автономні племена. Релігійний авторитет може
значно краще, ніж економічна вигода, пояснити, чому вільні люди з племен
готові назавжди делегувати владу окремій особі та родинній групі цієї
особи. Лідер може потім використати цю владу для створення
централізованої військової машини, здатної завоювати непокірні племена, а
також забезпечити й підтримувати внутрішній мир і безпеку, що, у свою
чергу, посилює релігійний авторитет лідера в петлі зворотного зв’язку між
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ними. Єдина проблема при цьому, однак, полягає в тому, що вам потрібна
нова форма релігії, що була б здатна подолати обмеження в масштабуванні,
притаманні поклонінням предків та іншим видам конкретних культів.

В історії навіть є ситуація, що ілюструє цей процес: піднесення першої
арабської держави за Патріаршого та Омеядського халіфатів. Племінні
народи населяли Аравійський півострів протягом багатьох століть, живучи
на кордонах суспільств державного рівня: Єгипту, Персії й Риму / Візантії.
Суворість їхнього довкілля та його непридатність для сільського
господарства пояснювали, чому вони ніколи не були завойовані й тому
ніколи не відчували військового тиску, що вимагав би від них об’єднання в
централізовану державу. Вони жили з торгівлі та посередництва між
сусідніми осілими суспільствами, але не мали змоги накопичити значні
надлишки самостійно.

Однак справи різко змінилися за часів народження Пророка Мухаммеда в
570 році в арабському місті Мекка. Згідно з мусульманською традицією,
Мухаммед отримав перше одкровення від Бога на сороковому році свого
життя, почавши проповідувати племенам меккан. Він і його послідовники
зазнали гонінь у Мецці, тому вони переселилися в Медину 622 року. Його
запросили до посередництва серед ворогуючих племен Медини, що було
спричинено так званою Конституцією Медини, яка встановила загальну
умму, або спільноту вірних, чим посунула племінну лояльність на задній
план. Мухаммедова політея ще не мала всіх характеристик справжньої
держави, але вона подолала систему родової організації не через
завоювання, а через укладення суспільного договору, підкріпленого
харизматичним авторитетом пророка. Після кількох років боротьби нова
мусульманська політея згуртувала своїх прихильників і підкорила Мекку,
об’єднуючи центральну Аравію в єдине суспільство державного рівня.

Зазвичай у завойовницьких державах лінія родоначальника —
племінного лідера — еволюціонує в правлячу династію. У випадку
Мухаммеда цього не сталося, бо він мав лише дочку Фатіму й не мав синів.
Таким чином, лідерство в новій державі перейшло до одного з товаришів
Мухаммеда в клані Омеядів з паралельного сегменту Мухаммедового
племені курайш. Омеяди перетворилися на династію, а держава Омеядів за
Утмана і Муавія швидко здобула перемогу над Сирією, Єгиптом та Іраком,
наклавши арабський режим на ці вже чинні суспільства державного
рівня171.

Немає чіткішої ілюстрації важливості ідей у політиці, ніж поява арабської
держави за пророка Мухаммеда. Арабські племена до цього моменту
відігравали у світовій історії глибоко маргінальну роль; лише
харизматичний авторитет Мухаммеда дозволив їм об’єднатися й
продемонструвати свою владу на Близькому Сході та в Північній Африці.
Племена не мали економічної бази, що дозволяла б їм заговорити
потужним голосом; вони здобули економічну силу через взаємодію
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релігійних ідей і військової організації, а потім змогли завоювати аграрні
суспільства, що забезпечили виробництво надлишків172. Це не є чистим
прикладом формування первісної держави, оскільки навколо арабських
племен було доволі прикладів усталених держав, як-от Персія і Візантія,
яких ті могли наслідувати і, нарешті, підкорити. Ба більше, сила племінного
ладу залишалася такою міцною, що наступні арабські держави так ніколи й
не спромоглися на його повне подолання чи на створення державної
бюрократії, що не була б сильно заражена зразками племінної політики
(див. розділ 13). Це змусило пізніші арабські й турецькі династії вдаватися
до надзвичайних заходів заради звільнення від впливу родових і племінних
зв’язків через армії рабів та адміністрації, цілковито укомплектовані з
іноземців.

І якщо створення першої арабської держави є особливо помітною
ілюстрацією політичної сили релігійних ідей, практично кожна інша
держава спиралася на релігію задля власної легітимації. Міфи про
заснування грецької, римської, індійської та китайської держав — усі вони
простежують походження предків від божеств або щонайменше від
напівбожественного героя. Політичну владу первісних держав неможливо
зрозуміти окремо від релігійних обрядів, які контролював правитель,
використовуючи їх для легітимації своєї влади. Розгляньмо, наприклад, таку
оду засновнику китайської династії Шан із «Книги од»:

Небо послало ластівку
Знизитись і народити [батька нашого] Шан
[Його нащадки] жили в країні Інь і виросли у величі.
[Тоді] давно Ті призначив військових Тан
Порядкувати на кордонах через чотири чверті...

Інша ода розповідає:

Дуже мудрими були [боги] Шан,
І давно з’явились благі вістки [династії];
Коли вода потопу розлилася далеко за межі,
Юй влаштував і розділив райони землі173.

Здається, ми наближаємося до повнішого пояснення того, як поставала
первісна держава. Це має бути взаємодія кількох чинників. По-перше,
потрібна наявність достатнього надлишку ресурсів, щоби забезпечити
наддостаток, який перевищить необхідний для існування рівень. Цей
наддостаток міг бути й природним: Тихоокеанський північний захід був
настільки сповнений дичини й риби, що тамтешні суспільства мисливців-
збирачів були спроможні на формування князівств, якщо не держав. Але
частіше достаток забезпечували технологічні досягнення, як-от сільське
господарство. По-друге, абсолютний масштаб суспільства має бути
достатньо великим, аби забезпечити зародження поділу праці й появу
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правлячої еліти. По-третє, це населення має перебувати у фізичних межах,
які підштовхували б його до збільшення щільності розселення в міру появи
відповідних технологічних можливостей, і гарантувати, що піддані не
зможуть утекти, коли настане час застосування примусу до нього. І,
нарешті, у племінних груп мають бути мотиви для відмови від власної
свободи на користь державної влади. Вони можуть бути наслідком загрози
фізичного вимирання чи винищення іншими, краще організованими
групами. Або стати результатом впливу харизматичного авторитету їхнього
релігійного лідера. Узяті в сукупності, усі вони здаються ймовірними
чинниками, що привели до появи держав у місцях на зразок долини Нілу174.

Томас Гоббс стверджував, що поява держави, або Левіафана, стала
наслідком раціонального суспільного договору між людьми, зацікавленими
в розв’язанні проблеми ендемічного насильства та припиненні війни всіх
проти всіх. На початку другого розділу я припустив, що в цій теорії, як і в
усіх гіпотезах про ліберальні суспільні договори, була фундаментальна
помилка, бо її передумовою був передсоціальний природний стан, у якому
люди жили окремими, ізольованими індивідами. Але такого стану
первісного індивідуалізму ніколи не було; люди є соціальними в силу своєї
природи, і їм не треба було ухвалювати керованих особистими інтересами
рішень, щоб організовуватись у групи. Особлива форма, якої набуває
соціальна організація, часто є результатом раціонального обговорення на
вищих рівнях розвитку. Але на нижчих вона з’являється як стихійний
будівельний блок, створений людською біологією.

Але є зворотний бік Гоббсіанської помилковості. Так само, як ніколи не
було чистого переходу від аномічного, безладного природного стану до
впорядкованого громадянського суспільства, ніколи не було й остаточного
розв’язання проблеми людського насильства. Людські істоти співпрацюють,
щоб конкурувати, і змагаються, щоби співпрацювати. Народження
Левіафана не позбавило людей проблеми насильства назавжди; він просто
перемістив її на більш високий рівень. Замість племінних сегментів, що
боролися між собою, тепер держави зайняли місця головних дійових осіб у
війнах дедалі більших масштабів. Перша держава, що виникла як
переможець, може встановити свій мир переможця, але із часом її
наздоганяють суперники — нові держави, що запозичують її ж політичні
технології й беруться кидати виклик її першості.

ЧОМУ ДЕРЖАВИ НЕ Є УНІВЕРСАЛЬНИМИ?
Тепер ми можемо зрозуміти, чому держави не спромоглися на свою появу

в певних частинах світу, як-от в Африці й Океанії, і чому в окремих
регіонах Афганістану, Індії та нагір’ї Південно-Східної Азії досі
зберігаються племінні суспільства. Політолог Джеффрі Гербст стверджував,
що відсутність туземних держав у багатьох регіонах Африки випливає зі
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взаємодії кількох уже знайомих чинників: «Основна проблема, що стоїть
перед будівничими держав в Африці, будуть вони колоніальними
володарями, намісниками чи президентами держав незалежної епохи,
полягає в тому, що їм завжди буде тяжко здійснювати владу над суворими й
негостинними територіями з відносно низькою щільністю населення»175.
Учений вказує на те, що лише 8 % землі континенту лежить у тропічному
кліматі, а 50 % отримує недостатню кількість опадів для підтримки
регулярного сільського господарства. Попри те, що рід людський вийшов з
Африки, люди досягли процвітання в інших частинах світу. Щільність
населення цього континенту завжди була низькою аж до приходу сучасного
сільського господарства та медицини; лише в 1975 році Африка досягла
щільності населення, характерної для Європи 1500 року. Частини Африки,
які є винятками із цього загального правила, як, наприклад, родючий район
Великих озер і Велика рифтова долина, завжди підтримували значно вищі
рівні щільності населення, і тому там теж рано з’являлися централізовані
держави.

Фізична географія Африки також була чинником, що утруднював
реалізацію влади. На континенті небагато річок, що є судноплавними на
довгих ділянках (знову ж таки, винятки із цього правила, як низини Нілу,
лише підтверджують це припущення, оскільки саме там постала одна з
перших у світі держава). Великі пустелі Сахелю становлять величезну
перешкоду для торгівлі та завоювання, на відміну від менш засушених
степових земель Євразії. Ті мусульманські воїни-вершники, яким вдалося
перебратися через цю перешкоду, незабаром виявили, що їхні коні швидко
вмирають від енцефаліту, принесеного заразною мухою цеце, і це пояснює
причину того, що мусульманські частини Західної Африки обмежені
північними районами Нігерії, Кот-д’Івуара, Гани тощо176. На територіях
Африки, укритих тропічними лісами, важливою перешкодою формуванню
держав стали труднощі будівництва й підтримки доріг. Дороги римлян,
побудовані в Англії, використовувалися ще через тисячу років після
занепаду там влади Риму; а в тропіках небагато доріг можуть витримати
більше за сезон-два.

В Африці є порівняно небагато регіонів, чітко обмежених фізичною
географією. Це означає, що правителі територій поставали перед
надзвичайно важкими для подолання перешкодами поширення своєї влади
і встановлення адміністрації в глиб краю разом із контролем тамтешнього
населення. Низька щільність населення означала, як правило, наявність
нових, доступних земель; люди могли реагувати на загрозу підкорення,
просто тікаючи далі в необжиті до цього місця. Консолідація держави,
заснована на завойовницьких війнах, ніколи не траплялася в Африці тією
мірою, якою це відбувалося в Європі, просто тому, що мотиви та
можливості завоювання були там значно обмеженішими177. Це означає,
вважає Гербст, що переходу від племінної до територіальної концепції

104



влади із чітко продуманими адміністративними кордонами того роду, що
спостерігався в Європі, там не відбулося взагалі178. Поява держав на
частинах континенту, які були б чітко окресленими, як-от долина Нілу, є
винятком, що повністю узгоджується з основним правилом.

Причини відсутності держав у австралійських аборигенів можуть бути
подібними до африканських. Австралія здебільшого є надзвичайно
посушливим і недиференційованим континентом; незважаючи на тривалий
час, протягом якого там живуть люди, щільність тамтешнього населення
завжди була надзвичайно низькою. Відсутність сільського господарства та
природно обмежених регіонів може пояснити нездатність політичних
структур виходити на рівні, вищі за родові та племінні.

Ситуація в Меланезії виглядає інакше. Регіон повністю складається з
островів, так що він має чіткі природні межі; крім того, там давно
винайшли сільське господарство. Проблема полягає в масштабуванні й
різних перешкодах реалізації влади, враховуючи ще й гірський характер
більшості островів. Гірські долини, на які розподілені острови, невеликі,
вони здатні підтримувати лише обмежену кількість населення, тож
реалізувати й поширювати в таких умовах владу на великі відстані
надзвичайно важко. Як зазначалося раніше, на великих островах з
більшими й родючішими рівнинами, як-от Фіджі та Гаваї, князівства й
держави виникали.

Збереження племінних форм організації в багатьох регіонах світу,
включно з Афганістаном, курдськими районами Туреччини, Іраку, Ірану й
Сирії, як і високогір’ями Лаосу і В’єтнаму, а також племінними регіонами
Пакистану, пояснювали гори. Вони істотно ускладнюють державам і їхнім
арміям справу завоювання й утримання територій. Турки, монголи й перси,
потім — англійці, росіяни, а тепер — американці й сили НАТО все ще
намагаються підкорити і втихомирити племена Афганістану й створити там
централізовану державу, але їхні успіхи поки виглядають більш ніж
скромно.

Розуміння умов, за яких відбувалось утворення первісних держав, цікаве
тим, що допомагає визначити деякі матеріальні речі, які уможливлюють цей
процес. Проте, зрештою, є надто багато чинників, що взаємодіють між
собою, перешкоджаючи розробці однієї сильної прогностичної теорії. Деякі
пояснення звучать у стилі Кіплінгових «Таких собі казок». Наприклад, на
деяких територіях Меланезії умови навколишнього середовища дуже схожі
з тими, що панують на великих островах Фіджі або Тонга, де сільське
господарство потенційно здатне підтримувати високу щільність населення
— але там так і не виникло жодної держави. Можливо, причина має
стосунок до релігії або ховається у специфічних випадковостях уже
втраченої історії.

Незрозуміло, наскільки важливо розробити таку теорію, оскільки
переважна кількість держав по всьому світу є продуктами «конкурентної», а
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не «первісної» появи держав. Багато з них до того ж виникли в ті історичні
часи, про які ми не маємо жодних письмових свідчень. Утворення Китаю як
держави, зокрема, відбулося дуже рано, за якийсь час після Єгипту та
Месопотамії, а також одночасно з піднесенням держав навколо
Середземного моря і в Новому Світі. Є важливі письмові й археологічні
свідчення про первісну китайську історію, що дозволяє нам, плюс до всього,
значно чіткіше й повніше розуміти сенс китайської політики. Але
найголовнішим є те, що держава, яка виникла в Китаї, була набагато
сучаснішою в запропонованому Максом Вебером розумінні, ніж будь-яка з
її аналогів серед інших країн. Китайці створили єдину багаторівневу
адміністративну бюрократію, чого ніколи не траплялося ні в Греції, ні в
Римі. Вони розробили явно антисімейну й антиродову політичну доктрину,
і первісні правителі цієї країни прагнули підірвати владу сімей з політичної
еліти й родових груп на користь безособової адміністрації. Ця держава
займалася національним будівництвом, яке мало наслідком появу
стандартизованої, рівномірної культури, достатньо потужної для того, аби
за два тисячоліття витримати політичні кризи й зовнішні вторгнення.
Китайський політичний і культурний простір поширюється на значно
більше населення, ніж те, на що спромоглася Римська держава. Римляни
правили імперією, обмежуючи громадянство спочатку порівняно
невеликою кількістю людей на Італійському півострові. Попри те, що ця
імперія врешті-решт простяглася від Британії до Північної Африки, вона
складалася з гетерогенного набору народів, яким було дозволено
самоврядування. У Китаї ж, навпаки, незважаючи на те, що монарх називав
себе імператором, а не королем, він керував чимось, що виглядало значно
більше схожим на королівство за своєю однорідністю.

Китайська держава була централізованою, бюрократичною і надзвичайно
деспотичною. Маркс і Віттфогель визнали цю характеристику китайської
політики, використавши терміни «азіатський спосіб виробництва» і
«східний деспотизм». У наступних розділах я спробую довести, що так
званий східний деспотизм — це не що інше, як передчасна поява політично
сучасної держави. У Китаї держава консолідувалась і постала задовго до
того, як інші соціальні суб’єкти змогли інституціюватись як самостійні
актори, як-от спадкова територіально базована аристократія, організоване
селянство, купецькі міста, церкви та інші автономні групи. На відміну від
Риму, китайська армія перебувала під жорстким контролем держави й
ніколи не становила загрози її політичній владі. Цей початковий перекіс у
балансі сил було заблоковано на тривалий подальший період, протягом
якого могутня держава перешкоджала й запобігала появі альтернативних
джерел влади — як економічних, так і політичних. Жодна динамічна
сучасна економіка, яка могла би порушити цей розподіл влади, не виникла
аж до настання ХХ століття. Сильні іноземні вороги періодично
підкорювали частини або всю країну, але вони, як правило, вели племінний

106



спосіб життя, маючи менш розвинені культури, тож були швидко
всмоктані, розчинені, «китаїзовані» власними підданими. Аж до приходу
європейців у ХІХ столітті Китай не поставав перед необхідністю по-
справжньому боротися з нав’язаними іноземними моделями, які кидали би
виклик його державоцентричному шляху розвитку.

Китайська модель політичного розвитку відрізняється від західної, бо
передчасний розвиток сучасної держави не було компенсовано іншими
інституціалізованими центрами сили, які могли би змусити її до чогось на
зразок верховенства права. Але в цьому розумінні вона також відчутно
відрізняється й від Індії. Одна з найбільших помилок Маркса стосувалася
того, що він не бачив різниці між Китаєм та Індією, звалюючи все разом під
одну «азіатську» парадигму. На відміну від Китаю, але подібно до Європи,
інституціалізація панівних соціальних сил Індії — організованого класу
священиків, разом з проростанням «метастазів» родових структур у кастову
систему — діяла як гальмо на шляху накопичення влади державою.
Результатом було те, що за останні двісті двадцять років політичний режим
Китаю за замовчуванням був унітарною імперією, перемежовуючись
періодами громадянської війни, вторгнення й розпаду, тоді як режим в Індії
за замовчуванням мав форму радше роз’єднаної системи дрібних
політичних одиниць, перемежовуючись короткими періодами єдності й
імперії.

Головним рушієм формування китайської держави були не потреба
створювати грандіозні іригаційні проекти і не поява харизматичного
релігійного лідера, а невблаганні війни. Війна й воєнні потреби привели до
зміцнення системи з десятків тисяч політичних одиниць і переходу в єдину
державу впродовж вісімнадцяти сотень років, спонукаючи до утворення
класу постійних кваліфікованих чиновників і адміністраторів, що, у свою
чергу, виправдало відхід від родичання як основи політичної організації. Як
зауважив Чарльз Тіллі стосовно Європи пізнішого періоду, але це
справедливо і щодо Китаю, «війна породила державу, і держава взялася
вести війну».

161 Деякі антропологи, такі як Елман Сервіс і Роберт Карнейро, вирізняють проміжний рівень
суспільства: між племенами та державами, яким є князівства. Князівства виглядають так само, як
держави, настільки, наскільки вони стратифіковані, мають центральне джерело влади
й легітимізуються через інституційну релігію. Однак вони відрізняються від держави, бо, як
правило, не підтримують міцних постійних армій і не мають змоги запобігати власному занепаду
через розпад підлеглих племен або регіонів. Service. Primitive Social Organization. — Сhap. 5;
Robert Carneiro. The Chiefdom: Precursor of the State, in Grant D. Jones and Robert R. Kautz, eds. The
Transition to Statehood in the New World (New York: Cambridge University Press, 1981).
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Частина друга. ДЕРЖАВНЕ
БУДІВНИЦТВО
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6. КИТАЙСЬКИЙ ТРАЙБАЛІЗМ

Витоки китайської цивілізації; організація племінного суспільства в
Стародавньому Китаї; характеристики китайської сім’ї та родових зв’язків;
поширення феодалізму за династії Чжоу і природа політичної влади

Трайбалізм, тобто родоплемінна структура, існував у Китаї від самого
початку його історії. Сегментарні родоводи досі присутні в деяких регіонах
південної частини Китаю й на Тайвані. Коли історики говорять про
«китайські сім’ї», вони часто мають на увазі не окремі чарунки, що
складаються з двох батьків і їхніх дітей, а значно ширші родові групи, які
можуть налічувати сотні або навіть тисячі членів. Оскільки початки
китайської історії відносно добре задокументовані, ми маємо рідкісну
можливість спостерігати за кристалізацією держави від суспільства
племінного рівня.

Людські істоти живуть у Китаї протягом дуже тривалого часу. Архаїчні
люди, як-от згадуваний гомо еректус, були присутні там уже вісімсот тисяч
років тому, а гомо сапієнс з’явився протягом перших кількох тисяч років
після виходу з Африки. Просо (на півночі) і рис (на півдні) стали першими
агрокультурами раннього етапу розвитку, а металургія й осілі громади
вперше з’явилися в додинастичний період Яншао (5000–3000 рр. до н.е.).
Укріплені міста й очевидні свідчення соціальної стратифікації з’явилися в
період Лоншань (3000–2000 рр. до н.е.). До цього моменту релігія базувалася
на поклонінні предкам або духам під головуванням шаманів, що, як і в
більшості суспільств родового рівня, не спеціалізувалися на цьому, а були
звичайними членами спільноти. Але з появою глибшої стратифікації
спільнот періоду Лоншань правителі почали монополізувати контроль над
шаманством і використовувати його задля зміцнення власної
легітимності179.

Після розвитку сільського господарства, можливо, найважливішим
технологічним кроком стало приручення коня. Це, здається, уперше
трапилося на території сучасної України в IV тисячолітті до н.е.,
поширившись на Західну й Центральну Азію на початку ІІ тисячоліття до
н.е. Перехід до кочового скотарства завершився на початку І тисячоліття до
н.е., коли перші племінні народи почали верхи прокладати свій шлях до
Китаю180. Значна частина подальшої історії Китаю відбувається під знаком
цього явища.

Періодизація часів Стародавнього Китаю може призвести до плутанини
(див. таблицю 1)181. Яншао і Лоншань є радше археологічними, аніж
династичними категоріями, названими на честь поселень середини й
низов’я течії Хуанхе в Північному Китаї. Династичний Китай починається з
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трьох династій Ся, Шан і Чжоу. Династія Чжоу, у свою чергу, ділиться на
Західну і Східну Чжоу, цей розкол трапився в 770 році до н.е., коли Чжоу
перенесли свою столицю з Хаодзін у провінції Шааньсі в місто Луоян у
сучасній західній провінції Хенань. Східну Чжоу, крім того, поділяють на
два підперіоди: Чунь-Цю (Весна-Осінь) і Чжаньґо (Воюючі царства).

Таблиця 1. Періодизація історії Стародавнього Китаю
Рік (до нашої ери) Династія Період Кількість політичних одиниць / політей
5000 Яншао

3000 Лоншань

2000 Ся Три династії 3000

1500 Шан 1800

1200 Західна Чжоу 170

770 Східна Чжоу Весна й осінь
(770–476)

23

Воюючі держави
(475–221)

7

221 Цінь 1
Період Стародавнього Китаю починається від первісних часів і триває до

початку династії Цінь, яка ознаменувала об’єднання Китаю в єдину імперію.
Те, що ми знаємо про цей період, здобуто завдяки широким археологічним
даним, зокрема великій кількості написів на кістках для ворожіння (як
правило, овечих плечових кістках), які використовували для передбачення
майбутнього; написам на бронзовому посуді й бамбуковим стрічкам, на
яких чиновники при дворі зберігали звіти про державні справи182. Ще
одним джерелом інформації є класична китайська література, написана
протягом останніх декількох століть Східної Чжоу. Найважливішими в ній
є п’ять канонічних творів, що лежать в основі навчання кожного
китайського чиновника-мандарина: «Ши Цзін, або Книга од»; «Лі Чи, або
Книга обрядів»; «Шу Цзін, або Книга історії»; «Йі Цзін, або Книга Змін» і
«Чунь Цю, або Хроніки Весни й Осені». Вважається, що ці твори зібрав,
відредагував й передав Конфуцій, тому вони, разом з об’ємними
трактуваннями, складають основу конфуціанської ідеології, яка протягом
тисячоліть формує китайську культуру. Канонічні тексти творилися на тлі
посилення громадянської війни і політичної кризи часів Східної Чжоу;
«Хроніки Весни й Осені» є описом царювання дванадцяти послідовних
правителів держави Лу, які, згідно з Конфуцієм, продемонстрували
якнайбільший занепад цього періоду. Ці класичні праці, а також твори,
написані Конфуцієм, Менцзи, Моцзи, Суньцзи та іншими авторами тих
часів, містять багато історичної інформації, хоча достовірність цих
первинних літературних джерел залишається нез’ясованою.

Проте є явні ознаки, що засвідчують величезне скорочення загальної
кількості політичних одиниць у Китаї: від приблизно десяти тисяч на
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початку династії Ся до дванадцяти сотень за ранньої Західної Чжоу, і далі
до семи в період Воюючих держав183. Фундамент під першу по-справжньому
сучасну державу було закладено за правління Західної Цінь у часи
правителя Сяо та його міністра Шан Яна. Процес державної консолідації
дійшов до завершення, коли Цінь переміг усіх своїх суперників і утворив
єдину імперію, запроваджуючи стандартні інституції, що вперше з’явилися
за династії Цінь на більшій частині Північного Китаю.

ПЛЕМІННИЙ КИТАЙ
Перехід від племінного суспільства до держави в Китаї відбувався

поступово, у міру народження державних інституцій як нашарування на
вершині соціальної структури, що до того часу базувалася на родинних
стосунках. Те, що іноді називають «державами» часів династій Ся і Шан,
краще характеризувати як князівства або племена з підвищеними рівнями
стратифікації і централізованого керівництва. Родинність залишалась
основною формою китайської суспільної організації аж до кінця династії
Шан. Ситуація почала змінюватися лише з приходом династії Чжоу, коли
почали з’являтися справжні держави з постійними арміями й
адміністративними структурами.

На первісному етапі китайської історії суспільство було організовано в
групи родової структури за чоловічою лінією, претендуючи на походження
від спільного предка. Базова воєнна одиниця складалася з чоловіків
приблизно ста домогосподарств, що становили родинну лінію, згруповану
під іменем голови роду. Родоводи могли гнучко поєднуватися в клани чи в
ті ж таки родоводи вищого порядку, і правитель був верховним головою
всіх ліній певного регіону184.

Протягом періоду Трьох династій ритуальна поведінка в межах родоводу
була кодифікована рядом законів. Її обряди оберталися навколо поклоніння
спільному предку родоводів, їх здійснювали в родовому храмі, де на
скрижалях указували ім’я предка. Ці храми мали кілька частин, що
відповідали родовому чи підродовому рівням організації. Лідери родин
підтверджували свою владу, контролюючи обряди; неправильне виконання
чи недотримання обрядів і військових наказів вели до тяжких покарань з
боку правителів або вищих керівників роду. Відповідно, для остаточної
перемоги над супротивником було важливо зруйнувати храм його предків,
розграбувати символічні скарби, а потім убити чоловіче потомство ворога,
чим розірвати його «родову нитку»185.

Подібно до інших племінних суспільств, Китай у цей період переживав то
розширення, то зниження рівня соціальної організації. З одного боку, роди,
що здавна осіли в родових селищах, об’єднувалися для цілей війни,
самооборони або комерції. Іноді їхні союзи були добровільними, маючи в
основі спільні економічні інтереси; іноді вони були пов’язані з ритуальним
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ушануванням певного лідера; доволі часто були наслідком примусу й
насильства. Війна ставала звичною справою, про що свідчать огородження
земляними валами міських мурів, що почали масштабно з’являтися в період
Лоншань186.

З іншого боку, родові спільноти перебували під постійною загрозою
поділу, коли молодші нащадки шукали нових земель і створювали власні
відгалуження родинних гілок. У цей час Китай був малонаселеним, і сім’ї
могли тікати з-під влади роду, просто переміщуючись на нове місце187. Тож,
як і передбачено теоріями формування держав, низька щільність населення
і брак природних кордонів працювали проти формування держав та
ієрархій.

Проте в інших частинах долини річки Хуанхе щільність населення, як і
продуктивність сільського господарства, зростала. Збільшення рівнів
ієрархії часів династії Шан спостерігається в суворості покарань, які могли
бути накладені лідерами на своїх послідовників, а також у поширенні
рабства й людських жертвоприношень. Ворожильні написи на кістках
згадують п’ять видів покарання: тавро на лобі, відрізання носа, відрізання
ніг, кастрацію та смерть188. Багато поховань цього періоду містять поламані
обезголовлені скелети, імовірно, рабів або військовополонених. Лідерів
вищого рівня ховали в компанії із цілими п’ятьма сотнями жертовно
вбитих осіб; у могильній ямі на розкопках в Іньсю було виявлено — ні мало
ні багато — десять тисяч жертовних тіл поряд з великою кількістю коней,
колісниць, зброї та інших цінних артефактів. Отже, умиротворення
померлих предків позбавляло живих величезної кількості ресурсів, людей,
тварин і матеріалів189. Очевидно, починалося зрушення від племінних до
більш ієрархічних форм державного устрою.

КИТАЙСЬКА СІМ’Я І РОДИННІСТЬ
Однією з найсталіших констант китайської історії є сім’я та родина в

суспільній організації. Правителі Цінь намагалися придушити родові
зв’язки на користь безособових форм адміністрування як у своєму
володінні, так і в усьому Китаї загалом, створивши єдину уніфіковану
імперію. Коли в 1949 році до влади прийшла Комуністична партія Китаю,
вона теж робила спроби застосувати свою диктаторську владу задля
усунення традиційної китайської сімейності й міцного прив’язування особи
до держави. Жодний із цих політичних проектів не запрацював так, як
сподівалися його автори; китайська сім’я виявилася дуже еластичною, тож
групи із чоловічих ліній у певних районах Китаю існують досі190. Після
нетривалого періоду династії Цінь безособову адміністрацію нарешті
вдалося запровадити Ранній династії Хань (206 р. до н.е. – 9 р. н.е.). Але
родові зв’язки повернулися з новою силою наприкінці пізнього періоду
Хань, а також династій Суй і Тан. Безособову публічну адміністрацію було
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відновлено тільки з настанням часів династій Сун і Мін на початку ІІ
тисячоліття нашої ери. На півдні Китаю родоводи й клани тримали міцні
позиції аж до ХХ століття. На місцевому рівні вони відігравали
квазіполітичні функції і частково витіснили саму державу як джерело влади
з багатьох питань.

Про китайські родоводи написано чимало літератури, значну частину
якої репрезентують антропологи, що вивчали сучасні громади на Тайвані й
півдні Китаю, використовуючи письмові свідчення цих місцевостей, що
сходять до ХІХ століття191. Здійснювалися також дослідження сімейних і
родових стосунків більш ранніх періодів китайської історії, засновані на
надзвичайно докладних записах, які залишили після себе окремі родинні
групи. Проте інформації про родинність Стародавнього Китаю в нас дуже
мало, тому є певна небезпека проектування сучасних тенденцій далеко
назад у часі. Дехто стверджує, що сучасні родоводи були продуктом
цілеспрямованої політики, яку сконструювали неоконфуціанці під час
перехідного періоду від династії Тан до Сун, і що родинність у ІІ тисячолітті
н.е. відрізнялася від попередньої192. Однак деякі особливості родової
організації залишаються незмінними протягом багатьох століть китайської
історії.

Родинність у китайському суспільстві ведеться строго за батьківською,
або чоловічою, лінією. Один антрополог свого часу визначив родовід як
корпоративну групу, якій властива ритуальна єдність, а базується вона на
демонстративному походженні від спільного предка»193. Якщо деякі сучасні
родоводи простежують предків на двадцять поколінь назад, то історичні
зазвичай звертаються не глибше ніж до п’яти поколінь. На противагу
цьому, клан є значно ширшим угрупованням родичів, що охоплює кілька
родоводів і часто засновується на фіктивній спорідненості. Вони та інші
такого самого типу іменні асоціації часто існують лише для того, щоби
підтвердити екзогамію194.

Як і в інших суспільствах, що ведуть родоводи за батьківською лінією,
успадкування й наступництво відбувається тільки через чоловіків. Жінка не
вважається невід’ємною частиною власної лінії, вона — радше ресурс, який
родина буде використовувати заради організації альянсів з іншими
важливими сім’ями. Коли вона виходить заміж, то розриває зв’язки із
сім’єю свого народження, і, принаймні під час багатьох періодів китайської
історії, може провідувати її тільки в спеціально визначені дні. Дружина
більше не поклоняється в храмі сім’ї свого народження, лише у храмі
чоловіка. Оскільки «родова нитка» проходить тільки через чоловіків, жінка
не має статусу в новій сім’ї, аж поки не дасть чоловіче потомство. Ба більше,
її душа не має захисту, поки вона не народить синів, які молитимуться за її
душу разом із душею чоловіка, щойно вони помруть. З практичного
погляду, сини є джерелом її соціального статусу й піклування в старості.

Між молодою дружиною-невісткою та її матір’ю-свекрухою
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встановлюється висока напруга, що документують незліченні китайські
романи і п’єси протягом століть, адже остання має право тероризувати
першу, поки в неї не народиться син. Але після народження сина жінка
може досягти дуже високого статусу як мати спадкоємця важливого роду.
Чимало інтриг дворів імператорського Китаю оберталися навколо зусиль
потужних і владних жінок поліпшити політичне становище своїх синів. За
Ранньої династії Хань овдовілій імператриці вдавалося посадити свого
спадкоємця на престол шість разів195.

Одна із сумних істин первісного суспільства полягала в складності
народження чоловічого потомства, що дожило би до дорослого життя. В
епоху досучасної медицини ні високий статус, ні багатство не були
справжніми запоруками в цій складній і туманній справі. Історія монархій
усього світу свідчить, що нездатність титулованих жінок королівського
подружжя дати чоловіче потомство постійно заводила держави в стан
політичної кризи. Багато сучасних японців з тривогою стежать за муками
Масако, дружини наслідного принца Нарухіто, що намагається зачати сина
після шлюбу в 1993 році. Це не надто страшно порівняно з низкою
попередніх імператорів, однак тільки три з п’ятнадцяти дітей імператора
Нінко (1800–1846) дожили до віку трьох років, і тільки п’ять з п’ятнадцяти
нащадків імператора Мейдзі (1852–1912) досягли повноліття196.

У Китаї, як і в деяких інших суспільствах, цю проблему зазвичай
розв’язують через конкубінат, співжиття, за допомогою якого чоловіки з
високим статусом можуть ефективно мати другу, третю і навіть більше
дружин. У Китаї було розроблено складну формалізовану систему
визначення послідовності в таких ситуаціях. Наприклад, син першої
законної дружини мав переважні права спадкування перед сином
наложниці, навіть якщо був молодший, хоча деякі імператори порушували
це правило. Незважаючи на систему правил, невизначеність стосовно
спадкоємності живила багато інтриг навколо політики царських дворів. У
71 р. до н.е. Хуо Сянь, дружина відомого посадовця, убила імператрицю Сю
під час її вагітності й зробила спадкоємицею власну дочку. У 115 році вже
нашої ери бездітна імператриця Янь, дружина імператора Анді, відправила
на страту його другорядну супутницю за те, що та народила сина197.

Як і у випадках греків і римлян, описаних Фюстелем де Куланжем,
китайська система спорідненості була тісно пов’язана із системою
приватної власності. Спочатку, коли прийшла династія Чжоу, уся земля
була оголошена власністю держави, але правителі Чжоу були занадто
слабкими, щоби забезпечити дотримання цього правила, і майно дедалі
частіше ставало приватним на умовах продажу або відчуження198. Власністю
всього роду була територія, на якій було розташовано родовий храм. Крім
того, багатші роди могли інвестувати в спільну власність, як-от греблі,
мости, колодязі та іригаційні системи. Окремі сім’ї мали власні ділянки, але
їхня здатність розпоряджатися ними була обтяжена ритуальними
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зобов’язаннями перед своїм родом199.
Зростання родини завжди створювало проблеми з успадкуванням

власності. Системи первородного спадкування існували на початку династії
Чжоу, але їх було замінено на правило поділу спадщини на однакові частки
серед усіх спадкоємців чоловічого роду, яке протрималося протягом
більшої частини китайської історії аж до ХХ століття200. Відповідно до цієї
системи, земля сім’ї часто ділилася на дедалі дрібніші й дрібніші ділянки,
що призводило до економічно невигідних результатів. Китайці розвинули
ідеал загальної сім’ї, у якій кілька поколінь нащадків чоловічої статі жили
під одним дахом. У міру того, як сини ставали старшими, вони закладали
власне житло на подрібнених сімейних землях або ж прагнули придбати
нові землі неподалік. Попри це нащадки й далі володіли часткою в спільній
родовій власності й мали обов’язки поклоніння спільним предкам, які
могли перешкоджати їм переселятися занадто далеко або вільно продавати
свою землю201.

Пізніше з’явилися значні регіональні відмінності, що стосувалися майна і
співмешкання. У Північному Китаї влада родоводів з плином часу занепала;
члени родів переїжджали до різних, часто дуже віддалених одне від одного
сіл, тож втрачали відчуття спільності й ідентичності. Але на півдні
спадкоємці родини і члени кланів продовжували жити й діяти поруч одне з
одним, так що іноді цілі села носили одне кланове прізвище. Існує чимало
гіпотез і здогадок стосовно таких різних напрямків розвитку: на півдні
протягом багатьох століть межі територій встановлено не було, що
дозволяло рідні триматися разом, навіть коли вона розросталася, а на
півночі постійно тривали війни й відбувалися переміщення людей, що
завдавало шкоди родинності й призвело до її занепаду.

Важливо пам’ятати, що родова організація була багато в чому привілеєм
заможного прошарку. Тільки належні до нього могли дозволити собі великі
маєтки, які можна за потреби поділити, свого роду спільну власність, а
також безліч дружин разом з наложницями, іноді потрібними задля того,
аби мати спадкоємців. І справді, коли правила родової системи в часи
династії Чжоу було кодифіковано вперше, вони стосувалися тільки певних
елітних сімей. Бідні родини не могли собі дозволити багато дітей, у деяких
випадках вони компенсували відсутність спадкоємця чоловічої статі,
приймаючи в сім’ю хлопця, який брав ім’я сім’ї своєї дружини — практика,
що дуже поширилась у Японії, а в Китаї не прижилася202.

«ФЕОДАЛЬНИЙ» ПЕРІОД КИТАЮ
Народ Шан був підкорений племенами Чжоу, що осіли на захід від своїх

традиційних місць уздовж річки Вей (у сучасній провінції Шаньсі) на
початку ХІ століття до н.е. Завоювання зайняло кілька років до його
остаточного завершення, коли силам Шан довелось одночасно воювати
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проти кінних кочівників на сході провінції Шаньдун. Чжоу вбив
спадкоємця Шан, а також замордував своїх братів заради захоплення влади
і врешті заснував нову династію203.

Це завоювання підготувало ґрунт для того, що вчені назвали феодальним
періодом Китаю, коли політичну владу було поділено в децентралізований
спосіб між сімействами й кланами ієрархічно ранжируваних родин і родів.
За час Західної й ранньої Східної династій Чжоу родовий зв’язок залишався
первинним принципом, на якому було побудовано соціальну організацію.
Але згодом держави в усьому Китаї зайнялися об’єднанням, до чого їх
підштовхували безупинні війни, які вели між собою родові угруповання
протягом періоду Весни й осені і Воюючих держав. Ми можемо доволі
детально простежити чинники, що були рушіями формування китайської
держави, відштовхуючись від дедалі більшого обсягу не археологічних
реконструкцій, а історичних і документальних свідчень.

Процес формування китайської держави є особливо цікавим у
порівняльній перспективі, бо він з багатьох поглядів установлює
прецеденти шляху, яким Європа пройшла через майже тисячу років після
того. Подібно до того, як племена Чжоу завоювали давно заселені території,
установивши феодальну аристократію, чинили й германські варварські
племена, коли напали на Римську імперію в стані її занепаду, створивши
порівняно децентралізовану політичну систему. І в Китаї, і в Європі
формування держави було зумовлено передусім необхідністю вести війни,
що вело до поступової консолідації феодальних земель у територіальні
держави, централізації політичної влади й зростання сучасної безособової
адміністрації204.

Поряд із цим між Китаєм і Європою була низка відмінностей,
замаскованих використанням таких термінів, як «феодал», «сім’я»,
«король», «князь» і «знать», на позначення паралельних китайських
інституцій англомовної історії династичного Китаю. Тому нам варто
ретельно визначити ці терміни і вказати, де між ними були важливі
паралелі, а де цивілізації розходилися.

Серед найбільш заплутаних і неправильних термінів — «феодальний» і
«феодалізм», які часто вживають безглуздо, що стало результатом недбалого
ставлення і науковців, і полемістів205. За традицією, що веде початок від
Карла Маркса, «феодалізм» часто використовують на означення
експлуататорських економічних відносин між феодалом і селянином, що
розвинулися в середньовічній Європі й були сконцентровані навколо
фільварку. Заскорузлість, характерна для багатьох зразків марксистської
історіографії, змушує вчених шукати «феодальний» етап розвитку й
уважати його неминучим попередником появи сучасного капіталізму навіть
у тій масі суспільств, яких ця концепція просто не стосується206.

Більш точне історично визначення феодалізму запропонував історик
Марк Блок, фокусуючись на інститутах феоду і васалітету, як вони існували

117



в середньовічній Європі. Феод був договором між сюзереном і васалом, за
яким останньому надавалися захист і ділянка землі в обмін на служіння
сюзерену в його війську. Договір укладався під час церемонії, у якій сюзерен
складав руки васала між своїми й скріплював стосунки поцілунком.
Відносини залежності передбачали чіткі зобов’язання з обох боків і мали
щороку оновлюватися207. Васал міг виділяти феоди зі своїх земель і вступати
в аналогічні стосунки із власними васалами. Ця система генерувала
складний набір етичних норм, що стосувалися честі, вірності й лицарської
поведінки.

З погляду політичного розвитку, критичним моментом європейського
феодалізму були не економічні відносини між паном і васалом, а
децентралізація влади, яку вони спричиняли. За словами історика Джозефа
Стреєра, «західноєвропейський феодалізм є у своїй основі політичним, він є
формою правління... за якої політична влада монополізована невеликою
групою військових лідерів, але досить рівномірно розподілена серед членів
групи»208. До такого визначення, яке також пов’язують із Максом Вебером, я
звертатимуся надалі в першому томі. Ядром цього інституту було наділення
вотчиною, бенефісом або часткою — окресленою територією, над якою
васалу надавався певний ступінь політичного контролю. Попри теоретичну
можливість відкликання договору, європейські васали з часом
перетворювали свої феоди на вотчини, тобто майно, яке вони могли
передавати далі своїм нащадкам. Вони набували політичних прав на ці
території зі збору війська, оподаткування мешканців і здійснення
правосуддя, вільних від втручання номінального сюзерена. Отже, вони
жодною мірою не були агентами сюзерена, а були сюзеренами у власному
праві. Марк Блок відзначає, що родовий характер пізнього феодалізму
фактично є виродженням цієї інституції209. Але саме ця розподілена
природа політичної влади у феодальній системі й перетворює її на феномен.

У цьому сенсі Китай часів династії Чжоу був феодальним суспільством210.
Він не мав жодної схожості із централізованою державою. Як багато
очільників завойованих династій до і після того, правитель Чжоу виявив,
що в нього бракує сил і ресурсів під його особистим контролем, аби
керувати територіями, які він загарбав. Це особливо стосувалося заходу, де
Чжоу перебували під тиском з боку степових кочівників, а також у
прикордонних районах півдня, що згодом стануть державою Чу. Тож він
роздав уділи й привілеї своїм підлеглим або соратникам, які, з огляду на
племінний характер спільноти Чжоу, були його родичами. Чжоу встановив
сімдесят один уділ, серед яких його родичі правили п’ятдесятьма трьома.
Решту він розподілив між переможеними сюзеренами Шан, що присягнули
на вірність новій династії або іншим адміністраторам Чжоу, або ж
полководцям. Таким чином, васали, яким були надані ці землі, отримали
значну автономію на користування ними так, як їм заманеться211.

Між китайським феодалізмом часів Чжоу і його європейським варіантом
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спостерігалося декілька важливих відмінностей. У Європі сегментарні,
племінні інституції були зруйновані на початку феодального періоду, як
правило, за кілька поколінь після того, як варварські племена навернулися
в християнство. Європейський феодалізм був механізмом, що пов’язував
непов’язаних до того сюзеренів з їхніми васалами, сприяючи соціальній
взаємодії в суспільстві, де вже не існувало складних родинних
спорідненостей. У Китаї, навпаки, первинними політичними акторами були
не окремі сюзерени, а сюзерени і їхні родинні групи. У домені європейського
феодала вже почала вкорінюватися безособова адміністрація, набираючи
форм феодального договору між феодалом і селянином. Владу уособлював
сам феодал, а не його клан. Феодом володіла його сім’я, але не ширша
корпоративна група родинного походження.

У Китаї спостерігалась інша картина, оскільки феодальні вотчини там
роздавалися родинним групам, які могли далі делегувати їх як субдомени
підпорядкованим лініям у родоводах або бічним гілкам роду. Влада
індивідуального китайського сюзерена була, таким чином, менш
ієрархічною і слабшою, ніж у його європейського колеги, бо він сам був
убудований у ширші структури спорідненості, що відчутно звужувало його
владу. Вище я вже відзначав, що в племінних суспільствах лідерство часто
доводилося виборювати, воно не було автоматичним, лідер мусив заробити
свій статус, а не отримати від народження. У Китаї династії Чжоу лідерство
еволюціонувало в більш ієрархічному напрямку, але його, як і раніше,
обмежували мережі родинних зв’язків, і воно, таким чином, мало більш
«племінний» характер, ніж його європейський варіант. Згідно з одним
свідченням, під час періоду Весни й осені «держава нагадувала збільшене
домашнє господарство; правитель царював, але не управляв. Міністри були
важливими не тому, що вони обіймали свої посади; їхня вага й отримані
посади були наслідком спорідненості з правителем або того, що вони були
главами важливих сімейств»212. Король був радше першим серед рівних, ніж
справжнім очільником: «Різні історії розповідають про аристократів, що
публічно дорікали правителю й плювали на нього, за що їх ніхто навіть не
критикував, не те що карав. Вони відкидали прохання про передачу цінних
предметів, грали в настільні ігри з правителем у його гаремі чи їли зі столу
правителя без запрошення або запрошували правителя розділити з ними
обід, тільки щоби той, прийнявши запрошення, виявив, що прохач стріляє
його птахів»213.

В організованому в клани суспільстві часів Чжоу армії теж були
сегментованими, не маючи централізованого управління й контролю.
Кожен рід формував власні збройні одиниці і комбінував їх (як сегменти
племені нуерів), поєднуючи в більші підрозділи. «Описи воєнних кампаній
свідчать, що на ратному полі бійці були під орудою своїх командирів, що
основні рішення, як правило, ухвалювалися на нараді групи лідерів і що
загони були слабко пов’язані один з одним, тому командири могли вести
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своїх людей без уваги до того, чим зайняті інші підрозділи армії»214.
Повідомляють про численні випадки, коли підлеглий скасовував
розпорядження свого номінального сюзерена, оскільки суворої ієрархії
командування й управління просто не існувало. Згідно з антропологічними
категоріями, запропонованими в розділі 5, ранні політеї Чжоу були
племенами чи, у крайньому випадку, князівствами, але не державами.

Китайське феодальне суспільство в епоху династії Чжоу було схоже на
свій європейський аналог, бо воно теж розвинуло чітке класове
розмежування й аристократію, яка відмежувалася своїм моральним
кодексом, побудованим довкола честі й ризику життям у жорстокій
боротьбі. Ранні племінні суспільства починаються як відносно егалітарні,
урівноважені різними механізмами згладжування й вирівнювання, аби
запобігати появі гострих станових відмінностей. У таких умовах деякі
індивіди починають відрізняти себе в полюванні. У цьому виявляється
спадкоємність, що тягнеться, як ми вже бачили, весь час, починаючи від
глибокого минулого, серед приматів, предків людського роду, де теж
простежувались аналогії між полюванням і війною. На полюванні і в
завоюваннях ієрархія стверджує себе, бо деякі люди й групи людей
елементарно є кращими мисливцями й воїнами, ніж інші. Ті, хто досягає
успіху в полюванні, як правило, більше перемагає й у війні, адже навички
взаємодії й співпраці, потрібні для полювання, еволюціонували у військову
тактику й стратегію. Через перемоги на війні деякі родоводи набувають
вищого статусу, і в межах кожного окремого роду воїни, заслуги яких
перевершують заслуги решти, піднімаються нагору як лідери.

Так само було в Китаї. Розмитість кордонів між полюванням і війною
зберігається в низці ритуалів, що служили для легітимації соціального
статусу військової аристократії. Марк Льюїс стверджує, що під час періоду
Весни й осені «дії, які відокремлювали правителів від мас, були “великі
заслуги” їхніх престолів, і ці заслуги були ритуальним насильством у формі
жертвоприношень, воєнних дій і полювання»215. Полювання приносило
тварин у жертву предкам, у той час як війна приносила людські жертви, що
практикувалося в народі Шан і продовжилося під владою Чжоу до VI
століття до н.е. Військові кампанії починалися в храмах із жертвопринесень
і молитов, що мало забезпечити успіх. М’ясо ритуально розділяли між
собою під час обрядів, кров бранців проливали задля освячення барабанів
війни, а особливо ненависних ворогів перетворювали на м’ясний соус, що
мав бути спожитий членами двору або армією216.

Аристократичні війни в Китаї на початку часів Чжоу набули дуже
ритуалізованих рис. Війни велися з метою примусу чергового клану до
визнання панівного статусу династії або заради помсти за неповагу до честі.
Війська вирушали на захист «успадкованої звитяги предків»; нездатність до
цього означала, що лідер не зможе провести належні обряди, коли стане
померлим предком. Цього можна домогтися шляхом церемоніальних
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випробувань на міцність і честь, замість тотальної боротьби на смерть, а не
за життя. Битви між групами аристократів були часто заздалегідь
підготовленими, із дотриманням складних наборів правил. Поява
противника на полі бою вимагала від армії ставати до бою або вкритися
безчестям, і часто вважалося непорядним не атакувати противника в його
найсильнішому місці. З іншого боку, коли помирав сюзерен противника,
війська виводились із поля битви, так щоб не зростали траурні зобов’язання
з іншого боку. На початку періоду Весни й осені аристократи вели більшу
частину бою з колісниць, які були дорогими й вимагали високого ступеня
майстерності для їх використання й обслуговування217. Очевидно, що
поради військового стратега Сунь-Цзи про використання «непрямих
методів», серед яких — заскочити зненацька та обманути, що вважалося
важливими компонентами тактики боротьби, походять з більш пізнього
періоду історії Китаю.

Китай часів Ранньої династії Чжоу перетворився на щось між племінним і
князівським суспільствами. Жодна з одиниць, які зазвичай називають
«державами» у цій історії, на була справжньою державою. Китай часів Чжоу
був хрестоматійним прикладом родового суспільства. Це означає, що вся
країна «належала» кільком феодалам і їхнім родинним групам. У межах, що
накладали правила успадкування за чоловічою лінією родинного Китаю,
земля разом з людьми, які на ній мешкали, належала до вотчини або
спадкового майна, що передавалося нащадкам далі. У цьому суспільстві не
було жодної різниці між публічним і приватним; кожна правляча родина
утворювала армії, запроваджувала податки й чинила правосуддя, як
вважала за потрібне. Проте все це невдовзі змінилося.
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7. ВІЙНА ТА ПОЯВА КИТАЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Китайська держава виникла з військового суперництва; модернізаційні
реформи Шан Ян; учення легізму і його критика конфуціанської сімейності;
чому політичний розвиток не супроводжувався економічним або
соціальним

Під час династії Східна Чжоу (770–256 рр. до н.е.) первісні держави в
Китаї почали зливатися. Вони формували постійні армії, здатні
примушувати до дотримання правил на всій своїй території; розробили
бюрократію для збору податків та адміністрування законів;
стандартизували міри й ваги; створювали публічну інфраструктуру, як-от
дороги, канали й зрошувальні системи. Одна держава, тобто царство Цінь,
навіть розпочала чудовий модернізаційний проект, безпосередньою метою
якого була атака на родовий громадський порядок Ранньої династії Чжоу.
Було демократизовано армію: воїнів-аристократів обходили, удаючись до
безпосереднього призову на службу селянських мас.

Крім того, було розпочато широкомасштабну земельну реформу, під час
якої поміщиків позбавлено родових помість, що потягло за собою передачу
землі безпосередньо селянським родинам, посприяло зростанню соціальної
мобільності та підірвало владу й престиж спадкового дворянства. Проте
«демократичність» цих реформ, хай як усе це звучало, призвела до
підвищення могутності держави Цінь і, відповідно, до створення
безжальної диктатури. Сила цих політичних інституцій дала царству Цінь
змогу перемогти всі інші конкуруючі держави і у свій час об’єднати Китай.

ВІЙНА ТА ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
Політолог Чарльз Тіллі, як відомо, стверджував, що європейське

державне будівництво було зумовлено потребами європейських монархів
вести війни218.

Кореляція між війною й державним будівництвом не є універсальною;
наприклад, цього процесу, за великим рахунком, не спостерігалося в
Латинській Америці219. Але війна була, поза сумнівом, єдиним і
найважливішим чинником формування державності Китаю часів династії
Східна Чжоу. Між початком Східної Чжоу в 770 р. до н.е. і зміцненням
династії Цінь у 221 р. до н.е. Китай зазнав безперервної серії воєн, що
зростали і за своїми масштабами, і за витратами, і за втратами людських
життів. Перехід Китаю від децентралізованої феодальної держави до єдиної
імперії відбувся переважно за рахунок завоювань і підкорень. І практично
кожна сучасна державна інституція, створена в цей період, була прямо чи
опосередковано пов’язана з потребою вести війну.
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На тлі решти войовничих суспільств криваві рекорди Китаю часів Східної
Чжоу помітно вирізняються. Одному з учених вдалося підрахувати, що
протягом 294 років періоду Весни й осені в Китаї відбулося понад 1211 війн,
які вели між собою його «держави». Мир у цей час тривав лише 38 років. За
цей період зникло понад 110 політичних одиниць. Протягом 254 років часу
Воюючих держав відбулося 468 війн, і тільки 89 років цього проміжку були
мирними. Загальна кількість воєн скоротилася лише тому, що внаслідок
завоювань і анексій різко зменшилося число самих «держав». За період
Воюючих держав із шістнадцяти залишилося сім. Але війни, що точилися
потім, різко збільшилися за масштабами й тривалістю. Протягом періоду
Весни й осені деякі війни мали лише один бій і завершувалися за один день.
До кінця періоду Воюючих держав облоги могли тривати декілька місяців, а
війни — багато років, з арміями, що сягали п’ятсот тисяч вояків220.

Порівняно з іншими мілітаризованими суспільствами, впадає у вічі дивна
жорстокість Китаю часів Чжоу. За деякими оцінками, державі Цінь вдалося
мобілізувати від 8 до 20 % загальної чисельності населення, тоді як у
Римської республіки це був 1 %, а в грецького Делоського союзу (об’єднання
грецьких міст-держав, що протистояли персам. – Прим. пер.) — 5,2 %.
Темпи мобілізації були нижчими навіть на початку сучасної Європи221.
Втрати також мали безпрецедентні масштаби. Тит Лівій повідомляє, що
Римська республіка втратила приблизно 50 000 солдатів у кількох поразках
на озері Тразименському і під Каннами; китайський мемуарист стверджує,
що в одному бою 293 р. до н.е. загинуло 240 000 китайських солдатів, а в 260
р. до н.е. — 450 000. Разом, повідомляють, держава Цінь забрала життя
понад 1,5 мільйона солдатів інших держав між 356 і 236 роками до н.е.
Історики вважають ці цифри дуже завищеними й такими, що не підлягають
перевірці, але все одно вражає, що вони є на порядок вищими за дані їхніх
західних «колег»222.

ІНСТИТУЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ, ДО ЯКИХ ЗМУСИЛИ ПОСТІЙНІ
ВІЙНИ

Інтенсивні війни створили стимули, що виявилися достатньо потужними,
аби спричинити розвал старих інституцій і зумовити створення на їхньому
місці нових. Це зачепило військову організацію, оподаткування,
бюрократію, цивільні технологічні інновації та світ ідей.

Військова організація
Немає нічого дивного в тому, що першим наслідком високих вимог до

ведення війни була еволюція військової організації держав.
Раніше я вже відзначав, що війни на початку періоду Весни й осені вели

аристократи верхи на колісницях. Кожна колісниця потребувала керманича
і щонайменше двох воїнів, їх супроводжував великий логістичний вузол, де
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діяли аж до сімдесяти солдатів. Керування колісницею та стрільба з неї були
складними завданнями, навички вимагали ґрунтовної підготовки і, таким
чином, відповідали вимогам до занять, які личать аристократам223. Піші
війська в цей час служили тільки як допоміжні підрозділи.

Перехід від війни на колісницях до пішого / кінного війська відбувся
поступово наприкінці періоду Весни й осені. Колісницям випадало лише
обмежене застосування в південних державах У і Юе, де цьому
перешкоджали численні озера й болота, а крім того, у них було мало сенсу в
гірських районах. Кіннота вперше проявила себе на початку періоду
Воюючих держав, очевидно, користуючись досвідом західних степових
варварів. Користь від піших військ зросла з поширенням залізної зброї,
арбалетів і пластинчастої (обшитої пластинами) броні. Західна держава
Цінь була однією з перших, хто реорганізував свою армію і ліквідував
колісниці на користь кінноти й піших солдат, частково через рельєф
місцевості і постійний тиск із боку варварів. Держава Чу була першою, хто
запровадив військову службу для народу іншої держави, коли, перемігши
Чень, змусила тамтешніх селян іти в армію. Ці війська були організовані не
за родовою спорідненістю, а в адміністративні одиниці з чіткою ієрархією
та фіксованою кількістю підлеглих підрозділів224. Перша армія, сформована
цілковито з піших військ, виступила в середині VI століття до н.е., вона
повністю замінила колісниці протягом наступних двох століть. Масовий
призов до служби в армії селян перетворився на звичайну практику на
початку періоду Воюючих держав225.

Відмова від колісниць і перехід до піших військ, що взято за основу
ударних сил китайської армії, має чіткі паралелі з переходом від важко
озброєних лицарів-вершників до піхотинців — лучників і списоносців у
Європі.

Жодна із цих подій не посилила соціального статусу аристократії, яка
складала основу воїнів на колісницях і лицарів. В обох цивілізаціях тільки
аристократична еліта могла дозволити собі озброїтися для ведення війни в
новому стилі, маючи необхідну підготовку та фахівців для цих ролей. Якщо
цей зсув, як видається, відбувся за рахунок змін у технологіях, то ймовірно,
що ряди аристократії в Китаї ставали дедалі рідшими, у результаті чого
меншало відповідних висококваліфікованих військових фахівців.

Фізичні втрати аристократії також справляли свій вплив на застосування
у військовій сфері меритократичного принципу — заохочення і просування
на основі заслуг. На початку Чжоу посади у військовому керівництві
роздавали суто на основі спорідненості й статусу в клані. Але минав час, і
дедалі більше неаристократичних лідерів висувалися на основі власної
доблесті в бою. Держави почали пропонувати солдатам стимули за віддану
службу, як-от землю, титули й рабів, і незабаром стало звичною справою,
що сірі простолюдини піднімалися до статусу генералів226. В армії, що
виступає на поле бою, меритократія з боку командирів є не культурною
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нормою, а умовою виживання, і дуже ймовірно, що принцип просування за
заслуги у військовій ієрархії було започатковано до того, як його
запровадили в цивільній бюрократії.

Оподаткування і реєстрація населення
Мобілізація великих призовних селянських армій зажадала ресурсів для

оплати, озброєння та обмундирування військ. Між 594 і 590 роками до н.е.
держава Лу запровадила оподаткування землі сільськогосподарського
призначення, але не як володіння родової групи, а на основі наділення
землею груп індивідуальних селянських сімей, відомих як Цю. Цього
вимагали потреби оборони від вторгнення сусідньої держави Ці, що
змусило Лу швидко збільшити свою мобілізовану призовну армію. Між 543
і 539 роками до н.е. Цзи Чань реорганізував поля держави Чжен у регулярну
сітку зі зрошувальними каналами, реструктуризував сільські
домогосподарства у групи по п’ять сімей і наклав на них новий податок. У
548 році до н.е. держава Чу здійснила кадастровий перепис населення і своїх
земель, зареєструвавши сольові й рибні ставки, болота й ліси. Це було
зроблено напередодні реорганізації податкової бази, їхньою метою також
було взяти сільське населення на облік як солдатів227.

Поширення бюрократії
Можна впевнено сказати, що китайці винайшли сучасну бюрократію,

тобто сформували постійний адміністративний кадровий кістяк, до якого
люди обираються відповідно до своїх здібностей і досягнень, а не через
належність до певного роду чи інші патерналістські зв’язки. Бюрократія
виникла як незапланований продукт хаосу в Китаї часів Чжоу у відповідь на
нагальну потребу збирання податків, потрібних для оплачування війни.

Адміністрація перших років Чжоу, як і інших ранніх держав, зокрема
Єгипту, Шумеру, Персії, Греції та Риму, була патримоніальною.
Адміністративні посади роздавали родичам правителя і розглядали їх як
частину його домашнього господарства. Ухвалення рішень не мало суворо
ієрархічного характеру, але відбувалося на основі консультацій та
особистих уподобань. Тому правитель не завжди міг контролювати своїх
міністрів і / або звільняти їх, коли вони виявляли незгоду. Очевидно, як
Великий чоловік вантоку, володар Чжоу, поставши перед міцним
консенсусом підданих стосовно того, що його слід замінити кимось іншим,
часто не міг цьому запобігти. Його єдиною альтернативою, як свідчить
історія правителя на ім’я Сянь із держави Цінь 669 року до н.е., було
винищення всіх родичів, що змовилися проти нього. Оскільки палацові
інтриги зазвичай були справами родів, а не окремих людей, доводилося
винищувати цілі родини, щоби розірвати «родову нитку»228.

Бюрократизація в армії розпочалася з розширення аристократичної
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раніше служби на простолюдинів. Армійська ієрархія мала організовувати
призов, озброєння й обмундирування, а також навчання великих мас
людей, що вимагало обліку й логістики. Потреба фінансування армії також
підвищила попит на цивільну бюрократію, мета якої полягала в зборі
податків і забезпеченні наступності в умовах широкомасштабної
мобілізації. Військова бюрократія також служила полігоном для цивільних
чиновників і сприяла зростанню командно-контрольної інфраструктури229.
«Самоспалення» аристократії Чжоу в міжусобних конфліктах того самого
часу відкрило великі можливості для висхідної соціальної мобільності
міністерських сімей. Попри те, що міністрів традиційно обирали зі
шляхетних станів, вони часто походили із соціальних кіл, далеких від
правителя і його родичів. Клас ши був шаром, що перебував трохи нижче за
знать, включав у себе солдатів або заслужених простолюдинів, які так само
могли дістатися відповідальних постів замість поставлених родами
міністрів. Тож принцип просування за заслугами, а не за народженням,
почав повільно вступати у свої права в міру виснаження знаті230.

Цивільні технологічні інновації
У Китаї IV–III століть до н.е. відбувалося інтенсивне та екстенсивне

економічне зростання. Інтенсивність було спричинено низкою
технологічних нововведень, зокрема переходом від бронзових знарядь
праці до заліза, а потім — і до розробки чавуноливарних методів,
заснованих на використанні двоопераційних поршневих міхів;
удосконаленням способів запрягання тварин у плуги; поліпшенням
управління земельними та водними ресурсами тощо. Зросла й комерційна
взаємодія між різними частинами Китаю, тож почалося різке зростання
чисельності населення. Екстенсивний ріст, у свою чергу, було зумовлено
чисельністю населення і заселенням нових прикордонних районів, як-от
регіону Сичуань.

Це зростання було певною мірою таким, що економісти називають
«екзогенним», що означає його появу в результаті випадкових
технологічних новацій, не зумовлених внутрішньою логікою економічної
системи. Одним із найважливіших зовнішніх чинників була воєнна
нестабільність. Усі держави в період Воюючих держав постали перед
нагальною потребою підвищення рівня оподаткування і, отже, рівня
продуктивності сільськогосподарського виробництва; усі вони копіювали
інновації одна одної та використовували їх задля зміцнення власних
владних повноважень стосовно інших231.

Ідеї
Варто відзначити, що надзвичайно жорстокі століття під кінець періоду

Весни й осені, а також епоха Воюючих держав вибухнули чи не
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найпотужнішим культурним продуктом, залишивши глибокий слід в історії
Китаю. Крайня соціальна дезорганізація, що була наслідком невпинних і
нескінченних воєн, стала приводом для потужної рефлексії в політичних і
моральних питаннях, а також пропонувала нагоду талановитим учителям,
письменникам і радникам залишити після себе помітний слід. Одним з
багатьох мандрівних учителів цього періоду, що приваблювали до себе
учнів, став Конфуцій, чиє шляхетне походження не перешкодило його
життєвому шляху вченого і вчителя. У той час періоду «ста шкіл» на
початку епохи Воюючих держав на себе увагу звертало чимало інших
письменників. Серед них: Мо-цзи, Мен-цзи, Сунь-цзи, Хань Фей і Сюнь-цзи
— кожен з яких залишив праці, що істотно вплинули на китайську політику
наступних століть. Політична нестабільність періоду, видається, створила
свого роду інтелектуальну непосидючість, неприкаяність, відобразившись у
фізичних переміщеннях тогочасних інтелектуалів, що мандрували від
одного володіння до іншого, пропонуючи свої послуги кожній політичній
владі, що виявляла інтерес до прийшлого вчення232.

Політичне значення цього інтелектуального бродіння було двовимірним.
По-перше, з’явилося щось на кшталт ідеології, тобто набору ідей належного
урядування, згідно з яким наступні покоління китайців могли судити про
успішність своїх політичних лідерів. Найвідомішою ідеологією стала
конфуціанська доктрина, але конфуціанці пустилися в запеклі
інтелектуальні дебати, поборюючи інші школи, зокрема легістів — цей
конфлікт відобразив політичну боротьбу того часу. Учені та літератори
закріпили за собою роль людей найвищого роду, вищого навіть за воїнів і
священиків. Насправді в цьому позначилося злиття ролі інтелектуала й
бюрократа у спосіб, що не має чітких аналогів серед інших цивілізацій.

По-друге, мобільність інтелектуалів у всьому Китаї сприяла зростанню
того, що ставало дедалі більше схожим на національну культуру. Видатна
китайська класика, що творилася в цей період, лягла в основу освіти еліт і
заклала фундамент для подальшого розвитку китайської культури.
Національна ідентичність нарешті мала якір — знання класиків; авторитет і
престиж їхніх праць був таким потужним, що проникав до найвіддаленіших
закапелків імперії і навіть сягав далеко за її межі. Хоча кочовики на кордоні
часом бували сильнішими за Китай у воєнній справі, ніхто не міг зрівнятися
з його інтелектуальною традицією. Некитайські народи, що деколи
окуповували Китай і періодично правили його частинами, рідко
нав’язували власні інституції; вони радше самі використовували китайські
надбання.

КАМПАНІЯ, ЯКУ ШАН ЯН ВІВ ПРОТИ СІМ’Ї
В останні роки династії Чжоу державні інституції поступово

впроваджували в усьому Китаї, але ніде цього не робили так завзято й
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послідовно, як у західній державі Цінь. У більшості випадків впровадження
відбувалося навмання, шляхом спроб і помилок, а також у разі крайньої
потреби, яку відчували різні уряди. Цінь же, навпаки, сформулювали
ідеологію державного будівництва, яка явно й недвозначно виклала логіку
нової централізованої держави. Будівничі держави Цінь добре бачили, що
родинні мережі попередніх епох перетворилися на перешкоду на шляху
нарощення влади, тому вони здійснювали умисну політику, метою якої було
впровадження системи, що прив’язувала індивідів безпосередньо до
держави. Це вчення називалося легізм.

Шан Ян розпочав свою кар’єру як міністр держави Вей ще до переходу до
відносно відсталої на той час держави Цінь і став головним радником її
лідера, Сяо. Він ініціював боротьбу з патримоніальною, родовою
адміністрацією, нападав на привілеї владців і зрештою спромігся на заміну
спадкового принципу обіймання посад системою двадцяти рангів, які
присвоювали на основі заслуг чи досягнень. У цьому випадку, з огляду на
те, що держава була прикордонною, на увазі мали військові заслуги. Земля,
соратники, рабині й одяг — усе це мусила виділяти держава233. У свою чергу,
відмова підпорядкуватися законам держави тягнула за собою тяжкі
покарання. Найважливішим було те, що посади, роздані в межах цієї
системи, не можна було перетворювати на спадкову власність на кшталт
титулів родової аристократії, тож держава їх періодично перерозподіляла234.

Однією з найважливіших реформ, які реалізував Шан Ян, було скасування
так званої системи «криничних полів» і перерозподіл земель через
закріплення їх за окремими сім’ями під безпосередньою опікою держави. У
межах системи «криничних полів» сільськогосподарські землі було
поділено на блоки з дев’яти квадратів, що нагадували китайський ієрогліф
«криниця», коли вісім родин обробляли кожна один квадрат навколо
центральної спільної ділянки. Кожній родині зі знаті належала певна
кількість таких «криничних полів», за які селяни, що їх обробляли,
сплачували податки, працювали там і мали інші обов’язки, подібно до селян
феодальної Європи. Квадрати були поділені лініями під прямим кутом, до
них вели різні під’їзні шляхи і зрошувальні канали, що полегшувало нагляд.
Таким чином, вісім сімей становили свого роду комуну, що перебувала під
захистом поміщика235. Скасування системи «криничних полів» звільняло
селян від їхніх традиційних соціальних зобов’язань перед своїми феодалами
і дозволяло переселятися на нові землі до інших землевласників або
володіти землею самостійно. Це дало державі змогу обійти аристократію й
запровадити новий, єдиний податок на землю, який сплачували натурою всі
власники.

Крім того, Шан Ян запровадив подушний податок на всіх дорослих
чоловіків, явною метою якого було фінансування воєнних операцій.
Держава постановила, що домогосподарства, де є кілька синів, які досягли
певного віку і не відселилися, мають платити подвійний податок. Отже,
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Шан Ян ударив просто в традиційний конфуціанський ідеал спільної сім’ї,
заохочуючи появу дрібних, зародкових родин. Ця система означала
серйозні труднощі для бідних, які не мали великих вотчин, що можна було
би поділити. Метою цих змін могла бути індивідуалізація стимулів, але вона
послужила підвищенню державного контролю над людьми.

Ця реформа була пов’язана з новою системою сімейної реєстрації. Замість
розповзання й укорінення родинних мереж традиційного Китаю, Шан Ян
об’єднував людей у групи з п’яти й десяти сімей, які потім були зобов’язані
взаємно контролювати одна одну. Аналогічні реформи були запроваджені в
інших державах, наприклад, у Лу, відповідно до вже згадуваної системи Цю,
але в Цінь усе це реалізували з особливою люттю. Недонесення про
злочинну діяльність у групі каралося її поділом на дві, водночас той, хто
повідомив про злочин, отримував винагороду, яка належала за голову
противника в бою. Варіант цієї системи було відроджено згодом, у часи
династії Мін, як систему бао-цзя.

Політолог Джеймс Скотт у книжці «Державний погляд» стверджує, що всі
держави мають спільну рису: вони прагнуть контролювати своє населення,
що означає передусім їхнє бажання «розбиратися» в ньому236. Ось чому
вони запускають бульдозери у старі райони, що, як мурашники, спонтанно
виросли серед кривих вуличок і провулків, замінюючи їх геометрично
правильними і загалом акуратними сітками вулиць. Широкі бульвари, які
заклав барон Гаусман на уламках середньовічного Парижа в ХІХ столітті,
були побудовані не просто з естетичних міркувань, не останніми мотивами
тут були наміри контролю.

Щось подібне сталося в державі Цінь під орудою Шан Яна. На додачу до
скасування системи «криничних полів» своєю міністерською владою він
поширив префекторну систему на всю підконтрольну територію. Після
об’єднань міст, районів і сіл було створено 41 нову префектуру під
головуванням префектів, що не були обрані на місцях, а призначалися
центральним урядом. Спочатку їх розташовували в прикордонних районах,
засвідчуючи їхню первинну функцію військових округів. Систему
«криничних полів» замінили на значно більшу з рівномірно розташованими
прямокутними блоками, орієнтованими за віссю схід–захід і північ–південь.
Сучасні топографічні дослідження свідчать, що вся територія держави Цінь
була вкрита цим прямолінійним плануванням237. Шан Ян також затвердив
єдину систему мір і ваг, яка підлягала використанню повсюдно в Цінь,
замінивши різні стандарти, використовувані до того в межах феодальної
системи238.

Величезні зусилля, які Шан Ян спрямував у соціальну інженерію,
замінили традиційну, базовану на родинних зв’язках систему влади й
землеволодіння значно безособовішою формою правління, у центрі якої
перебувала сама держава. Усе це, очевидно, не могло не спричинити
потужного опору з боку родової аристократії в самій державі Цінь. Коли
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помер правитель Сяо, на запрошення якого прибув Шан Ян, наступник
повернувся проти нього, і реформатор був змушений переховуватися.
Зрештою його здали громадяни, які діяли згідно із законом, на ухваленні
якого наполягав сам Шан Ян, вимагаючи суворого покарання тих, хто
приховував злочинців. Його, повідомляють, стратили четвертуванням
чотирма колісницями, а решту роду Шан Яна було винищено.

Кожну інституційну інновацію, запроваджену в Китаї часів Східної Чжоу,
можна безпосередньо пов’язати з вимогами війни. Поширення призову на
військову службу на все чоловіче населення, зростання спершу військової, а
потім цивільної стаціонарної бюрократії, скорочення патримоніальних
посад разом із обійманням їх доблесними новачками, реєстрація населення,
земельні реформи та перетасування права власності, що позбавляло родові
еліти впливу, розширення комунікацій та інфраструктури, запровадження
нової, безособової, ієрархії адміністративних посад і єдиних мір і ваг — усе
це сягало корінням воєнних потреб. Навіть якщо війна не була єдиним
двигуном китайського державотворення, вона, звісно, була головною
рушійною силою в зростанні перших сучасних держав Китаю.

КОНФУЦІАНСТВО ПРОТИ ЛЕГІЗМУ
Політику, яку впроваджував Шан Ян у державі Цінь, було виправдано й

піднесено до рівня повноцінної ідеології — легізму — пізнішими авторами,
як-от Хань Фей. Значну частину подальшої історії Китаю разом із
перемогою комуністів у 1949 році можна розуміти як протистояння між
легізмом і конфуціанством, напругу, яка частково оберталася навколо
належної ролі сім’ї в політиці239.

Конфуціанство — це вчення, тісно пов’язане з древніми поглядами,
коріння його легітимності ховається в давніх практиках. Конфуцій писав
свої класичні праці наприкінці періоду Весни й осені, ностальгійно
озираючись у минуле на соціальний лад Чжоу, що швидко розпадався через
безперервні війни в Китаї. Сім’я й родинні стосунки лежали в основі цього
родового ладу, і конфуціанство багато в чому можна розглядати як
ідеологію, яка вибудовує широку моральну доктрину держави назовні,
починаючи при цьому ізсередини, з моделі, заснованої на сім’ї.

Усі племінні суспільства практикують ті чи інші форми поклоніння
предкам, але конфуціанство прикрасило його китайську версію особливим
етичним присмаком. Конфуціанські моральні правила диктували, що в
кожного є значно більші зобов’язання перед своїми батьками, а особливо
перед батьком, ніж перед дружиною чи дітьми. Нездатність шанобливо
ставитися до своїх батьків або позбавлення їх економічної підтримки
тягнули за собою суворі покарання, як-от стосовно сина, що більше
турбується про свою сім’ю, ніж про власних батьків. І якщо існує конфлікт
між своїм обов’язком щодо батьків (наприклад, якщо батька звинуватили в

131



злочині) і зобов’язаннями перед державою, то інтерес батька стоїть явно
вище інтересів держави240.

Це протиріччя між сім’єю й державою, а також моральна легітимність,
яку конфуціанство надає сімейним зобов’язанням перед політичними,
простежується в усій китайській історії. Навіть сьогодні китайська сім’я
залишається потужним інститутом, який ревно пильнує свою автономію від
політичної влади. Спостерігається зворотна кореляція між силою сім’ї та
силою держави. Коли в ХІХ столітті старезна династія Цін дихала на ладан,
потужні роди на півдні Китаю перебирали на себе контроль над більшістю
місцевих справ241. А після скасування колективізації в сільському
господарстві під час реформ Ден Сяопіна у 1978 році, що стосувалися
відповідальності домогосподарств, сім’я знову ожила й посіла місце одного
з головних двигунів «економічного дива», що згодом відбулося в
Китайській Народній Республіці242.

Легісти, навпаки, сповідували передові погляди і вважали конфуціанство
з його прославлянням сім’ї перешкодою на шляху зміцнення політичної
влади. Вони не бачили користі від делікатної моралі конфуціанства з його
рекомендаціями й обов’язками. У свою чергу, вони прагнули встановити
набір прямих заохочень і покарань — особливо покарань — аби змусити
підданих підкоритися. Ідеолог легізму Хань Фей вважав,

що люблячі матері мають блудних синів, тоді як упертих рабів не буває в
домівках, що підтримують сувору дисципліну. ...За законами Шана, людей, що
викидали сміття на дороги, піддавали тілесним покаранням. Зараз же викидати
сміття — є дрібним порушенням, а тілесне покарання є важким покаранням.
Тільки мудрі правителі здатні розібратися з тими, хто чинить незначні
злочини, [даючи зрозуміти, що] навіть незначні злочини підлягають суворому
покаранню і що набагато серйозніші речі очікують на тих, хто заподіює
серйозні злочини. Відповідно, люди не наважуються порушувати...

Єдиний спосіб, у який мудрі й досвідчені правителі можуть довго посідати
трон, утримувати імператорську владу й насолоджуватися винятковими
перевагами імперії, полягає в правлінні самодержавному й обдуманому, де
здійснюється політика спостереження і таврування, накладаються важкі
покарання без винятків243.

Легісти пропонували вважати підданих імперії нездатними до
моральності істотами, яких слід покращувати освітою й навчанням, а гомо
економікус — егоїстичними людьми, що реагуватимуть на позитивні й
негативні стимули, особливо на покарання. Тому легісти прагнули підірвати
традиції, розірвати сімейні стосунки й скасувати моральні зобов’язання,
запроваджуючи нові зв’язки — держави й громадянина.

Є очевидні паралелі між легізмом і соціальною інженерією, спроби якої
простежуються в діях Компартії Китаю після 1949 року. Під керівництвом
Мао Цзедуна, як значно раніше, за Шан Яна, традиційна конфуціанська
мораль і китайська сім’я вважалися перешкодами на шляху до соціального
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прогресу. Антиконфуціанська кампанія Мао Цзедуна прагнула позбавити
легітимності сімейну мораль; партія, держава і колектив були новими
структурами, які відтепер мали пов’язувати китайських громадян одне з
одним. Тому немає нічого дивного, що спадщину, яку залишили після себе
Шан Ян зокрема і легізм загалом, під час маоїстського періоду було
відроджено, і це, на думку багатьох науковців, є прецедентом для сучасного
Китаю.

За словами одного вченого, «конфуціанську філософію, з її ідеалом
правителя-філософа, можна схарактеризувати як абсолютизм, просякнутий
моральними цінностями; натомість легізм можна розглядати як голий
абсолютизм, що заперечував будь-яку доречність моралі в справах
урядування»244. Конфуціанство не передбачає жодних інституційних
стримувань для влади імператора; воно радше прагне навчити його
вгамувати пристрасті й змусити відчувати відповідальність перед своїм
народом. Добре урядування, що досягається завдяки освіченості правителя,
не є невідомою річчю в західній традиції; цю систему фактично
запропонував Сократ в описі справедливого міста в «Республіці» Платона.
Ступінь відповідальності, який китайські імператори фактично відчували
перед своїми підданими, замість простого підлаштування конфуціанської
моралі до легітимації їхнього владного егоїзму, буде питанням, до якого я
звернуся в наступних розділах. Але легісти відкинули навіть претензію
уряду на моральність і відкрито стверджували, що піддані існують заради
правителів, а не навпаки.

Не варто піддаватися омані через акцентування легістів на законності,
вважаючи її пов’язаною з верховенством права в тому сенсі, у якому я
вживаю цей термін у книжці. На Заході, в Індії, як і в мусульманському
світі, був корпус дотеперішнього права, освячений релігією й
охоронюваний ієрархіями священиків і кліриків, що існували і до, і
незалежно від держави. Це право вважалося старшим, вищим і
легітимнішим, ніж поточний правитель, і тому — обов’язковим для нього. У
цьому, серед іншого, і полягає сенс верховенства права: навіть король або
імператор зв’язаний правом і невільний робити все що йому заманеться.

У такому сенсі верховенства права в Китаї ніколи не було, і найменше
його домагалися легісти. Для них право було просто кодифікацією того, що
диктує король або правитель, командами, а не правом у розумінні Фрідріха
Гаєка. Вони ставили собі за мету відображати інтереси лише правителя, їх
не цікавив консенсус моральних норм, що регулюють співіснування
суспільства загалом245. Єдиним спільним моментом, який ордонанси
легістів поділяли із сучасним верховенством права, були міркування Шана
Яна. Вони полягали в тому, що кара, якщо вже її запровадили, має бути
застосована неупереджено до всіх членів суспільства — в аристократів не
повинно бути можливості звільнити себе від підпорядкування закону246.

Нові державні інституції, які створив Шан Ян, дали державі Цінь змогу
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мобілізувати ресурси на значно вищому, ніж раніше, рівні й більш
ефективно застосовувати їх порівняно із сусідами. Але в перемозі цих
реформ не було незворотності й остаточності, адже жорстка конкуренція
серед воюючих держав змушувала їх швидко копіювати інституції одна
одної. Історія появи держави Цінь і її розширення до гегемонії над усім
Китаєм належить більше до проблематики міжнародних відносин, ніж
принципів розвитку.

Насправді держава Цінь виявилася другорядним актором у консолідації
державної системи кінця періоду Весни й осені, вона відіграла роль
балансира між сильнішими суперниками. Цінь була найзахіднішою з
протиборчих держав того періоду і внаслідок цього перебувала певною
мірою під географічним захистом (див. карту на с. 145). Між 656 і 357
роками до н.е. Цінь розпочала лише 11 зі 160 воєн з участю інших великих
держав. Хід історії почав змінюватися після реформ, які реалізував Шан Ян
за правителя Сяо; між 356 і 221 роками до н.е. вона ініціювала 52 з 96
великих воєн за владу, здобувши перемогу в 48 з них. Держава Цінь завдала
поразки великому південному сусідові Чу в останньому десятилітті IV
століття до н.е., а також двом своїм безпосереднім сусідам на сході, Вей і
Хань, у 293 році до н.е. Державу Ці на сході, що залишалась основною
протиборчою силою, було розгромлено у 284 році. Станом на 257 рік решта
держав утратили статус великих, і заключні війни за уніфікацію 236 року
привели до того, що у 221 році до н.е. одна династія Цінь правила всім
Китаєм247.

За що боролися держави, які воювали між собою? Певною мірою
фоновою проблемою був занепад старого аристократичного ладу й заміна
його еліт простолюдинами, перед якими відкрилися нові можливості
підйому на владні позиції. Суперечка між конфуціанцями й легістами була
ідеологічною. Але цей конфлікт стосувався так само кожної окремої
держави, бо відбувався й між державами, і був настільки ж наслідком,
наскільки й причиною боротьби. Тоді Цінь, можливо, вважали себе носіями
легізму, доктрини, прийнятнішої радше з утилітарного боку, ніж у ролі
фундаментального принципу248.

Домінантна ідея, що була поставлена на карту, стосувалася древньої
концепції Шан-Чжоу — хто об’єднає весь Китай? Актуальність об’єднаного
Китаю завжди була більше міфом, ніж реальністю, але внутрішні поділи
Східної династії Чжоу завжди вважалися аномалією, яку повинні
виправити родини, що отримають на це Небесний мандат. Тож боротьба за
визнання, яка велася при цьому, була, таким чином, конфліктом між
родами за те, щоби їхнє ім’я вкрила честь правління єдиним Китаєм.

ЧОМУ ШЛЯХ РОЗВИТКУ КИТАЮ ВІДРІЗНЯВСЯ ВІД
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
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Одне з найбільших метаісторичних питань, за яке взялися такі вчені, як
Вікторія Хуі, таке: чому багатовекторна система китайських держав ІІІ
тисячоліття до н.е. зрештою була об’єднана в одну велику імперію, тоді як
Європа цього не зробила? Європейська державна система консолідувалася,
ідучи від близько чотирьох сотень суверенних суб’єктів кінця
Середньовіччя до приблизно двадцяти п’яти на початку Першої світової
війни. Але, незважаючи на зусилля завойовників (серед них — Карл V
Габсбург, Людовик XIV, Наполеон і Гітлер) жодна європейська держава
ніколи не дотягувалася до панівних висот.

Цьому є низка пояснень. По-перше, географія. Європа розкроєна на
кілька регіонів широкими річками, лісами, морями й високими гірськими
хребтами: Альпи, Піренеї, Рейн, Дунай, Балтика, Карпати тощо.
Надзвичайно важливим чинником є великий острів, Велика Британія,
віддалена на достатню відстань, аби впливати протягом більшої частини
європейської історії як навмисний балансир, що намагався ламати
гегемоністські коаліції. Перша китайська імперія, навпаки, з’явилася лише
на частині території сучасного Китаю, уздовж північнішої осі захід-схід,
починаючись у долині річки Вей і аж до півострова Шаньдун. Увесь цей
регіон легко долали вперед і назад тодішні армії, особливо після того, як
було збудовано численні дороги й канали в період Воюючих держав. Тільки
після об’єднання цього серцевинного регіону в єдину потужну державу
відбулась експансія на південь, а також на північ і південний захід.

Наступний, другий, чинник стосується культури. Між племенами шан і
чжоу були етнічні відмінності, але держави, що виникли за часів династії
Чжоу, не мали чіткої диференціації за національністю й мовою тією мірою,
яка була притаманна римлянам, германцям, кельтам, франкам, вікінгам,
слов’янам і гунам. Люди по всій північній частині Китаю розмовляли
різними діалектами китайської мови, але легкість, з якою люди на кшталт
Шан Яна і Конфуція пересувалися з однієї юрисдикції до іншої, і
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циркуляція ідей між ними засвідчують зростаючий рівень культурної
однорідності.

Третім є лідерство або його відсутність. Як вказує Вікторія Хуі,
багатовекторна система не є механічною, саморегуляторною машиною, яка
завжди досягає рівноваги, щоб запобігти появі гегемона. Державами
керують окремі лідери, вони й інтерпретують власні інтереси в державну
волю. Лідери Цінь демонстрували вершки державницького мистецтва й
мудрості управління, застосовуючи тактику «розділяй і володарюй» для
розвалу й побиття ворожих коаліцій, а їхні противники часто йшли
самовбивчими війнами одне на одного замість усвідомити небезпеку, що
становила для всіх них держава Цінь.

Але вирішальна причина безпосередньо пов’язана з різними шляхами,
якими пішов політичний розвиток Китаю і Європи. У Європі ніколи не
з’являлося потужної абсолютистської держави, такої сильної, як Цінь, за
винятком князівства Московського, яке виникло пізно й розвивалося на
периферії європейської політики до другої половини XVIII століття. (Коли
Росія реально увійшла в європейську державну систему, вона швидко
переформатувала чималий шмат Європи, що при Олександрі I в 1814 році,
що пізніше, за Сталіна в 1945 році). Європейські держави, як Франція й
Іспанія наприкінці XVII століття, про які зазвичай говорять як про
«абсолютистські», були, як ми побачимо, значно слабшими в питаннях
збору податків і мобілізації своїх суспільств, ніж держава Цінь ІІІ століття
до н.е. Коли потенційно абсолютистські монархи починали свої проекти
державного будівництва, їх намагалися контролювати інші добре
організовані соціальні групи: укорінена спадкова аристократія, католицька
церква, часом добре організоване селянство, а також незалежні самоврядні
міста, і всі вони могли діяти гнучко й спонтанно, мало зважаючи на
запроваджені династіями кордони.

А в Китаї справи складалися зовсім інакше. Оскільки в його фундаменті
лежала поширена й розгалужена система родових відносин, китайській
феодальній аристократії ніколи не вдавалося запровадити таку саму місцеву
владу, на яку спромоглися європейські феодали. Влада китайського
дворянства лежала в родових зв’язках, була розсіяною географічно й
перепліталася з іншими родинними групами, на відміну від сильних
ієрархічно організованих місцевих носіїв політичного суверенітету, які
постали й розвинулися в межах європейського феодалізму. Крім того, у
Китаї їх не захищали стародавнє право й привілеї, якими користувалися
їхні європейські «колеги». Багато китайських аристократів були
пошматованими й виснаженими століттями невблаганних міжусобних війн,
що залишало політичне поле відкритим для дій політичних підприємців або
організованих селян та інших простолюдинів, здатних зібрати сильні армії,
які могли б розтрощити дворянство. Таким чином, Китай під час династії
Чжоу не спромігся розвинутися в потужну спадкову земельну аристократію,
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яку можна було би порівняти з тією, яка виникла в Європі. Тристороння
боротьба між монархом, аристократією і третім станом, що відіграла таку
важливу роль у розвитку сучасних європейських політичних інституцій, у
Китаї ніколи не точилася. Замість цього там передчасно з’явилася сучасна
централізована держава, яка перемогла всіх потенційних суперників уже на
ранній стадії свого розвитку.

Державі Цінь були властиві більшість ознак (якщо не всі), що їх Макс
Вебер визначив як квінтесенцію сучасної держави. Тому той факт, що
Вебер, який багато знав про Китай, однак, описував імператорський Китай
як родову, патримоніальну державу, дещо відгонить містикою249. Можливо,
одна з причин Веберової плутанини полягає в тому, що прихід політичної
сучасності в Китай не супроводжувала економічна модернізація, тобто
поява й підйом капіталістичної ринкової економіки. Бракувало й
модернізації соціальної: родове суспільство не було перекрите сучасним
індивідуалізмом, натомість воно продовжило співіснувати з безособовою
адміністрацією аж до сьогодні. Як і решта теоретиків модернізації, Вебер
вважав, що різні простори розвитку — економічний, політичний,
соціальний та ідейний — тісно пов’язані між собою. Можливо, через те, що
інші аспекти модернізації в Китаї не з’явилися, Вебер не визнавав там
сучасного політичного порядку. Насправді політична, економічна й
соціальна модернізації не були тісно пов’язаними в часі навіть у їхньому
європейському варіанті розвитку; їхня послідовність була іншою, адже
соціальна модернізація там передувала зростанню сучасної держави. Отже,
досвід Європи був унікальним, і решта суспільств необов’язково його
відтворювали.

БАГАТО МОДЕРНІЗАЦІЙ
Чому політична модернізація не привела до модернізації в економіці й

суспільстві після того, як Цінь об’єднали державу? Виникнення сучасної
держави є необхідною передумовою інтенсивного економічного розвитку,
але цього недостатньо. Для появи капіталізму потрібна наявність інших
інституцій. Капіталістичній революції на Заході передувала ментальна
революція, яка дала життя науковому методу, сучасним університетам,
технологічним інноваціям, що забезпечили добробут і багатство завдяки
науковим спостереженням і відкриттям. Крім того, важливе місце посіла
система права власності, яка передусім мотивувала людей до
запровадження інновацій. Китай часів Цінь багато в чому був
інтелектуально плодовитим місцем, але його основні наукові традиції, як
правило, були ретроспективними й нездатними до абстракції, потрібної в
сучасному природознавстві.

Крім того, за період Воюючих держав у Китаї не виникло незалежної
комерційної буржуазії. Міста були політичними й адміністративними, але
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не торговими центрами, без жодних традицій незалежності й
самоврядування. Заняття торговця чи ремісника не мали за собою жодного
соціального престижу; статусність була пов’язана із землеволодінням250.
Право власності існувало, але його конфігурація не була налаштована на
підтримку розвитку сучасної ринкової економіки. За Ціньської диктатури
було позбавлено власності величезну кількість поміщиків
патримоніального штибу, що мало на меті зламати їхню владу, а на нових
землевласників було накладено тяжкі податки, що було спрямовано на
матеріальну підтримку воєнних амбіцій. Замість створювати стимули
приватним особам до обробітку своєї землі більш продуктивними
методами, держава встановлювала виробничі плани (як і комуністи через
два тисячоліття після того) і карала селян, якщо вони ці плани не
виконували. Хоча на початку земельна реформа Цінь мала наслідком
розподіл великих маєтків і появу ринку землі, клас дрібних землевласників
не з’явився, а натомість землю поглинув новий клас багатіїв251. І, нарешті, у
Китаї зовсім не було верховенства права, яке обмежило би здатність
суверена й надалі займатися конфіскацією майна252.

Соціальною модернізацією є занепад родинних зв’язків і заміна їх на
більш добровільні, індивідуалістичні форми стосунків. Після об’єднання,
здійсненого династією Цінь, цього не відбулося з двох причин. По-перше,
нездатність капіталістичної ринкової економіки розвиватись означала, що
не існувало поділу праці, який дозволив би мобілізувати нові соціальні
групи й сформувати ідентичності. По-друге, спробу підірвати родинність
китайського суспільства було здійснено як «проект згори вниз», у стилі
державної диктатури. На Заході, натомість, родові зв’язки підірвало
християнство, яке зручно вмостилося на доктринальному і владному
рівнях, оскільки в руках церкви перебували питання сімейних стосунків, а
також спадкування (див. розділ 16). Фундамент західної соціальної
модернізації, таким чином, було закладено за кілька століть до появи
сучасної держави та капіталістичної ринкової економіки.

Соціальна інженерія «згори вниз» часто не досягає своїх цілей. У Китаї
інститути родинних зв’язків за чоловічою лінією й родове, патримоніальне
урядування на їхній основі зазнали важких ударів, але знищені не були. Як
ми побачимо, вони зробили великий розворот і повернулися після
нетривалої історії панування династії Цінь, продовживши конкурувати з
державою як джерело влади й емоційної прихильності в наступні століття.
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8. ВЕЛИКА СИСТЕМА ХАНЬ

Перший імператор династії Цінь, і чому заснована ним династія так швидко
занепала; династія Хань відновила конфуціанські інституції, але зберегла
легістські принципи; як керували Китаєм у часи Цінь і Хань

Фундатор першої об’єднаної китайської держави Їн Чжен (також відомий
під посмертним храмовим ім’ям Цінь Ши Хуанді, 259–210 рр. до н.е.) був
енергійним правителем із манією величі, який використав політичну владу
для зміни китайського суспільства. Усесвітньо відому армію з теракотових
воїнів, розкопану в 1974 році, було створено в його інтересах і поховано
біля гігантського мавзолею на великій ділянці в понад три квадратних
кілометри. Історик Сима Цянь, який спеціалізувався на династії Хань,
стверджував, що в будівництві гробниці імператора було задіяно сімсот
тисяч робітників. Навіть якщо це твердження — перебільшення, усе одно
зрозуміло, що створена Їн Чженом держава уможливлювала накопичення
величезних ресурсів і мобілізацію їх у масштабах, що перехоплюють подих.

Цінь Ши Хуанді поширив інституції царства Цінь, з якого походив, на
цілий Китай, тим самим створивши не тільки державу, а й те, що за
правління династії його наступників — Хань — постало як єдина китайська
елітарна культура. Це було чимось, що дуже відрізняється від сучасного
націоналізму, адже останній є масовим явищем. Нове усвідомлення, яке
пов’язало між собою еліти китайського суспільства, було таким потужним,
що йому постійно вдавалося відроджуватися після падіння чергової
династії й періодів внутрішньої політичної дезінтеграції. Якщо Китай кілька
разів і завойовували іноземці, то їм ніколи не вдавалося змінити китайської
системи, натомість вона сама поглинала їх, і таке діялось аж до приходу
європейців у ХІХ столітті. Сусідні Корея, Японія і В’єтнам залишалися
незалежними від китайської влади, але багато ідей запозичили з Китаю.

Методи, використовувані першим імператором династії Цінь для
об’єднання Китаю, базувалися на голій політичній владі, підкріпленій
застосуванням принципів легістів, що їх уперше розробив Шан Ян, коли
Цінь була просто прикордонною державою. Але агресивний наступ на
усталені традиції разом з амбітною соціальною інженерією межували з
нав’язуванням тоталітаризму і спричиняли такий шалений опір чи не всіх
верств населення, що династія впала і її замінили за якихось чотирнадцять
років після заснування.

Династія Цінь залишила після себе непросту спадщину наступним
китайським правителям. З одного боку, конфуціанці й традиціоналісти, на
яких правителі Цінь влаштували справжні гоніння, затаврували й прокляли
її на століття вперед як один з найаморальніших і найдеспотичніших
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режимів китайської історії. Конфуціанці повернулися до влади за наступної
династії Хань і взялися за скасування багатьох ціньських інновацій. З
другого боку, способи використання політичної влади в часи Цінь дали
змогу створити потужні сучасні інституції, які пережили цю реставрацію, і
надалі визначали чимало важливих аспектів китайської цивілізації. Хоча
легізм ніколи не доростав до затвердженої ідеології пізнішого династичного
Китаю, його спадщина довго жила в інституціях китайської держави.

ДЕРЖАВА ЦІНЬ І ЇЇ ЗАНЕПАД
Політику першого імператора Цінь реалізував його радник Лі Си,

однокласник ідеолога легізму Хань Фея. Лі Си часто вдавався до
змовництва задля дискредитації останнього, і врешті Хань Фея довели до
самогубства. Після приходу до влади одним з перших актів нових
державних будівничих був розподіл імперії дворівневою адміністративною
структурою, що налічувала тридцять шість комендатур (районів), які, у
свою чергу, об’єднувалися в шість префектур. Комендантів і префектів
призначав імператор зі столиці в місті Сяньян, маючи намір таким чином
витіснити владу місцевих родових еліт. Уже послаблені феодали зазнали
безпосереднього нападу, а з історії відомо, що в усій країні було насильно
переміщено 120 000 родин, їх було звезено в район неподалік столиці, де
можна було утримувати під суворим наглядом253. У цей ранній період історії
людства важко знайти прецеденти такого застосування концентрованої
політичної влади, що засвідчує, як далеко Китай відійшов від родового
суспільства.

Конфуціанські чиновники, яких імператор Цінь успадкував разом із
державою, протистояли державній централізації і в 213 році до н.е.
порадили імператорові знову поділити державу на феоди, що повторно
поклало в їхні руки владу над сільською місцевістю. Лі Си розумів, що це
підриватиме проект державного будівництва:

Якщо такі умови не заборонено, імператорська влада занепадатиме вгорі, а
фракційність і поділ у суспільстві сформуються внизу. Тож доцільно, щоби їх
було заборонено. Ваші службовці вимагають, щоб усі, хто має твори
літератури, як-от Ши [Книгу Од], Шу [Книгу історії] і трактати різних
філософів, знищили їх, що звільнить їх від покарання. Ті ж, хто не знищить їх
протягом тридцяти днів після оголошення наказу, мають бути покарані й
відправлені на примусові роботи254.

Імператор Цінь погодився із цим і наказав спалити класичні книги, а
потім, як повідомляється, розпорядився поховати заживо чотири сотні
послідовників конфуціанства, що відмовилися виконати наказ. Ці дії, з
очевидних причин, зростили безсмертну ненависть пізніших конфуціанців
до його режиму.

Систему мір і ваг було стандартизовано вже за правління Шан Яна на
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початку становлення держави Цінь; але тепер ця стандартизація
поширилася на весь Китай. Перший імператор Цінь також стандартизував
письмову китайську мову, узявши за основу знамениті друковані написи
видатного історика Чжоу, знову продовжуючи і розширюючи реформу,
здійснену до об’єднання. Реформа мала просто посприяти узгодженості в
підготовці урядових документів255. Попри те, що весь Китай продовжує
розмовляти різними діалектами, уніфікація писемності мала
непередбачувані наслідки для китайської ідентичності. З’явилася не лише
управлінська мова, а й один для всіх «набір» класичної культури, який тепер
могли поділяти різні регіони Китаю.

За суворого дотримання методу легістів правління Цінь було таким
болісним, що спровокувало серію повстань та зрештою закінчилося після
смерті імператора Цінь у 210 році до н.е. Відтак історичний розворот
відбувся тоді, коли група в’язнів затрималася на шляху до військового
табору через дощ. Оскільки закон передбачав смертну кару за затримку
незалежно від причини, лідери групи вирішили, що навіть за їхнього
повстання й бунту гірше вже не буде256. Заворушення швидко перекинулося
на інші частини імперії. Багато хто з уцілілих представників феодальної
аристократії, спостерігши, як слабшає династія, оголосили свою
незалежність від нової держави і швиденько зайнялися збором власних
армій. Тим часом Лі Си змовився з євнухом при дворі, аби посадити на трон
другого сина імператора Цінь Ши Хуанді, аби лише того вбив євнух, а його,
у свою чергу, убив третій син, якого перед тим сам євнух намагався
посадити на трон як імператора. Аристократ Сян Юй, що походив зі
шляхетної родини зруйнованого царства Чу разом зі своїм помічником,
простолюдином на ім’я Лю Бан, зібрали й мобілізували нову армію, якою й
окупували столицю Цінь, завершивши панування династичного роду Цінь.
Сян Юй намагався повернути Китай до феодалізму часів Чжоу,
розподіляючи землі серед своїх родичів і прихильників. Лю Бан (чиїм
посмертним ім’ям стало Хань Ґаоцзу) повстав проти нього, і за чотири роки
громадянська війна виявилася переможною. Він започаткував нову
династію, Ранню Хань, у 202 році257.

Режим, упроваджений новим імператором Ґаоцзу, був на півдорозі між
цілковитою феодальною реставрацією, чого прагнув Сян Юй, і сучасною
диктатурою першого імператора Цінь. Ґаоцзу бракувало владної основи,
яка була в попередньої держави за імператора Цінь Ши Хуанді; його
легітимність була заснована суто на його ж харизмі як успішного лідера
повстанської армії, що боролася проти ненависної тиранії. Ґаоцзу очолював
альянс надто різних сил, у який входили й традиційні сім’ї, і колишні
правлячі династії, що боролися за повернення втраченої влади. Крім того,
була проблемною північ, на яку здійснювали регулярні набіги кочові сюнну
(хунну). Отже, можливість Ґаоцзу змінити китайське суспільство була
значно обмеженішою, ніж у його попередника ціньських часів.
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Отже, Ґаоцзу послідовно взявся за створення дволінійної системи.
Частково дійсність знову повернулася до феодалізму часів Чжоу. Було
відновлено правління в підлеглих царствах декількох попередніх правлячих
сімей і їхніх генералів, що допомагали йому в громадянській війні, також
будо роздано членам власної сім’ї нові наділи й привілеї. Натомість з
другого боку, було збережено безособову структуру префектур монархії
Цінь, які й становили ядро влади Ґаоцзу258. Контроль з боку династії за
новими провінціями був хитким. Об’єднання Китаю династією Цінь ніколи
не досягало завершеності, тож перші роки династії Хань були витрачені на
завершення роботи з побудови єдиної національної держави. Ґаоцзу почав
цей процес, поступово видаляючи з влади місцевих правителів з
прізвищами не Лю. Останню феодальну державу в Чанша було скасовано за
його наступника, імператора на ім’я Вень, у 157 році до н.е. Провінції,
якими керували члени королівської сім’ї, вистоювали довше, при цьому
дедалі більше віддаляючись від центрального уряду, що перемістився на
захід, у місто Чан’ань. Сім з них повстали в 154 році, спокусившись на шанс
здобути повну незалежність. Успішне придушення цього повстання
підштовхнуло імператора Дзін проголосити, що феодали, які там іще були,
не мають жодної влади над своїми територіями. Уряд наклав на них високі
податки і змусив до поділу наділів, розділивши їх між братами й сестрами.
Через сто років після заснування ранньої династії Хань залишки феодальної
влади було нарешті позбавлено будь-якого впливу, і місцеву владу тепер
знову рівномірно призначав центральний уряд259.

Феодалізм у стилі Чжоу, за якого родина здобувала власну локальну владу
незалежно від центрального уряду, періодично повторювався, трапляючись
у подальшій китайській історії, зокрема в хаотичні періоди зміни династій.
Але щойно центральному уряду вдавалося стати на ноги міцніше, він одразу
отримував змогу відновити контроль над цими «вибриками». У китайській
історії ніколи не було періоду, за якого територіальним «баронам»
вистачило би сили змусити монарха до конституційного компромісу, як це
трапилося в Англії з Великою хартією вольностей. Місцеві владці ніколи не
здобували стільки правової легітимності, скільки її вдавалось акумулювати
їхнім «колегам» у феодальній Європі. Ми побачимо далі, що, коли спадкова
аристократія в наступні роки намагалася захопити владу в Китаї, вона
ніколи не йшла шляхом створення місцевої бази своєї влади, завжди
прицілюючись на захоплення центрального уряду. Так централізація
потужної китайської держави увічнила себе на довгі роки вперед.

Викорінення патримоніального, родового правління в різних регіонах
Китаю і його заміна на єдину загальнонаціональну адміністрацію стала, по
суті, перемогою легізму й традицій династії Цінь у розбудові потужної
централізованої держави. Але в інших сферах відбулося повернення до
конфуціанського традиціоналізму. Це було особливо помітно на
ідеологічному рівні. Уже за імператора У (141–87 р. до н.е.) учені-
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конфуціанці поновили свої адміністративні позиції, також було засновано
колегію Конфуція з п’ятьма факультетами, кожен з яких мав студіювати
відповідний класичний твір. Глибока обізнаність з книгами на той час мала
стати воротами до посад у бюрократії і першою рудиментарною формою
того, що згодом перетворилося на знамениту систему іспитів «мандаринів»
(китайських чиновників)260.

Важлива зміна відбулась і на рівні ідей. Легістські принципи Шан Яна і
Хань Фея, за якими жодні сентименти не мали заважати використанню
підданих у спосіб, що є найвигіднішим для керівника, було дискредитовано,
і гору взяли старіші конфуціанські погляди, згідно з якими владу слід
здійснювати в інтересах відновлення респектабельності й тих, ким керують.
Проте це було далеко не аргументом на користь демократії: ніхто з
конфуціанців не вважав, що має формальні інституційні перепони владі чи
повноваженням імператора, не кажучи вже про щось на кшталт народних
виборів влади чи надання індивідам особистих прав. Єдиним
стримувальним чинником для влади імператора була моральність.
Імператори мали зростати з правильними моральними цінностями, які
підштовхували б їх до проявів доброзичливості стосовно свого народу і
закликали постійно жити у злагоді із цими ідеалами.

Влада перших імператорів обмежувалася з огляду на той факт, що її
інституціалізація була здійснена в конфуціанській бюрократії, яка й
оточувала палац з усіх боків. Бюрократія слугувала агентом імператора, і
відтак у неї не було жодної формальної можливості стримувати його владу.
Але, як і у всякої бюрократії, у неї було достатньо неформального впливу
через досвід і знання реалій роботи імперії. Як і всі лідери ієрархічних
організацій, від армій до корпорацій і сучасних держав, імператор нагорі
уряду Хань залежав від легіону своїх консультантів у розробці політики,
імплементації своїх розпоряджень, а також розв’язанні конфліктів, що
постали перед його судом. Ці посадові особи були відповідальні за навчання
молодих принців, слугували їм за радників, коли ті виростали, і далі — коли
здійснювали імператорську владу. Традиції й культурний престиж
посилювали рішучість старших чиновників за династії Хань похитнути
владу імператора, і є багато свідчень про випадки, коли радники й секретарі
сварили або критикували своїх керівників чи навіть підштовхували до
скасування суперечливих рішень261.

Останньою, ультимативною, санкцією поганому імператорові є збройне
повстання проти нього, яке виправдовує доктрина, що говорить про втрату
ним Небесного мандату. Небесний мандат було вперше запроваджено для
того, щоби виправдати узурпацію трону династії Шан новою династією
Чжоу в середині Х століття до н.е., а потім до нього зверталися, аби
виправдати повстання проти несправедливих або корумпованих
імператорів. Але жодних чітко визначених правил, які дали б змогу
дізнатися, хто володіє Небесним мандатом, не було, тож його, як правило,
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присуджували після успішного повстання (див. повнішу дискусію з цього
питання в розділі 20). Це, очевидно, було крайнім способом перевірки
верховної влади, на який наважувалися лише за великого ризику.

Отже, конфуціанська ідея, що правитель мусить правити в інтересах свого
народу, вводила принцип підзвітності в урядування Китаю. Як уже
зазначалося, відповідальність не була ані формальною, ані процедурною,
імператор здійснював її радше на основі власного морального чуття,
прищепленого бюрократією. Левенсон і Шурман доводять, що бюрократія
плекала й насаджувала передусім ті види моральних настанов, які
відображали інтереси самих бюрократів. Це означає, що вони опиралися
практикам легістів і засуджували безжальне й беззастережне застосування
влади, адже конфуціанські бюрократи й стали першими жертвами такої
влади. Вони не прагнули нічого більшого, ніж захист своїх позицій під час
реставрації, якою займалася династія Хань. Ці бюрократи були слугами не
суспільного інтересу, а ієрархічної, базованої на родових стосунках
соціальної системи, на вершечку якої перебували вони самі262. Проте
стосовно правлячої ідеології, яка стверджує, що правитель мусить бути
підзвітний підданим, і яка прагне зберегти наявні соціальні інституції
навіть усупереч державній владі, слід дещо зазначити.

ПРИРОДА УРЯДУВАННЯ ДИНАСТІЇ ХАНЬ
Державне управління, що виникло в часи династії Хань, досягло значно

ефективнішого балансу між деспотичною централізацією часів династії
Цінь і базованою на родинних зв’язках соціальною системою ранньої
династії Чжоу. Її центральні органи управління ставали дедалі
раціоналізованішими й інституційованішими і з часом почали тиснути на
місцеві осередки патримоніального родового правління. Однак аж до спроб
земельної реформи, за яку взявся правитель Ван Ман наприкінці Ранньої
династії Хань, її ніколи не вабили спроби застосувати свою владу з метою
великомасштабної соціальної інженерії. Соціальні відносини та право
власності було залишено фактично недоторканними. Попри стягнення
податків і встановлення обов’язкової праці на феодала, що вважалася
роботою на загальне благо, ця династія не намагалася вичавити з населення
всі соки, як її ціньські попередники.

За часів династії Хань китайське урядування набувало рис дедалі чіткішої
й якіснішої інституціалізації. Патримоніальна система, хай то був Китай
часів династії Чжоу чи сучасні африканські або середньоазійські держави,
означає, що урядовців призначають не на основі кваліфікації, а згідно з
родинними чи особистими зв’язками з правителем. Владу дає не посада, а
особа посадовця. З модернізацією політичних систем родову систему
замінила бюрократія. До особливостей сучасної бюрократії, згідно з
класичним означенням Макса Вебера, належить класифікація посад за
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функціональними галузями з чітко визначеною сферою компетенції, а
також організація посад у чітко визначені ієрархії з безособовим добором
кандидатів на основі їхньої кваліфікації без наявності в посадової
бюрократії незалежної політичної бази, а також за умови її
підпорядкування суворій дисципліні в межах чинної ієрархії, де займані
посади розглядаються як елементи професійної кар’єри263.

Китайське урядування часів Ранньої династії Хань відповідало практично
всім названим критеріям сучасної бюрократії264. Попри це, усе ще
залишалося багато посадовців, чиє призначення в уряд трималося на
родових зв’язках, особливо в перші дні воцаріння Ґаоцзу, коли імператор
потребував допомоги своїх союзників у боротьбі проти прихильників Цінь
у громадянській війні до наступної консолідації своєї влади. Але в
центральній адміністрації родових посадовців поступово заміщали
чиновники, дібрані на більш безособовій основі. Формувалося дедалі
виразніше розходження між сановниками двору й постійною бюрократією,
на яку було покладено реалізацію рішень правителя.

Від 165 року до н.е. було видано укази, які зобов’язували старших
посадових осіб у всьому Китаї призначати фіксовані квоти молодих людей,
що вирізнились успішністю, для служби в бюрократії. Під час правління
імператора У чиновникам було наказано оцінювати почуття сімейної
відповідальності й чесності свого номінанта. У 124 році до н.е. учнів,
номінованих у провінціях, було відправлено в Імператорську академію у
столиці Чан’ань на тестування. Найкращих відібрали на продовження
навчання протягом наступного року під орудою викладачів і вчених на
основі затверджених конфуціанських текстів і потім, за результатами ще
одних іспитів, направили на високі посади в публічній службі. З’явилися й
інші механізми набору, наприклад, виїзні комісії, що подорожували по
імперії, шукаючи талановитих людей, або конкурси, до яких громадян
запрошували подавати есе про моральний або матеріальний стан справ
імперії. Цей тип безособового набору дозволяв людям, що не належали до
етнічних Хань, підніматися на високі посадові щаблі, як-от воєначальник
Ґонсунь Хун’є, що належав до народності хунну за походженням265.

У 5 році до н.е., коли перепис зафіксував населення Китаю в 60 мільйонів
осіб, у країні налічувалося вже близько 130 тисяч чиновників, що несли
службу в столиці й провінціях. Були школи, що готували молодих людей від
сімнадцяти років до публічної служби, перевіряючи їх на здатність читати й
складати тексти різних стилів, вести бухгалтерію й рахунки тощо. (Система
набору й іспитів на цивільній службі оформилася в значно витонченішу
структуру за часів династій Тан і Мін). Попри все, у часи династії Хань не
було знівельовано один сильний родовий елемент: високі чиновники могли
рекомендувати сина або брата на високий пост, і система призначень явно
не мала захисту від особистих впливів. Як і за більш пізніх династій, ступінь
меритократичності різко обмежували вимоги освітнього характеру: тільки
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сім’ї з високим статусом мали синів, що опанували китайську грамоту і,
отже, відповідали вимогам для призначення чи складання іспиту.

Незважаючи на деякі вцілілі пережитки родового ладу266, центральний
уряд з плином часу ставав дедалі бюрократизованішим у Веберовому
розумінні. Трьома найвищими посадовими особами були канцлер, радник і
верховний командувач — саме в такому порядку старшинства. Іноді посаду
канцлера розподіляли на дві — один «півканцлер» стояв ліворуч, ще один
— праворуч, і тоді обидва посадовці, що займали ці потужні позиції, могли
наглядати й збалансовувати владу один одного. Під їхньою орудою
перебувало дев’ять державних міністрів, кожен зі власним персоналом і
бюджетом. Серед найбільш важливих чиновників був наглядач церемоніалу
й протоколу, відповідальний за ритуали, що їх слід було дотримуватися при
дворі; далі йшов доглядач палацу, що контролював доступ до палацу і був
відповідальним за безпеку імператора; доглядач стражів, що командував
палацовою вартою і військовими частинами столиці; доглядач транспорту,
що відповідав за матеріально-технічний стан і забезпечення; доглядач за
судами, що опікувався системою правосуддя; і доглядач за сільським
господарством, відповідальний за збір податків. Зрозуміло, що ця остання
посада мала неймовірну вагу в аграрному суспільстві; доглядач сільського
господарства сам очолював величезну бюрократію й призначав і відправляв
старших посадових осіб на службу до шістдесяти п’яти підлеглих відділень у
провінціях для нагляду над зерносховищами, сільськогосподарськими
роботами й водопостачанням267.

Раціональна бюрократія необов’язково має служити раціональним цілям.
Серед високих посад, підпорядкованих доглядачу церемоніалу й протоколу,
були директори музики, молитов, жертовного м’яса, астрології і
передбачень. Директор астрології радив імператорові сприятливі чи
несприятливі для проведення заходів і ритуалів дні, а також керував
іспитами зі вступу на публічну службу. Розмір уряду за династії Хань можна
уявити з того факту, що директор з молитов мав у підпорядкуванні 35
одиниць штату, а під контролем директора з музики налічувалося 380
музикантів268.

Однією з найвидатніших особливостей уряду, яку послідовно
успадковували від найбільш ранніх періодів китайської історії, був
інтенсивний контроль з боку цивільної влади над збройними силами. У
цьому сенсі Китай суттєво відрізнявся від Риму, де честолюбні генерали, як-
от Помпей чи Юлій Цезар, постійно зазіхали на політичну владу, або й від
сучасних країн, що розвиваються, з їхніми регулярними військовими
переворотами.

Причини цього полягали не у відсутності справжньої військової влади
або воєнної харизми в Китаї. Історія Китаю сповнена переможних генералів
і оповідань про військову велич і звитягу. Навіть після завершення періоду
Воюючих держав Китай продовжував брати участь у війнах, передусім
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проти степових кочівників, а також корейців, тибетців і племінних народів
півдня. Практично всі імператори — засновники династій здобували свої
позиції передусім у результаті військового керівництва. Як ми вже бачили,
Лю Бан виріс із селянського сина до імператора Ґаоцзу завдяки своїй
майстерності військового організатора й стратега, і він такий у китайській
історії не єдиний. Амбітні генерали, як Лушань за династії Тан,
претендували на владу і боролися за неї; династія тим часом занепала, бо
прикордонні сили, потрібні для захисту країни від північних варварів,
опиралися контролю з боку центрального уряду.

Але загалом успішні засновники династій, що виростали до видатних
правителів у результаті військових завоювань, швидко знімали із себе
військові тоги, коли досягали жаданої влади, і керували вже на цивільний
манер. Їм і їхнім наступникам вистачало влади утримувати генералів подалі
від політики, вони висилали честолюбних солдатів до далеких
прикордонних застав і придушували тих, хто намагався організувати
повстання. На відміну від римських преторіанців або османських яничарів,
імператорська палацова варта ніколи не відігравала значної ролі в
маніпуляції правителями впродовж усієї китайської історії. З огляду на
важливість війни у формуванні китайської держави, важливо зрозуміти,
чому цивільний контроль виявився таким сильним.

Однією з причин є відносно слабка інституцізація військової ієрархії
порівняно з її цивільним аналогом. Верховний командувач, а також
генерали основних, флангових та ар’єргардних з’єднань теоретично
займали вище становище, ніж державні міністри, але ці посади часто були
вакантними. Вони розглядалися швидше як церемоніальні позиції, ніж як
джерела реальної військової влади, і часто їх обіймали цивільні особи без
воєнного досвіду. На той час у військовій галузі не було професіоналізації;
посадові особи, від імператора і далі вниз, легко переходили з військових на
цивільні пости — і назад і мусили мати кваліфікацію для обох. Після того як
закінчувалася громадянська війна, що її зазвичай починали свіжоспечені чи
вигнані династії, військова служба часто означала заслання в далекі степи
або до гарнізонних міст посеред пустелі, далеко від цивілізації. Це не було
омріяною кар’єрою для честолюбних і підприємливих людей, які прагнули
успіху269.

Ці міркування просто змушують мене підняти питання: а чому ж у
китайській системі військовий престиж виявився таким низьким?
Відповідь, очевидно, буде стосуватися норм: так чи інакше, у горнилі
періодів Весни й осені та Воюючих держав не могло не зародитися думки,
що істинна політична майстерність лежить у сфері освіченості й
грамотності, а не у військовій доблесті. Схильні до військової служби люди,
охочі дістатися влади, виявляли, що мусять продертися через
конфуціанську освіту, якщо бажають стати вірнопідданими, хочуть
відправити своїх синів учитися до визнаних учених чи мріють побачити їх
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успішними правителями. Якщо вам видається, що вислів «перо сильніше за
меч» позбавлений рації, варто згадати, що всі успішні зусилля цивільної
влади контролювати військову, зрештою, базуються на усталених уявленнях
про легітимність. Американські військові могли б захопити владу сьогодні
чи завтра, усунувши від неї президента, якби в них з’явилося таке бажання;
те, що вони цього не роблять, означає, що переважна більшість офіцерів і
не мріє про повалення Конституції США, як і те, що переважна більшість
солдатів, якими вони командують, не залишилася би під їхньою орудою,
якби вони спробували зробити щось подібне.

Початкова рівновага під владою династії Хань базувалася на балансуванні
між взаємопов’язаною зацікавленістю всіх сторін у створенні сильної
об’єднаної централізованої китайської держави, запобіганні потрясінням і
війнам, до чого тяжіла Східна Чжоу, та інтересами місцевих еліт на всій
території Китаю, які прагнули накопичити якомога більше влади й
привілеїв. Перший імператор Цінь спробував посунути інституційний
акцент занадто далеко в бік сильної централізованої держави, що зачепило
інтереси не лише родової еліти, а й простих селян, для яких тиранію
місцевих феодалів замінила тиранія держави. Династія Хань установила
новий баланс, беручи до уваги інтереси як імператорської, так і
аристократичних сімей, що зазнали утисків за часів Цінь, водночас діючи
так, аби зменшити вплив останніх із часом. Було відновлено власну
легітимність через конфуціанство, доповнене деякими неартикульованими
легістськими засадами. Держава, створена за часів ранньої Хань, була
стабільною, бо в її основі лежав компроміс. Але вона була, крім того, значно
слабшою за державу Цінь і ніколи не шукала прямої конфронтації із
залишками аристократичного впливу. І нова рівновага, яку вона
запропонувала, спрацювала. З короткою перервою, пов’язаною з регентом
на ім’я Ван Ман (45 р. до н.е. — 23 р. н.е.), який оголосив себе імператором
нетривалої династії Сінь, Хань удалося протриматися понад чотири
століття, від 202 року до н.е. до 220 року н.е. Це було помітним політичним
досягненням, але, на жаль, йому не судилося стати довговічним.
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на спадковій основі. У деяких випадках ними винагороджували сподвижників в імперських
справах. Однак вони не були бастіоном самостійної спадкової аристократії, як феодальні домени
Європи. Схоже, помістя відносно легко створював і скасовував центральний уряд як засіб
заманювання або покарання різних політичних діячів. Там само. — Р. 46, 50.

267 Там само. — Р. 24–30.
268 Там само. — Р. 24–25.
269 Там само. — Р. 56–62.
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9. ПОЛІТИЧНИЙ ЗАНЕПАД І ПОВЕРНЕННЯ ПАТРИМОНІАЛЬНОГО

УРЯДУВАННЯ

Чому династія Хань, протримавшись чотириста років, занепала; значущість
зростання латифундій і нерівності в суспільстві Мальтуса; упливові сім’ї
захопили уряд і послаблювали державу; китайське чуття нації

Немає жодних підстав вважати, що політичний лад, склавшись один раз,
зможе постійно й безперешкодно підтримувати свою стабільність. Семюел
Гантінґтон у видатній праці «Політичний лад у мінливих суспільствах»270,
що розпочалася як стаття під назвою «Політичний лад і політичний
занепад», стверджує, що, на відміну від прогресивних міркувань, які
пропонує теорія модернізації, підстав вважати, що політичний розвиток
має більше шансів на існування, ніж політичний занепад, немає.
Політичний лад виникає в результаті досягнення певної рівноваги між
протилежними суспільними силами. Але минає час, і зміни відбуваються
що всередині, що зовні: учасники, зусиллями яких було встановлено
первинну рівновагу, самі еволюціонують або зникають; з’являються нові
дійові особи; змінюються економічні та соціальні умови; суспільство зазнає
вторгнень ззовні або постає перед новими умовами торгівлі чи стикається з
новими імпортованими ідеями. У результаті всього цього первинна
рівновага більше не діє, тож наслідком може стати політичний занепад,
поки актори політичної сцени не вигадають і не запровадять новий набір
правил та інституцій, які відновили би порядок.

Причин можливого занепаду династії Хань було чимало, і вони зумовлені
зрушеннями в усіх аспектах початкової політичної рівноваги. Єдність
правлячої сім’ї Хань і її легітимність було доволі потужно підірвано в ІІ
столітті нашої ери через вплив сімей імператриць, а також придворних
євнухів. Євнухи відігравали важливу роль у багатьох імперських дворах і
поза межами Китаю: зазнавши кастрації, вони більше не мали сексуального
потягу, тож їм можна було довіряти як особистим кадровикам. Без власної
сім’ї, вони психологічно залежали від своїх господарів і не займалися
просуванням своїх (власне, відсутніх) дітей і їхніх інтересів. Вони зіграли
вирішальну роль у сприянні китайським імператорам в обході сильної й
автономної бюрократії, але, у свою чергу, взялися за переслідування
власних корпоративних інтересів.

Це стало актуальним, коли лідерці клану імператриці Лян удалося
номінувати слабкого імператора Хуань (147–167 рр. н.е.), що дозволило її
роду претендувати на безліч урядових інституцій і привілеїв. Рід було
зупинено тим, що сучасні латиноамериканці називають автохунта
(самопереворот), ініційованим імператором проти власного уряду за
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допомогою євнухів, які потім перерізали клан імператриці. Євнухи, у свою
чергу, стали потужною силою із власним правом і нагородами, звільненням
від податків тощо. Їхній підйом став загрозою бюрократії та конфуціанцям,
які розпочали кампанію проти євнухів у 165 році, що зрештою досягла
успіху й знищила їх271.

До всього докладались умови навколишнього середовища: епідемії в 173,
179 і 182 роках; голод у 176, 177, 182 і 183 роках; повінь у 175 році. Стихійні
лиха пробудили в народу потяг до даосизму — релігії, що здобула широке
коло прихильників серед селянства та іншого простого люду.
Конфуціанство, радше етична, ніж усеосяжна релігія, було кодексом еліти, а
даосизм, що розвинувся з давніх народних вірувань, став своєрідною
релігією-протестом для тих, хто до еліти не належав. Ця релігійна течія у
184 році дала поштовх Повстанню жовтих пов’язок — бунту (селяни носили
жовті хустки на голові), спричиненому накопиченням проблем селянства
протягом попереднього десятиліття. Незважаючи на те, що повстання було
придушено за двадцять років страшного кровопролиття (за історичними
повідомленнями, загинуло понад 500 000 осіб), цей бунт завдав неабиякої
шкоди інфраструктурі імперії та її виробничому потенціалу272.
Кумулятивний ефект цих катастроф потягнув за собою, за повідомленнями
істориків, зменшення китайського населення між 157 і 280 роками до 40
мільйонів осіб, або двох третин від кількості, зареєстрованої першим
переписом273.

З погляду політичного розвитку Китаю, однією з найважливіших причин
занепаду династії Хань було захоплення держави різними родовими елітами
і, як наслідок, послаблення центральної влади. Зусилля династії Цінь з
ліквідації феодалізму й створення безособової сучасної держави було
знівельовано; родові зв’язки знову повернулись як основний шлях до влади
й статусу, і така ситуація тривала до пізніх років династії Тан у ІХ столітті274.

Попри все, не можна вважати, що це було відновлення феодалізму часів
Чжоу. Від часів династії Цінь відбулося багато змін, зокрема почалося
формування сильної централізованої держави й бюрократії, а також було
засновано імператорський двір, наділений потужною церемоніальною
легітимністю. Рання династія Хань поступово ліквідувала місцеві осередки
родового впливу, тож аристократичні родини, заявляючи про своє
повернення, робили це не шляхом відновлення локальних баз автономної
влади, а через безпосередню інтеграцію в апарат центрального уряду. Тож
відмінність між аристократіями Чжоу і Хань дещо нагадувала різницю між
британською та французькою знаттю наприкінці XVII століття: англійські
лорди все ще проживали у своїх маєтках і керували як місцева влада, а їхні
французькі «колеги» були змушені йти у Версаль і шукати влади через
близькість до двору й короля. У Китаї близькість до двору відкривала шлях
до землеволодіння: чиновники могли набути земель, васалів, селян і навіть
претендувати на звільнення від податків.
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БАГАТІ БАГАТІЮТЬ
Із часом у Китаї стали з’являтися й поширюватися великі маєтки, або

латифундії, контрольовані аристократичними сім’ями, що обіймали високі
посади в центральному уряді Чан’аню чи його провінційних підрозділах. Це
призвело до встановлення нерівності в багатстві й концентрації його в
руках невеликої групи родин. У свою чергу, це спричинило постійне
позбавлення уряду доходів, бо латифундисти мали дедалі більше шансів
відгородити свої продуктивні сільськогосподарські землі від державного
оподаткування. Таким чином, ці сім’ї стали початковою версією того, що
нині ми могли б означити як еліти, які «сидять» на ренті й використовують
свої політичні зв’язки задля маніпулювання державою й застосування
державної влади з метою збагачення.

Є щось на зразок залізного закону латифундій в аграрних суспільствах:
багаті багатітимуть, доки їх не зупинить держава чи селянські повстання,
або держава зі страху перед селянськими повстаннями. У первісних
аграрних суспільствах нерівність у багатстві не завжди відображала
природну відмінність у здібностях чи характерах. За усталених технологій
може складатися система, коли винагороди за власну підприємливість чи
інноваційність не здобуде ніхто. До механізації сільського господарства не
було жодної особливої економії на його масштабі, що могло би пояснити
зростання латифундій з огляду на їхню ефективність. Поля великих
землевласників обробляли окремі селянські сім’ї, займаючись кожна
виділеною їй невеликою ділянкою. Але початкові незначні відмінності в
ресурсах посилювалися механізмами боргової кабали. Багатші селяни або
поміщики позичали гроші біднішим; один поганий сезон або неврожай
потім змушував боржника до кріпацтва чи рабства, нерідко в супроводі
конфіскації сімейного майна275. Із часом багатство ставало більшим, бо
великі землевласники могли купувати вплив у політичній системі для
захисту й розширення власних володінь.

Ось чому анахронічне застосування сучасної теорії права власності до
історичної ситуації призводить до фундаментальних непорозумінь. Багато
економістів вважають, що потужне право власності сприяє зростанню, бо
захищає приватні доходи, отримані від інвестицій, тим самим стимулюючи
й інвестиції, і зростання. Але економічне життя Китаю часів династії Хань
нагадувало світ, описаний Томасом Мальтусом в «Есе про принципи
народонаселення», значно більше, ніж світ від початку Промислової
революції і наступних двохсот років276. Нині ми очікуємо зростання
продуктивності праці (на одну людину) у результаті технологічних
нововведень і змін. Але до 1800 року підвищення продуктивності праці
були значно епізодичнішими явищами. Сільське господарство, зрошування,
винахід друкарського верстата, пороху й вітрильників — усе це вело до
зростання продуктивності277, але між кожною із цих подій лежали тривалі
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періоди, коли кількість населення зростала, а доходи на душу населення
падали. Багато аграрних суспільств діяли на межі виробничих
технологічних можливостей, за яких подальші інвестиції не передбачали
підвищення продуктивності. Єдиним можливим видом економічного
зростання було екстенсивне розширення, коли відбувалося заселення й
освоєння нових земель, культивація яких і несла нові доходи або, простіше,
крадіжки в когось іншого. Мальтузіанський світ, таким чином, був грою з
нульовою сумою, у якій виграш для однієї сторони означав утрату для
другої. Багатий поміщик необов’язково був продуктивнішим за біднішого;
він просто мав більше ресурсів для подолання неврожайних періодів278.

В умовах мальтузіанської економіки, за якої можливостей інтенсивного
зростання не було взагалі, сильне право власності просто зміцнювало
поточний розподіл ресурсів. Фактичний розподіл багатства радше був
результатом стартових умов або доступу багатія до політичної влади, ніж
свідчив про успіхи в продуктивності чи про важку сумлінну працю. (Навіть
в умовах сучасної мобільної, підприємницької капіталістичної економіки
захисники жорсткого права власності часто забувають, що чинний розподіл
багатства не завжди відображає високу чесноту багатих, як і те, що ринки не
завжди є ефективними).

Залишені самі на себе, еліти мають тенденцію до збільшення своїх
латифундій. І з огляду на це, у правителів є два варіанти. По-перше, вони
можуть стати на бік селянства й застосовувати державну владу для
просування земельної реформи й егалітарних прав, у такий спосіб рубаючи
крила аристократії. Щось подібне відбулося в Скандинавії, де шведські та
данські монархи солідаризувалися із селянством наприкінці XVIII століття
й об’єдналися проти відносно слабкої аристократії (див. розділ 28). По-
друге, правителі можуть пристати до аристократії й використовувати
державну владу задля посилення пут, якими місцеві олігархи тримають
своїх селян. Так трапилося в Росії, Пруссії й інших землях на схід від Ельби
з XVII століття, коли загалом вільне селянство було поневолене за
потурання держави. Французька монархія старого режиму була занадто
слабкою, щоби позбутись аристократії або скасувати її звільнення від
сплати податків, так що зрештою тягар нових податків ліг цілковито на
селянство, аж поки вся ця система вибухнула Великою французькою
революцією. Який курс обере монарх — зміцнювати наявну олігархію чи
опиратися їй — залежало від безлічі контекстних чинників, як-от
згуртованості аристократії чи селянства, рівня зовнішньої загрози,
суперництва в межах монаршого двору тощо.

Китайська монархія часів династії Хань спочатку стала на бік селянства
проти дедалі сильніших землевласників. За ранньої Хань держава час від
часу закликала повернутися до системи «криничних полів», яку скасував
Шан Ян. Тоді її вважали не так феодальною інституцією, як символом
аграрної общинності, і вимоги відновити її були спричинені важким
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становищем бідних селян, яких зганяли із їхніх земель латифундисти. У 7
році до н.е. було висунуто пропозицію обмежити маєтки трьома тисячами
моу (одиниця, що дорівнювала приблизно 0,165 акра, або 6,7 ара), її було
відхилено, бо проти виступили великі землевласники. Ван Ман, чиновник
при дворі, узурпувавши трон, що до того належав сім’ї Лю, і довівши Ранню
династію Хань до руїни, також намагався здійснити земельну реформу
шляхом націоналізації великих маєтків. Але й він натрапив на спротив і
зрештою вичерпав власні сили, коли проти нього повстали селяни (за
кольором, яким вони фарбували обличчя, це народне повстання отримало
назву Червоні брови)279.

Провал земельної реформи, яку здійснював Ван Ман, дав родовій
аристократії змогу розширити свої володіння й консолідуватися, коли
настала реставрація і до влади прийшла пізня династія Хань. Власникам
великих маєтків вдалось акумулювати під своїм контролем сотні або й
тисячі васалів, орендарів і родичів. Вони часто командували навіть
приватними арміями, забезпечували собі й своїм сім’ям податкові пільги,
зменшуючи податкову базу імперії та скорочуючи кількість сільського
населення, що могло працювати на феодалів і підлягало призову на
військову службу.

Центральний уряд послаблював і занепад військової бази. Значна частина
китайської армії була задіяна в боротьбі зі згадуваними вище кочовими
племенами хунну на крайньому північному заході й діяла з віддалених
гарнізонів через довгі логістичні лінії. Мобілізувати селян на таку службу
було вкрай важко, і уряд поступово переходив до використання найманців,
яких набирали з місцевих варварів або серед рабів і засуджених. Солдати
стали представляти окремий клас військових домогосподарств, що
займалися вирощуванням їжі поблизу прикордонних гарнізонів, передаючи
своє заняття наступним поколінням. За таких умов вони виявляли
лояльність до місцевих командирів, як-от ватажків Цао Цао і Дун Чжуо, а
не до далекого центрального уряду280.

Коли до зростання нерівності земельних ділянок у 170-х роках додалися
стихійні лиха й епідемії, спалахнуло Повстання жовтих пов’язок. Хаос і
занепад центрального уряду внаслідок фракційної боротьби дали потужним
сім’ям змогу знову зібрати сили за стінами своїх укріплень і родових
районів, де їх не міг дістати ефективний контроль слабкої держави. За
останні десятиліття династії Хань центральна влада повністю розпалася,
нею заволоділа низка регіональних польових командирів, які відмовилися
від ідеї саджати на трон своїх кандидатів і правили від власного імені281.

КИТАЙ ДЕЗІНТЕГРУЄТЬСЯ, ПАТРИМОНІАЛІЗМ ПОВЕРТАЄТЬСЯ
Найдовша за тривалістю правління династія в Китаї після ціньського

об’єднання — Хань — остаточно занепала й зійшла з політичної арени у 220
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році н.е., і, за одним коротким винятком, наступні триста років єдиної
китайської держави не було. Період від пізньої династії Хань до
недовговічної династії Цзінь, яка з’явилася у 280 році, описано в одному з
найвидатніших китайських історичних творів «Роман Трьох царств». Його
приписують автору на ім’я Луо Ґуаньчжон і вважають, що час його
створення припадає на початок династії Мін (можливо, наприкінці XIV
століття), після того як вона звільнила Китай від монголів і ще раз
возз’єднала країну під орудою корінної китайської династії Хань282. У
романі детально розповідається про те, як роздробленість чи, точніше,
внутрішній безлад Китаю, породила хаос і уможливила іноземне
вторгнення; у ньому також описано умови, за яких національну єдність
може бути відновлено. За своїм значенням у формуванні історичної
свідомості сучасних китайців «Роман Трьох царств» дорівнюється до
історичних п’єс Шекспіра, нині його відтворюють у відеоіграх і численних
кінострічках. Негативні спогади про роздробленість, що лежать в основі
сучасної ідеології Пекіна про приєднання Тайваню, апелюють саме до цього
історичного періоду.

З огляду на політичний розвиток Китаю, варто згадати про часи
міжвладдя після Хань і до династії Суй (коли Китай нарешті возз’єднався в
581 році), коли родинність і патримоніалізм повернули свої позиції. Тоді
спостерігалася зворотна кореляція між силою централізованої держави і
силою родових груп. Трайбалізм у своїх найрізноманітніших формах
залишився тією політичною організацією, яка складалася «за
замовчуванням», навіть у часи появи «сучасної» китайської держави.

Період після закінчення правління династії Хань був надзвичайно
складним, але його деталі є не такими важливими, якщо на історію
розвитку дивитися з більш широкої перспективи. Спочатку Китай розпався
на так звані Три царства: Вей, Шу Хань і У. Вей вдалося на короткий час
знову возз’єднати країну за династії Західна Цзінь, але імперія розпалася ще
раз, потопаючи в громадянській війні, і Лоян, столицю Цзінь, у 311 році
розграбували й окупували вже згадувані кочові племена хунну. Їхній
очільник заснував першу з ланцюжка багатьох чужорідних династій на
півночі Китаю, тоді як нащадки Західної Цзінь, дременувши від біди на
південь, заснували першу з кількох південних династій — Східну Цзінь, у
місті Дзянькан (нині — Нанкін) на річці Янцзи. Північ було відділено від
півдня, і в обох частинах постійно відбувалися заворушення й панував
безлад. На півночі напад на Лоян потягнув за собою хаотичний період
племінної війни, відомої як Шістнадцять царств. Далі було дві навали
варварів, у першій брали участь прототибетські племена ді і цян, а в
наступній — туоба й табгач, що були частиною тюркського племені сяньбей.
Останнє заснувало династію Північна Вей (386–534), яка з плином часу
дедалі більше китаїзувалася через використання племенами китайських
прізвищ і укладання змішаних шлюбів з китайськими родинами. Однак
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конфлікти в туоба призвели до громадянської війни й поділу держави на
Східну й Західну Вей у перші десятиліття VI століття. На півдні двір, що
прийшов з півночі, перезаснувала Східна династія Цзінь, куди втекло багато
аристократичних сімей і їхніх васалів. Цю династію повалив військовий
переворот у середині IV століття, а далі було кілька слабких династій,
заснованих військовими283.

Царство Вей, яке заснував Цао Цао — воєначальник династії Хань —
разом зі своїм сином Пеї у 220 році, прискорило рух, характерний для часів
пізньої Хань, до повернення в патримоніалізм шляхом створення системи з
дев’яти рангів. У ній у кожну комендатуру і префектуру призначався суддя
для розподілу кандидатів за бюрократичними посадами відповідно до
їхнього характеру і здібностей. На відміну від системи рекомендацій за
ранньої Хань, тут суддів обирав не центральний, а регіональний уряд, що,
очевидно, перебував під потужним впливом місцевих еліт. Нова система
добору ввібрала елітні сім’ї, вибудувавши їх в одну формальну мережу за
присвоєними рангами разом із прив’язкою доступу до урядових посад.
Якщо за часів Хань особа могла мати високий статус, не будучи
чиновником, у межах системи дев’яти рангів єдиним шляхом до високого
статусу була посада. Це супроводжувалося зростанням уваги й поваги до
родоводу, тож сини здобували значно більше шансів успадкувати посади
своїх батьків284.

У руках сильного центрального уряду рекрутинг за допомогою системи
дев’яти рангів, можливо, був спробою послабити сильну аристократію й
тісніше прив’язати її до держави. У ХVII й на початку XVIII століття
французька монархія займалася продажами звань і рангів аристократії, що
сформувала складну ієрархію. Її діяльність означала підрив спроможності
цього класу до колективних дій загалом. Кожна аристократична родина
була надмірно зайнята контролем над людьми, нижчими в ієрархії, тож у
неї було мало шансів на співпрацю заради захисту своїх широких класових
інтересів. Проте в Китаї ІІІ століття система Дев’яти рангів, вочевидь, була
засобом, за допомогою якого аристократія могла би захопити державу. У
талановитого простолюдина більше не було змоги піднятися на високі
владні посади через рекомендації або іспити; тепер ці посади закріплювали
за дітьми тих, хто обіймав їх зараз, так само, як за часів конкуруючих
племінних вождів. Підтвердження, що реальна влада належала
аристократичним сім’ям, а не державі, полягає в тому, що в цей період
імператор часто не міг гарантувати призначення на високу посаду навіть
свого фаворита, бо його кандидату бракувало відповідного сімейного
родоводу285.

З падінням Західної Цзінь патримоніалізм на півночі й на півдні
розвивався різними шляхами. На півдні при дворі Східної династії Цзінь
хазяйнували відомі місцеві сім’ї й емігранти з аристократії, що перебралися
туди з Лояна. Вони ж принесли із собою систему дев’яти рангів та уряд, у
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якому панували сім’ї Ван, Лу і Чан, усі — близькі родичі високопоставлених
сімей286.

Аристократичне панування сприяло зростанню латифундій. Уже
наприкінці ІІІ століття Західна Цзінь запровадила земельний закон, що
декларував право всіх селянських сімей на мінімальну земельну ділянку в
обмін на зобов’язання сплати податків і працю на феодала. Ним же було
обмежено розмір «холдингів» аристократичних сімей і кількість орендарів
та васалів, яких вони могли взяти під свій захист, звільняючи від
національного оподаткування. Але цього закону, а також аналогічного,
ухваленого Східною Цзінь, ніколи не дотримувалися. Невдалою виявилася
й земельна реформа, запроваджена Ван Маном, її неспроможність свідчила
про зростання могутності латифундистів, а також загрозу з їхнього боку
контролю й ресурсам держави287.

Завойовники на півночі — тибетці й тюрки — спочатку були організовані
племінним чином, тому просто ставили свої провідні родини на владні
позиції. У ранні періоди боротьби й міжплемінних війн ці іноземні, чужі
сім’ї становили керівну еліту всього регіону. Аристократичні китайські
роди, що посідали чільні місця за часів династії Хань, утекли на південь до
двору Східної Цзінь або відступили й сховались у своїх маєтках. Вони
утримували владу на місцевому рівні, але в інших справах оминали
імператорський двір з його політикою. Ситуація почала змінюватися, коли
Північна династія Вей централізувала свою владу в другій половині V
століття, особливо після того, як перенесла свою столицю в історичне місто
Лоян у 490-х роках. Імператор Сяовень заборонив використання мови й
одягу сяньбі при своєму дворі, заохочуючи шлюби між сяньбі й
китайськими сім’ями, та запросив провідні аристократичні родини до
служби при дворі. Йому вдалося створити єдину аристократію, яка
ранжувала провідні сім’ї так само, як система дев’яти рангів на півдні. Це
потягло за собою ситуацію, коли велика кількість високопоставлених
чиновників належала до одного й того самого роду і де аристократичний
ранг був необхідною умовою сходження на вищі щаблі бюрократії288.
Консолідація землі в руках латифундистів, що супроводжувала розширення
влади аристократії, була проблемою й на півночі, про що свідчить один із
декретів 485 року, спрямований на обмеження великих маєтків і
гарантування селянам мінімальних наділів289.

СИЛЬНА КИТАЙСЬКА ДЕРЖАВА
У середині VI століття північні держави Східна і Західна Вей були

замінені Північною Ці й Північною Чжоу. Ян Цзянь, який походив із сяньбі
й одружився із жінкою, що належала до могутнього клану хунну, виріс до
статусу військового командира, коли його держава Північна Чжоу напала й
розбила Північну Ці в 577 році. У 581 році, після завершення внутрішніх
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конфліктів Ян Цзянь, перемігши своїх суперників, заснував династію Суй.
Його війська пішли далі й завдали поразки південним державам Льян у 587
році і Чень у 589-му. Уперше від часів падіння династії Хань у 220 році
Китай знову було об’єднано під єдиним центральним урядом (хоча
фактична контрольована ним територія, очевидно, не була точним
відображенням тієї, якою правили династії Цінь і Хань). Новий імператор,
відомий посмертно як Веньді, переніс столицю назад у Чан’ань і відновив
сильний центральний уряд за зразком династії Хань. Його син і наступник
Янді мав маніакальний потяг до будівництва каналів, а також ініціював
раптовий і невдалий напад на корейське царство Когурьо. Династія Суй
зникла після його смерті в 618 році. Проте цього разу період міжцарів’я був
дуже коротким: ще один північний аристократ на ім’я Лі Юань зібрав армію
і підняв повстання в 617 році, а вже в наступному році захопив Чан’ань,
проголосивши нову династію. Династія Тан стала однією з найвеличніших у
Китаї й панувала протягом майже трьохсот років до початку Х століття.

Перезаснування централізованої китайської держави за династій Суй і
Тан не усунуло впливу аристократичних сімей, які панували над урядами
різних держав попереднього міждинастичного періоду. Як ми побачимо в
розділах 20 і 21, боротьба проти патримоніалізму тривала ще протягом
трьох століть. До приходу династії Сун в ХІ столітті державне управління
перебувало в занедбаному стані, доки його не повернули на більш «сучасну»
основу, на якій, за всіма ознаками, воно стояло вже в часи династії Хань.
Повторна централізація китайської держави, зрештою, слугувала активізації
окремих інституцій, як-от системи іспитів та меритократичної бюрократії,
що поступово зникли, поступившись родовій аристократії, що правила
протягом багатьох століть.

Одне з найцікавіших питань, піднятих хаотичними подіями в період між
падінням Хань і підйомом Суй, полягає не в тому, чому Китай
роздрібнився, а в тому, чому він знову зійшовся докупи. Проблема
підтримання політичної єдності на такій великій території навряд чи є
легко розв’язуваною. Римську імперію після занепаду так ніколи й не було
відновлено, незважаючи на зусилля Карла Великого, короля франків і
численних імператорів Священної Римської імперії. Уявити собі
мультидержавну систему в період після падіння династії Хань, яка застигла
в конфігурації квазіпостійної системи конкуруючих держав на кшталт тієї,
що усталилася в Європі, доволі легко.

Частина відповіді на це запитання вже з’явилася в полі нашого зору.
Скоростигла модернізація китайської держави вивищила її як
найпотужнішого з-поміж організованих соціальних акторів. Навіть коли
центральна держава розвалилася, її заступила метушня охочих до влади
потенційних династій, які щосили прагнули скопіювати централізовані
інституції династії Хань у межах власних кордонів і возз’єднати Китай під
своїм правлінням. Урешті-решт легітимність прийде з успадкуванням

159



Небесного мандату, а не з управлінням маленькою місцевою диктатурою.
Тиражуючи інституції Хань у своїх межах, держави-наступники при цьому
запобігали своїй подальшій дезінтеграції й розпаду на дедалі дрібніші
одиниці. У них не простежувалося нічого подібного до процесу
субінфеодації далі вниз, як це склалося в Європі.

Друга і, можливо, більш вагома причина возз’єднання Китаю
позначається на сучасних країнах, що розвиваються. За часів династій Цінь
і Хань у Китаї виникла загальна, всеохопна культура, що доповнила
творення сильної держави. Ця культура не була основою для чогось, що
можна було б назвати націоналізмом у сучасному сенсі цього слова, бо
існувала тільки для тонкого прошарку еліти, що становив панівний клас
Китаю, а не для широких мас. Однак було сильне відчуття того, що Китай
визначали писемність, класичний літературний канон, бюрократична
традиція, спільна історія, освітні інституції, що простягалися по всій країні,
а також система цінностей, що диктувала поведінку еліти як на
політичному, так і на соціальному рівнях. Це відчуття культурної єдності
залишалося навіть тоді, коли зникла держава.

Сила спільної культури якнайочевидніше проявила себе тоді, коли вона
постала перед іноземними варварами, чиї традиції були зовсім іншими.
Практично всі нападники, що завоювали частини Китаю, — хунну, сяньбі,
туоба або пізніші чжурчжени (маньчжури), монголи, тангути, Сі Ся і Цідані
— спершу прагнули збереження своїх племінних традицій, культури й
мови. Але швидко виявляли, що не зможуть управляти Китаєм, не
прийнявши його складніших політичних інституцій. Ба більше, престиж
китайської культури був таким, що загарбники китаїзувалися самі або ж
були змушені відступати в степ чи ліс, з якого вийшли, якщо в них було
бажання підтримувати власну культурну самобутність.

Китай возз’єднався, бо династії Цінь і Хань створили прецедент: панувати
над усім означає вищу легітимність, ніж правління кожною зі складових
частин. Однак питання, хто мав право претендувати на це панування, було
надзвичайно складним, і дати на нього повну відповідь, не придивившись
до китайських уявлень про політичну законність, неможливо. Саме
міждинастичні періоди в історії Китаю є особливо показовими в цьому,
адже саме тоді панував хаос, за якого цілковиті аутсайдери політичної влади
— селянські сини, іноземці з підозрілим етнічним походженням, а то й
неосвічені військовослужбовці без жодного уявлення про конфуціанську
мудрість — могли піднятися на найвищі щаблі системи. Китайці були готові
дарувати легітимність і абсолютну владу їм і їхнім нащадкам з причин, які
багато в чому здаються бентежними й дикими. Я повернуся до цього
питання пізніше, коли ми поглянемо на інші династичні переходи.

Китай був першою світовою цивілізацією, яка створила сучасну державу.
Але створена так сучасна держава не мала обмежень, як-от верховенство
права або інституції підзвітності, що стримували би владу суверена. Єдиною
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підзвітністю в китайській системі була мораль. Сильна держава без
верховенства права або підзвітності тяжіє до диктатури, і що сучаснішою та
інституційнішою є така держава, то ефективнішою стає її диктатура.
Держава Цінь, яка об’єднала Китай, зробила амбітну спробу змінити звичаї
китайського суспільства, сформувавши щось на зразок протототалітаризму.
Цей проект, так чи інакше, не вдався, бо держава не володіла інструментами
чи технологіями для реалізації таких амбіцій. У неї не було широкої
мотиваційної ідеології, яка виправдовувала б її, як не було організовано й
партії, яка реалізовувала би свої бажання чи цілі. Комунікаційні технології
того часу не дозволяли державі діставатися глибин китайського суспільства.
Там, де була змога здійснювати владу, її диктатура була такою різкою й
нестерпною, що спричиняла повстання, а це, у свою чергу, призводило до її
швидкої загибелі.

Пізніше китайська влада навчилася пом’якшувати амбіції й уживатися з
наявними соціальними силами. У цьому вона була авторитарною, але не
тоталітарною. Порівняно з іншими світовими цивілізаціями, спроможність
Китаю до концентрації політичної влади привертала увагу.

У зв’язку із цим той шлях, яким ішов китайський політичний розвиток,
дуже відрізнявся від траєкторії Індії. Ці два суспільства часто об’єднують як
«азіатські» або «східні» цивілізації. Але навіть якщо певна схожість між
ними й спостерігалася на ранніх стадіях, то далі вони пішли кожна своїм
шляхом. Китайська політична система протягом останніх двох тисячоліть
щоразу скочувалася до централізованої бюрократичної держави,
перемежованої періодами роздробленості й занепаду; ситуація в Індії
скидалася на борюкання низки невеликих сварливих царств і князівств, між
якими проблискували короткі періоди політичної єдності. Можливо, коли
ми поглянемо на перебіг індійської історії в ширшому масштабі, той факт,
що вона є демократією, уже не буде таким несподіваним. Ідеться не про те,
що демократичні ідеї в Індії з’явилися вже на первісному етапі її розвитку й
мали прецедент того чи іншого роду. Я маю на увазі, що в індійській
політиці завжди було надзвичайно важко насадити самодержавство. І
підстави для такого твердження ховаються в релігії та ідеях, що ми й
побачимо в наступних розділах.
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10. ІНДІЙСЬКИЙ ОБ’ЇЗД

Індія на етапі раннього розвитку розійшлася з Китаєм унаслідок поширення
релігії брахманізму; варни і джаті; племінне суспільство первісної Індії;
особливості індійського родового ладу; індійський об’їзд на шляху до
державності

Індія на етапі раннього розвитку помітно розійшлася з Китаєм. Обидва
суспільства почали із сегментарних, племінних форм соціальної організації.
Перші князівства й держави почали викристалізовуватися з племінних
утворень на півночі Індії в середині І тисячоліття до н.е., не набагато
пізніше, ніж це сталося в Китаї. В обох цивілізаціях ці утворення почали
здійснення примусової, насильницької влади через ієрархічну
адміністрацію на територіальній основі, а не за принципом спорідненості.

Проте ці траєкторії розходяться у воєнному питанні. Індія ніколи не
зазнавала тривалого насильства, подібного до китайських періодів Весни й
осені і Воюючих держав. Причини цього не надто зрозумілі. Можливо,
щільність населення в долинах річок Інд і Ґанґ була значно нижчою, ніж у
Китаї, і не настільки обмеженою штучними перешкодами, і тому люди,
незадоволені примусом, могли просто мігрувати, замість
підпорядковуватись ієрархічному соціальному ладу290. Факт у тому, що хай
якими були причини, первісні індійські держави ніколи не поставали перед
такими радикальними вимогами соціальної мобілізації, як ті, перед якими
опинявся Китай.

Ще важливішим було те, що в Індії сформувався унікальний зразок
соціального розвитку, який матиме величезні наслідки для індійської
політики аж до сьогодні. Близько до тих часів, коли сформувалися перші
держави, склався четверний поділ на соціальні класи, відомі як варни:
брахмани, які були священиками; кшатрії, воїни; вайш’ї, торговці; шудри —
усі, хто не ввійшов у перші три варни (на той час це були в основному
селяни). З політичного погляду, це було надзвичайно важливим явищем,
оскільки відокремлювало світську владу від релігійної. У Китаї були свої
священики й релігійні чиновники, що виконували роль згадуваних вище
доглядачів обрядів, контролювали численні ритуальні церемонії при
імператорському дворі, а також опікувалися спадковими імператорськими
гробницями. Але всі вони були найманими на службу в держави й суворо
підпорядковувались імператорській владі. У священиків не було жодної
окремої корпорації, вони існували атомізовано, і це перетворювало
китайську державу на інституцію, що пізніше отримала назву
«цезаропапізм». В Індії натомість брахмани були окремою варною,
відділеною від кшатріїв, і за нею визнавали вищий авторитет, ніж за
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воїнами. Брахмани не становили окремої корпоративної групи й не були
організованими настільки вправно, як католицька церква, але вони, однак,
були наділені моральним авторитетом, незалежним від державної влади.
Крім того, варна брахманів вважалася берегинею священного закону, який
існував до і незалежно від політичної влади. Відповідно, правителів
вважали підпорядкованими закону, писаному іншими, вони не були його
творцями, як у Китаї. Отже, в Індії, як і в Європі, спостерігалося
зародження чогось такого, що можна було б назвати верховенством права і
що обмежувало можливості світської політичної влади.

Другим критичним для соціального розвитку явищем стала поява джаті,
згодом відомих як касти. Поділ на джаті пронизує всі варни на сотні
сегментарних ендогамних професійних груп, від священиків різного роду до
купців з торговцями, шевців і селян. Вони були тим, що один спостерігач
назвав сакралізацією професійного порядку291. Джаті були накладені на вже
наявну родову структуру, визначаючи межі кланової екзогамії. Тобто
екзогамні чоловічі родові лінії повинні були одружуватися в межах джаті,
так що дочка шевця мала б вийти заміж за сина іншого шевця іншого роду.
Джаті зберігали деякі сегментарні особливості інших племінних суспільств,
оскільки їхні члени співпрацювали і часто жили разом у межах
самовідтворюваних громад. Але вони також були взаємозалежними як
елементи ширшого поділу праці. Цей поділ був обмеженим, особливо
порівняно з індустріальним суспільством, але був складнішим, ніж за суто
племінного суспільства. Таким чином, джаті демонстрували характеристики
як механічної, так і органічної солідарності в категоріях Дюркгайма — що
означало належність людей до ідентифікаційних самовідтворюваних
одиниць і їхню участь у більш широкому взаємопов’язаному й взаємо-
залежному суспільстві.

У Китаї поява держави в часи династії Чжоу розташувала сегментарну,
або племінну, організацію на верхніх суспільних щаблях. І хоча родинні
лінії залишалися важливими формами соціального ладу, була зворотна
залежність між силою держави й міццю родових груп: коли міцнішала одна,
друга ставала слабшою. Зрештою, саме держава чинила вирішальний вплив
на китайську цивілізацію. В Індії нові соціальні категорії варн і джаті
утворювали основу суспільної організації й серйозно обмежували владу
держави, стримуючи її від проникнення й контролю. Індійська цивілізація,
визначена через варни й джаті, поширилася на весь простір від
Хайберського проходу до Південно-Східної Азії, об’єднавши широкий
спектр мовних та етнічних груп. Але ця величезна територія ніколи не була
підпорядкована правлінню єдиної політичної влади й не створила єдиної
літературної мови, як це трапилося в Китаї. Справді, історія Індії до кінця
ХХ століття переважно описується як стан стійкої політичної
роздробленості, а її найбільш успішними об’єднувачами були іноземні
загарбники, чия політична влада спиралася на чужі соціальні основи.
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ІНДІЙСЬКЕ ПЛЕМІННЕ СУСПІЛЬСТВО
Наші знання про племінну Індію та її перехід до державності є значно

вужчими, ніж такі самі відомості про Китай. На подібних до китайських
етапах соціального розвитку Індія була набагато менш освіченим
суспільством: у ньому не збереглося, наприклад, об’ємних оракулів —
написів на кістках, що документують політичні дії часів династії Шан, або
історичних хронік Східної династії Чжоу. Стосовно найбільш ранніх
індійських поселень — Хараппської цивілізації поруч з Мохенджо-Даро в
західному Пенджабі — у нас є тільки археологічні дані292. Багато що з
відомостей про соціальну організацію ранньої Індії довелося виводити з
ведичних текстів, гімнів або молитов з відповідними інтерпретаціями через
глоси. Вони датовані ІІ або й ІІІ тисячоліттями до нашої ери, але
передавались усно, поки не були остаточно записані в середині І
тисячоліття до нашої ери293. Перша і з багатьох поглядів найбільш корінна
індійська імперія Маур’їв (321–185 рр. до н.е.) була задокументована лише
завдяки купці наскельних розпоряджень, розкиданих по всьому
субконтиненту, або творам сусідів — греків, китайців та інших. Тут,
імовірно, є причиново-наслідковий зв’язок: відсутність широкої й усталеної
літературної культури, особливо серед індійських правителів та
адміністраторів, становила серйозну перешкоду на шляху розвитку сильної
централізованої держави.

Індійський політичний розвиток починається міграцією індо-арійських
племен з областей, розташованих на півдні сучасної Росії між Чорним і
Каспійським морями. Деякі із цих племен повернули на захід і стали
прабатьками греків, римлян, германців та інших європейських груп. Інша
група розвернулася на південь, у Персію, а третя повернула на схід до
Афганістану, через долину Сват на північному заході Пакистану і далі до
Пенджабу й Індо-Гангського вододілу. Зараз кровна спорідненість індо-
аріїв може бути простежена через хромосому Y і мітохондріальну ДНК, а
спочатку зв’язок установили лінгвісти через подібність між санскритом і
мовами, якими спілкуються на Заході і які були частиною ширшої індо-
європейської сім’ї.

Ранні індо-арійські племена займалися кочовим скотарством, вирощуючи
худобу й споживаючи м’ясо, вони одомашнили коня. Уперше перейшовши
на Індо-Ґанґську рівнину, вони зіткнулися з іншими осілими спільнотами,
називаючи їх даса. Можливо, ті були етнічно іншими, розмовляли
дравидійськими або австро-азійськими мовами294. У цей період поведінка
племен була дуже подібною на поведінку племен в інших місцях. Інколи
вони чинили набіги на даса і крали їхню худобу або воювали з іншими
племенами. Натрапивши на військовий опір, що був занадто сильним, вони
могли просто податися на нові території, бо цей регіон був ще відносно
слабко заселеним. Найраніша з вед, Ріґведа, згадує численні міжплемінні
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конфлікти, появу радж, тобто племінних вождів, а також жерців, що
гарантували успіх кампаній, за які бралися племена. Індо-арійці почали
розселятися по рівнині Ґанґу і перейшли від пасовищного сільського
господарства до скотарства й вирощування агрокультур. Там само
відбулося вдосконалення сільськогосподарського реманенту з переходом
від пшениці до вирощування рису, що дозволило запасатися надлишками і,
отже, робити більші дарунки й проводити ритуальні служби. Приблизно в
цей самий час почав змінюватися «статус» корови, яка з головного джерела
білкової (як у згадуваних вище нуерів) їжі індо-аріїв піднялась до рівня
тотемної тварини — об’єкту загального шанування295.

Індо-арійське суспільство на цьому етапі розвитку, вочевидь, ще не
відрізнялось у будь-який певний спосіб від інших сегментарних суспільств,
про які йшлося вище. Раджа, наприклад, — слово часто перекладають як
«король», — залишався в цей ранній період не більше ніж племінним
вождем. Історик Роміла Тапар вказує, що слово «раджа» має похідний
корінь, який означає «світити» або «вести», а також пов’язаний з іншим
коренем, «уподобати». Це свідчить про більш узгоджений, консенсуальний
характер влади племінного раджі296. Він був військовим лідером, що сприяв
захисту громади й вів її в нападах на сусідні племена задля здобичі.

Силу раджі стримували родинні зібрання, відомі як відатха, сабха і
саміті, причому перші були відповідальними за розподіл здобутку між
спільнотою. Як меланезійські Великі люди, раджі мали статус, визначений
їхньою здатністю перерозподіляти ресурси на жертвоприношеннях і
бенкетах. Вони конкурували один з одним у спробах продемонструвати,
скільки багатства мають напоказ і, зрештою, можуть витратити, що дуже
нагадує потлачі в племені квакіутль, а також інших північно-західних
індіанців Тихоокеанського узбережжя297.

Як водиться в племінних суспільствах, тут не було жодних правових
інституцій; суперечки розв’язувалися шляхом виплат верґельду (сто корів
були ціною вбивства людини). Раджі не володіли ніякою владою в сенсі
оподаткування, так само, як не володіли землею в сучасному розумінні.
Власність належала сім’ям і тягнула за собою зобов’язання перед ріднею. Як
і в інших сегментарних суспільствах, індо-арійські племена могли
об’єднуватися в більші конфедерації, як-от панчала, і, у свою чергу,
вступати в союзи з іншими сегментами вищого рівня.

ІНДІЙСЬКА СІМ’Я Й РОДИННІСТЬ
Індо-арійські племена були організовані в родоводи за чоловічою лінією,

подібно до греків, римлян і китайців. Історики-антропологи ХІХ століття,
зокрема Фюстель де Куланж і Генрі Мейн, виявили чимало подібного між
родовими структурами Греції, Риму, кельтських і тевтонських народів та
сучасними їм індійцями. Я вже згадував про священний вогонь, який
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підтримували у своїх домашніх вівтарях греки й римляни, а також ранні
індійці (див. розділ 3). Мейн був у період між 1862 і 1869 роками в Індії як
член Ради Генерал-губернатора, де інтенсивно вивчав індійські джерела. Він
дійшов висновку, що існувала одна-єдина «арійська» цивілізація, що
охоплювала і римлян, і індусів, чиї правила власності, спадкування та
наступництва були напрочуд подібними через спільне історичне
походження. Мейн також вважав, що Індії вдалося зберегти давні форми
правових і соціальних практик недоторканими і що в сучасності Індії
можна побачити минуле Європи298.

Мейна піддали різкій критиці наступні покоління антропологів, які
вважали його позицію спрощенням індійських родових стосунків і
накладанням на них неадекватних еволюційних меж. Вочевидь, Мейн був
зацікавлений продемонструвати спільне расове походження європейських
та індійських народів, можливо, тому, що такою бачив історичну основу для
британського панування в Індії. Проте він належав до кола видатних
засновників порівняльної антропології і своїми широкими дослідженнями
засвідчив, як різні цивілізації розвинули схожі розв’язки проблем
соціальної організації. Хоча сучасним антропологам відомі надзвичайно
детальні дані, що стосуються родинних структур у різних суспільствах, іноді
вони все одно не бачать лісу за деревами, неадекватно розуміючи межі, до
яких різні суспільства на подібних рівнях соціального розвитку є схожими.

Ми не можемо проектувати в минуле сучасну індійську родову
організацію, розвертаючи її назад, у час первісних індо-арійців, як це
можливо у випадку з Китаєм. Проте, як і в Китаї, вага родових стосунків як
основного принципу суспільного структурування в Індії ніколи не зникала,
на противагу тому, як це сталося на Заході. Тож в індійській соціальній
організації проглядається фундаментальна спадкоємність, яку слід
усвідомлювати при бажанні пояснити динаміку її політичного розвитку.

Є три основних напрями родової організації в Індії, що корелюють з
великими етнолінгвістичними регіонами субконтиненту: 1) північна зона,
населена носіями санскриту, що походять від індо-аріїв; 2) південна зона
носіїв дравідійської мови; 3) східна зона, яка має багато спільного з Бірмою
та іншими частинами Південно-Східної Азії299. Майже всі родові групи Індії
утворюють форми сегментарних родоводів, і переважна кількість їх слідує
батьківською лінією. Однак у південній і східній частинах Індії є деякі
важливі групи, що дотримуються матрилінійності і матрилокальності, як-от
наїри округу Малабар300. Як і в Китаї, групи нащадків організовуються
довкола спільних предків, розвивають корпоративну ідентичність через
форми власності на певні види спільних ресурсів.

Індійська родинність відрізняється від свого китайського аналога лише
настільки, наскільки вона перекриває ієрархічні системи варн і джаті,
перебуваючи під ними. Останні визначають межі екзогамії, а це означає
заборону, наприклад, вийти заміж за когось за межами своєї варни чи
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джаті. Через те що система варн / джаті є такою ієрархічною, існують
складні й детальні правила для жінок нижчого статусу «вийти заміж угору»
за чоловіка вищого статусу або, рідше, одружитися для чоловіків нижчого
статусу, що вступають у шлюб з жінками більш високого (антропологи
називають це гіпергамією або, відповідно, гіпогамією). Оскільки варни і
джаті, у свою чергу, диференціюються складною системою рангів, які
відповідають статусу особи, є різкі й категоричні обмеження того, з ким
можна одружуватися навіть у межах свого статусу. Так, наприклад,
брахмани розподілені на тих, хто не може справляти місцеві ритуали, і тих,
кому це дозволено; тих, хто відспівує на похоронах, і тих, хто цього не
робить. Брахман-чоловік, який належить до першого класу, ніколи не
одружиться на дочці брахмана найнижчого класу (тобто того, хто відспівує
під час поховання)301.

Основні відмінності між родовими правилами санскритської півночі й
дравідійського півдня пов’язані зі шлюбами між братами-сестрами другої-
третьої й подальших ліній, що, можливо, мали наслідки для політичної
організації. На півночі син мусив одружуватися за межами батьківської
лінії, і не можна було одружитися / вийти заміж із двоюрідною сестрою / за
брата. На півдні син також повинен був одружуватися за межами
батьківської лінії; однак йому не просто дозволяли, а й заохочували до
одруження на доньці сестри свого батька. (Ця практика називається
«кроскузенні шлюби»: шлюби між паралельними двоюрідними братом і
сестрою, тобто одруження з дочкою брата свого батька не дозволяється,
оскільки це порушить правило кланової екзогамії. Чоловікам також
дозволяється одружуватися з дочкою своєї старшої сестри або дочкою свого
дядька по матері). Інакше кажучи, південні племена Індії, як, наприклад,
багато арабських, зазвичай укладають шлюби (і, отже, зберігають спадщину)
серед дуже вузького кола близьких родичів. Пов’язані родини, як правило,
живуть поруч одна з одною, тоді як на півночі сім’ї змушені розкидати свої
мережі в більш широких колах для пошуку відповідних партнерів для
одруження своїх дітей. Дравідійські практики кроскузенних шлюбів, таким
чином, посилюють низькомасштабні, звернені до середини характеристики
соціальних відносин, що існують у всіх племінних суспільствах302. Така
практика одруження, імовірно, знизила потяг правителів на півдні до
пошуку віддалених шлюбних союзів, як ті, що об’єднали корони Арагона й
Кастилії заради появи сучасної Іспанії.

Цей короткий огляд індійських родинних стосунків у жодному разі не мав
на меті занурюватися під поверхню їхньої глибокої складності. Незважаючи
на те, що можна пропонувати узагальнення про санскритську північ і
дравідійський південь, кожен із цих регіонів має великий ступінь
внутрішньої дисперсії родових правил згідно з географічними
особливостями, а також відповідно до касти й релігії303.
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ПЕРЕХІД ДО ДЕРЖАВНОСТІ
Інформації про сили, що підганяли первісне індійське суспільство до

переходу від родового стану в державне існування, у нас іще менше, ніж є
стосовно Китаю. Ми маємо два міфічних описи утворення держав, які
відповідають альтернативним антропологічним теоріям їхнього
походження — одна має в основі насильство, друга — суспільний договір.
Перша бере початок з більш пізнього ведичного тексту, відомого як
«Айтарея-брахмані», і пояснює, що «боги й демони воювали, і боги
зазнавали поразок і страждань від рук своїх ворогів. Тоді вони зібралися
разом і вирішили, що їм потрібен раджа, щоб вести їх до бою. Вони
призначили Індра за свого короля, і незабаром фортуна змінилася на їхню
користь». Ця легенда засвідчує, що найближчим часом царство в Індії мало
піднятися на потребах людини й військовій необхідності і що перший борг і
обов’язок короля стосується лідерства, керівництва своїми підданими на
війні304. Наступна, друга версія походить з буддійських джерел і пояснює,
що

як люди втратили свою первісну славу, виникли відмінності класів (варн), і вони
укладали угоди одне з одним, приймаючи інститути приватної власності й сім’ї.
Із цим почалися крадіжки, убивства, перелюбства й інші злочини, і тоді люди
зібралися разом і вирішили призначити серед них одну людину, яка підтримувала
би порядок в обмін на частку продукції їхніх полів і стад. Цю особу назвали
Великим Обраним, і він отримав титул раджі, бо тішив людей305.

Буддизм завжди був добрішою і м’якшою версією індуїзму, підкреслюючи
ненасильство і ширші можливості дістатися реінкарнації, тому недивно, що
буддисти воліли бачити державне будівництво справою взаємної згоди. Але
жодна із цих історій не є історичним фактом.

Фактичний перехід до державності, імовірно, узяв щось від усіх умов, які
породили держави в інших суспільствах. Першим було завоювання: Ріґведа
говорить про індо-аріїв, які зустрілися з даса, зав’язали боротьбу з ними і
зрештою їх підкорили. Перші посилання на варни містили не знайомий
четверний поділ, а двоелементний, що містив ар’я-варни і даса-варни, тож
перехід від егалітарного племінного суспільства до стратифікованого
суспільства державного рівня явно починається з військового завоювання.
Даса, можливо, спочатку були виділені й відокремлені від завойовників за
етнічною й мовною ознаками, хоча саме слово «даса» пізніше почало
асоціюватися з будь-ким, хто перебував у підпорядкуванні або в
поневоленні. Цей перехід відбувався поступово після того, які індо-арії
перейшли від випасного до сільськогосподарського суспільства306.
Експлуатація підлеглого класу також привела до надлишку збіжжя, яке
можна було вилучити радше як ренту, ніж як результат праці свого племені.
Крім того, спостерігається зміна в значенні поняття «раджа», яке
трансформувалося від племінного вождя до «того, хто має дохід від землі
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або села»307. Зростання класової стратифікації також пов’язують з
переходом до постійних поселень, початків урбанізації й інституту
землеволодіння близько VI століття до нашої ери308. Землю обробляють
більше не в складі сім’ї спільно, а селами, які не мають родинного стосунку
до землевласників309. Потреба тримати нижчі класи в сталій покорі
породжує вимоги наявності постійних військових сил і політичного
контролю над будь-якою територією, на яку може втекти підданий.

Ще технологічні зміни, як і в Китаї, також сприяли політичній
консолідації. Однією з них було дедалі ширше використання заліза в період
після 800 року до н.е. Залізо можна було використовувати для сокир,
корисних для очищення густого лісу, а також плугах, що застосовувалися в
рослинництві. Держава не контролювала виробництва заліза, але
використання залізних знарядь підвищувало престиж і збільшувало
загальний рівень наявних надлишків, якими вона могла скористатися310.

У суспільствах, що переходили від трайбалізму до суспільства державного
рівня, владу вождя племені істотно посилював ріст його легітимації
окремим і постійним набором жерців, брахманів. Раджа кував політичну
владу, яку жерці узаконювали через ритуал. Згодом він відплачував за ці
послуги, підтримуючи священиків і виділяючи їм ресурси. За ранніми
раджами було закріплено атрибути божественності з боку священиків, що
дозволяло їм, у свою чергу, перетворювати свої позиції на вотчини, які вони
могли передавати далі своїм синам через зростаючу практику первородства.
Очевидно, напівбог — це не те саме, що перший серед рівних у групі
племінних старійшин, тому сабха, або племінні збори, втратили свою
прерогативу вирішувати, хто буде лідером клану, і почали відігравати
консультативну роль. Ритуальні помазання правителів перетворилися на
річної тривалості церемонії освячення, у яких раджа піддавався очищенню
й символічному переродженню, а далі наділявся посадою й божественною
прозорливістю брахманів311.

До кінця VI століття до н.е. суспільство на Індо-Ганґській рівнині
здійснило перехід від трайбалізму або до ранньої держави, або до форм
князівства, відомих як гана-сангха. Північні штати, такі як Анга, Маґадха,
Куру і Панчала, були цілковито суверенними утвореннями з контролем над
певними територіями, правили доволі густонаселеними популяціями,
зосередженими довкола міських районів. Вони були дуже розшарованими,
характеризувалися спадковими родоводами, а їхні еліти отримували ренту
від селянської праці. Гана-сангхи, навпаки, зберегли деякі риси суспільств
племінного рівня: низький рівень стратифікації, більш дифузне
керівництво і нездатність до використання примусу так, як це чинять
справжні держави312.

ОБ’ЇЗД
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Жодних значущих розходжень між характером політичного розвитку, що
відбувався в Північній Індії, та змінами, які складалися в Китаї в часи
Західної династії Чжоу двома або трьома століттями раніше, до цього
моменту не було. Обидва суспільства спочатку були організовані у федерації
агнаційних кланів, в обох поклонялися предкам і обидва перейшли до
ширших ієрархій, спадкового лідерства та поділу праці між правителями й
священиками приблизно в той час, коли відбулася їхня трансформація в
осіле сільське господарство. Цілком імовірно, що правителі Шан
користувалися більшою владою, ніж їхні індійські аналоги, та відмінності не
надто суттєві.

Але еволюція індійської політики різко розійшлася з китайською
моделлю просто під час появи перших реальних держав на Індо-Ґанґській
рівнині. Індійські держави не долали період п’яти сотень років безперервної
війни з дедалі ширшими масштабами, як це було з ранніми китайськими
державами в часи династії Західної Чжоу. Індійські держави воювали одна з
одною і з гана-сангхами протягом наступних століть, але ніколи — до
взаємного винищення, як це траплялося серед китайських держав. Китай,
як ми вже бачили, пережив стійке зниження загальної кількості незалежних
політичних одиниць від більш ніж тисячі на початку Східної Чжоу до однієї
під кінець цього періоду. Індія, навпаки, переживала дедалі менш
інтенсивні війни разом з меншим ступенем консолідації. Дуже показово, що
більш примітивні форми організації гана-сангха вижили в Індії аж до
середини І тисячоліття нашої ери, не будучи поглинені сильнішими
державами. Жоден китайський політичний суб’єкт періоду Воюючих
держав не міг дозволити собі не копіювати своїх сусідів у розробці сучасних
інституцій державного рівня; очевидно, індійські політичні суб’єкти не
відчували нічого подібного до цього тиску. Маур’я станом на ІІІ століття до
н.е. змогли об’єднати більшу частину субконтиненту в одну імперію, але
були частини регіону, яких вони ніколи не завойовували, і їм ніколи не
вдавалося повністю закріпити свої правила навіть на основних частинах
своїх земель. Ця імперія протривала лише 136 років, і політична одиниця
цих розмірів ніколи знову не була відновлена як режим корінних народів
аж до народження Республіки Індія в 1947 році.

Друга сфера дивергенції стосується релігії. Китай розвинув професійне
священство, що головувало на обрядах легітимації імператорів. Але
державна релігія Китаю ніколи не виходила за межі поклоніння предкам.
Священство головувало на обрядах ушанування предків імператора, але
його юрисдикція не була універсальною. Коли імператори втрачали
легітимність наприкінці династії або коли не було жодного легітимного
правителя в міждинастичні періоди, не священикам як інституції належало
оголошувати, хто отримав Небесний мандат. Легітимність у цьому сенсі
могла бути дарована будь-кому, від селянина до солдата чи бюрократа.

Релігія зазнала зовсім іншого розвитку подій в Індії. Оригінальна релігія
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індо-арійських племен, можливо, і була заснована на поклонінні предкам,
як у Китаї. Але в період, що починається в ІІ тисячолітті до нашої ери, коли
були укладені веди, вона перетворилася на значно складнішу й премудру
метафізичну систему, що охоплювала й пояснювала всі явища цього світу
через невидимий трансцендентний взаємозв’язок. Нова брахманістична
релігія змістила наголос із генетичних предків і нащадків до космологічної
системи, у якій відображалася вся природа. Доступ до цього
трансцендентного світу охороняв клас брахманів, чий авторитет і влада
поширювалися на захист не лише походження царя, а й добробуту
найбіднішого селянина в його майбутньому житті.

Під впливом цієї брахманської релігії двоїстий поділ варн на ар’їв і дасів
перетворився на четверну систему з брахманів, кшатріїв, вайш’їв і шудр, де
клас жерців чітко розташувався нагорі ієрархії. Вони були тими, хто
генерував ритуальні молитви, що й становили веди. З розвитком релігії
молитви присвячували пам’яті поколінь брахманів; це запам’ятовування
ритуальних заклинань стало їхньою спеціальністю і джерелом порівняльних
переваг у боротьбі за соціальний статус з іншими варнами. На основі цих
ритуалів виникло право, спочатку звичаєве й усне, а далі прописане в
юридичних книгах, як-от Манава-дхармашастра, або Закони Ману. Отже,
право в індійській традиції не випливало з політичної влади, як це було в
Китаї; воно виникло з джерела, незалежного від вищого політичного
правителя. Очевидно, Манава-дхармашастра абсолютно чітко й зрозуміло
пояснює, що правитель існує для захисту системи варн, а не навпаки313.

Якщо брати Китай як основу для оцінки політичного розвитку, то можна
говорити, що індійське суспільство зробило великий гак приблизно в 600
році до н.е. Індія не зазнавала тривалої війни того роду, який може
підштовхнути до розвитку сучасної безособової й централізованої
держави314. Замість концентрації влади в руках імператора, тут її було
поділено між добре диференційованих класів священиків і воїнів, які
потребували один одного заради виживання. Навіть якщо Індія й не
розвинула сучасної держави, як це сталося в Китаї того періоду, вона явила
світу зародки верховенства права, яке обмежувало владу і повноваження
держави у спосіб, якому не було аналогів у Китаї. Стійка нездатність Індії до
концентрації політичної влади на зразок Китаю, вочевидь, закорінена в
індійській релігії, на яку варто поглянути уважніше.
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11. ВАРНИ І ДЖАТІ

Економіка проти релігії як рушій соціальних змін; індійське суспільне життя
стає зрозумілим у світлі релігійних ідей; наслідки індійської релігії для
політичної влади

Одна з найдавніших суперечок між соціальними теоретиками стосується
відносного пріоритету економічних інтересів порівняно з ідеями як
рушіями соціальних змін. У традиції, що тягнеться від Карла Маркса до
сучасних економістів — прихильників «раціонального вибору», пріоритет
віддано матеріальним інтересам. Саме Маркс назвав релігію «опіумом для
народу», казкою, вигаданою елітами заради виправдання свого панування
над рештою суспільства. Зменшивши, порівняно з Марксом, свою
в’їдливість, багато сучасних економістів стверджують, що пропонована
ними основа раціональної максимізації корисності є достатньою для
розуміння практично всіх форм соціальної поведінки. А ті, хто думає
інакше, зауважив одного разу лауреат Нобелівської премії Ґері Беккер,
просто не надто уважні315. Ідеї є ендогенними, це означає, що вони постають
постфактум заради виправдання матеріальних інтересів і, отже, не є
незалежними причинами соціальної поведінки.

На ці аргументи дивився під іншим кутом дехто із засновників сучасної
соціології, зокрема Макс Вебер та Еміль Дюркгайм. Вони вважали релігійні
ідеї первинними мотиваторами людської діяльності й джерелами соціальної
ідентичності. Вебер стверджував, що вся структура, у межах якої працюють
сучасні економісти і яка бачить людину основним продукувачем рішень, а
матеріальну зацікавленість — її головним мотивом, сама по собі є
продуктом релігійних ідей, що походять з протестантської Реформації.
Після праці «Протестантська етика і дух капіталізму»316 Макс Вебер
продовжив писати про Китай, Індію та інші незахідні цивілізації, аби
продемонструвати важливість релігійних ідей для розуміння, як
організоване їхнє економічне життя.

Якщо комусь хочеться прикладу релігії, що, а-ля Маркс, виправдовує
панування невеликої групи еліти над рештою суспільства, то можна навести
не християнство чи іслам з їхніми основоположними прокламаціями
всезагальної рівності, а брахманізм, який з’явився в Індії за останні два
тисячоліття до н.е. Згідно з Ріґведою,

коли боги принесли в жертву Людину... коли вони поділили Людину, на скільки
частин вони ділили її? Що звалося її ротом, її руками, її стегнами і її ногами?

Брахман був її ротом, з її рук були зроблені воїни. Її стегна стали вайш’я, з її ніг
народився шудра. З Жертви боги принесли жертву, це були перші зі священних
законів. Ці могутні істоти досягли неба, де вічні духи, де боги317.
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Брахмани не просто всадовили себе на вершину цієї чотириступеневої
соціальної ієрархії; вони ще й обдарували себе вічною монопольною владою
над молитвами й текстами, які вимагатимуться для всіх легітимаційних
ритуалів, від найвищої інвеститури королів до шлюбу чи похорон у
найнижчій касті.

Проте абсолютно матеріалістична позиція релігійних функцій в
індійському суспільстві незадовільна. З одного боку, вона не враховує
фактичного змісту казок і легенд. Як ми вже бачили, китайське суспільство
на порозі переходу до державності мало багато структурних аналогій з
індійським. Китайська еліта, як і еліти кожної відомої людської спільноти,
також застосовувала легітимаційні ритуали для посилення своєї влади. Але
китайцям ніколи не вдавалося вигадати метафізичну систему такої глибини
й складності, яка виникла в Індії. Очевидно, вони могли доволі ефективно
захоплювати й утримувати владу без використання будь-якої
трансцендентної релігії взагалі.

Крім того, в Індії була еліта, що розпоряджалася не насильством та
економічною владою, а така, що тримала в руках ритуальну владу, і саме
вона опинилася на вершині ієрархії. Навіть якщо хтось і вважає, що
матеріальні підстави є первинними, усе одно потрібно дати відповідь на
питання, чому кшатрії-воїни й вайш’ї-купці погодилися підкорятися
брахманам, вручаючи їм не тільки землю й економічні ресурси, а й контроль
над значно інтимнішими аспектами особистого життя.

Нарешті, економічні, або матеріалістичні, пояснення індійського су-
спільства мусять дати відповідь на питання про те, чому система
залишалася такою стійкою протягом тривалого часу.

Брахманізм вдовольняв інтереси еліти в 600 р. до н.е., але із часом
виявилося, що він не відповідає інтересам багатьох інших класів або
соціальних груп індійського суспільства. Чому не виникло контреліти, що
проголосила б альтернативний набір релігійних ідей, які виправдовували б
усезагальну рівність? У певному сенсі, буддизм і джайнізм були такими
протестними релігіями. Але обидві вони продовжили поділяти й
поширювати багато метафізичних припущень брахманізму й не
спромоглися здобути широкого визнання на всьому субконтиненті.
Найбільші виклики гегемонії брахманізму постали лише як примусово
завезені іноземними загарбниками — монголами, які принесли із собою
іслам, а також британцями із західними ліберальними й демократичними
ідеями. Релігію й політику слід розглядати як рушії поведінки й змін самі
собою, а не як побічні продукти потужних економічних сил.

РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ІНДІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЇ
Важко уявити собі соціальну систему, менш сумісну з вимогами сучасної

економіки, ніж система джаті, обґрунтована в брахманізмі. Сучасна теорія
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ринку праці вимагає, щоби люди, згідно з висловом Адама Сміта, були
вільними задля «поліпшення свого становища» шляхом інвестицій в освіту
та знання, і могли домовлятися про надання своїх послуг тим, кому
бажають. На гнучкому ринку праці з гарною поінформованістю це мусить
максимізувати вдоволеність кожного й вести до оптимального розподілу
ресурсів. За системи джаті, навпаки, людина народжується вже обмеженою
певним набором професійних категорій. Вона має дотримуватися професії
своїх батьків чи / і одружуватися з кимось із тієї самої професійної групи.
Немає сенсу вкладати кошти в освіту, адже в цьому житті ніхто ніколи не
може істотно покращити себе. Соціальна мобільність у межах системи
джаті можлива тільки для всієї спільноти, але не для окремих її індивідів.
Таким чином, уся джаті може вирішити переселитися чи розпочати бізнес у
новій галузі, але для індивідуального підприємництва місця в ній просто
немає. Система створює величезні перешкоди для соціальної співпраці:
дехто з брахманів просто внаслідок акту звернення очей на недоторканну
особу муситиме проходити через тривалий ритуал очищення.

Але те, що з погляду сучасної економіки здається ірраціональним,
виглядає цілком раціональним, якщо керуватися вихідними засадами
брахманізму. Очевидно, що вся соціальна система до найдрібніших
кастових правил поведінки має ідеальний сенс як логічне продовження
ширшої метафізичної системи. Сучасні нам спостерігачі часто намагалися
пояснити індійські соціальні норми через їхню функціональну або
економічну користь. Наприклад, заборона споживання корів почалася як
гігієнічний хід, покликаний запобігти отруєнню брудним м’ясом. Попри те,
що ранні індо-арійці були такими самими їдцями коров’ячого м’яса, як і
нуери, таке пояснення не може проникнути в суб’єктивно переживану
суспільну єдність, не відображаючи нічого більшого, ніж світські
упередження самих спостерігачів.

Макс Вебер визнавав високий ступінь раціональності брахманських
релігійних повчань — теодицею, або виправдання Бога, яке він назвав
«виявом геніальності»318. Цю геніальність часто відчувають західні
новонавернені, що починають навчання в індійських ашрамах. Початком
тут є заперечення реальності світу феноменів. За словами одного
спостерігача,

усі індійські релігійні системи мають своєю кінцевою метою трансцендентність
життя (мокша), бо всі вони вважають свідоме існування хибним сприйняттям
дійсності (майа), фасадом, за яким лежить Одне (тат екам), брахман, людина,
що є безформною, і оскільки вона безформна, то й вічна, як єдина реальність. Усе,
що сприймається почуттями, усе, до чого ми прив’язані в силу нашого фізичного
існування, є минущим (предметом смерті й розкладання) і, отже, є нереальним
(майа). А «мета» існування насправді полягає не в «досягненні» єдності із цим
кінцевим існуванням, як вважає дехто з інтерпретаторів, а в простому
звільненні від усіх перешкод, що стоять на шляху до виявлення, що є істинним і
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постійним в індивідуальному бутті (атман) і вже є не чим іншим, ніж кінцевим
буттям, як брахман319.

Смертне існування передбачає втілення в матеріальне, біологічне
існування, яке є протилежним до безтілесного, справжнього існування, що
лежить за межами «тут і зараз». Перші брахмани бачили це так: «Кров і
струпи пов’язані з народженням, страждання й каліцтва пов’язані з
хворобами й насильством, відраза пов’язана з відмиванням випотів
організму людського, розкладання й гниття пов’язані зі смертю», — і все це
було пов’язано з життям, яке потрібно було подолати. Це було
виправданням для удостоєння себе привілейованої ролі в соціальній
ієрархії: «Смертне існування було пронизане брудними речовинами, і
контроль та систематичне зменшення їх у часі вимагали нагляду за
ритуалами з боку Брахмана у своєму нинішньому житті й далі вгору
спіраллю переродження (самсара) на тривалу путь, становлячи
найважливіші компоненти для знаходження виходу (мокша)»320.

Система джаті постає з поняття карми, або того, чим займається особа в
цьому житті. Професії мають вищий або нижчий статус залежно від того,
наскільки вони близькі до джерел забруднення — крові, смерті, розкладів
біологічного життя. Наприклад, кожум’яка, м’ясник, перукар,
прибиральник, повитуха чи той, хто займається утилізацією мертвих
тварин чи людей, — найбільш нечисті люди. На відміну від них, брахмани
— найбільш чисті, бо можуть покладатися на інших людей, що виконають
для них такі послуги, які включають контакт із кров’ю, смертю й брудом.
Це, у свою чергу, може пояснювати практику вегетаріанства серед
брахманів, бо їсти м’ясо — означає їсти труп321.

Єдиними можливостями для соціальної мобільності є не це життя, а
періоди між життями, адже карма може змінюватися лише від одного
життя до наступного. Таким чином, людина є бранцем своєї карми
назавжди. Але можливість піднятися чи спуститися в ієрархії джаті
залежить від того, як людина виконує дгарму, тобто дотримується правил,
що керують доброю поведінкою в тій джаті, у якій особа народилася.
Недотримання цих правил може призвести до зниження рівня ієрархії в
наступному житті, а значить, і віддалити від справжнього існування. Отже,
брахманізм сакралізує чинний соціальний лад, перетворюючи реалізацію
джаті на релігійний обов’язок.

Система варн формувалася на тих самих метафізичних засадах. Перші три
— брахмани, кшатрії та вайш’ї — вважалися «двічі народженими», і завдяки
другому народженню їм було дозволено ініціацію в ритуальний статус.
Шудри, до яких належала переважна більшість населення, залишалися
«народженими один раз» і могли сподіватися на ритуальний статус лише в
наступному житті. Немає історичної ясності в тому, що в розвитку
індійського суспільства від початкового етапу племінної організації
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з’явилося першим: варни передували джаті чи навпаки. Цілком імовірно,
що роди перетворилися на джаті, які вони багато в чому нагадують через
складні правила спорідненості, але можливо також, що спочатку
розвинулися варни, з яких потім постали джаті322.

Система джаті, сформована цими релігійними віруваннями, паралельно й
одночасно привела до вартого уваги поєднання сегментарного поділу й
соціальної взаємозалежності. Кожна з них перетворилася на успадковану
позицію, яка модифікувала чинну систему родоводів. Оскільки джаті
встановлювали зовнішні межі екзогамії клану, вони, як правило, тяжіли до
перетворення на самодостатні громади в морі інших сегментарних одиниць.
З іншого боку, кожне заняття, кожна професія були також частиною
ширшого розподілу праці і, таким чином, перебували у взаємозалежності
один від одного, від первосвященика до паламаря на похоронах і
могильника323. Французький антрополог Луї Дюмон, цитуючи Е. А. Г.
Бланта, наводить деякі приклади:

Перукарі бойкотували танцівниць, а ті відмовлялися танцювати на їхніх
весіллях.

У Ґоракхпурі плантатор намагався припинити торгівлю чамарів
[мануфактурників шкіряних виробів], які, він вважав, отруювали худобу (у чому
їх часто підозрюють); він наказав своїм орендарям роздирати шкуру кожної
тварини, яка померла без видимих причин. Чамари відреагували, наказавши
своїм жінкам припинити служити повитухами; плантатор відступив.

В Ахмедабаді (Гуджарат) банкір, на будинку якого перестеляли дах, розсварився з
кондитером. Кондитери домовилися з виробниками черепиці, і ті відмовилися
продати банкірові ґонт324.

І це було не просто економічною взаємозалежністю, адже кожна джаті,
виконуючи свою функцію, мала ще й ритуальне значення для іншої джаті.

ІДЕЇ ТА ЇХНІ ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ
Система варн мала масштабні політичні наслідки, адже вона

підпорядковувала кшатріїв, воїнів, брахманам325. За Гарольдом Ґоулдом, це
була така собі «симбіотична взаємозалежність... Вона виникла через те, що
світській владі було потрібне постійне перевисвячення з боку ритуальної
влади, аби перша зберігала свою священну легітимність»326. Кожен
правитель потребував налагодження особистих стосунків з пурогіта, або
священиком двору, який освячував би кожну дію, що її чинить той як
світський лідер.

На перший погляд, не зовсім зрозуміло, як таке теоретичне від-
окремлення релігійного авторитету й світської влади в сенсі обмеження
останньої працювало на практиці. Брахманська ієрархія не була
організована в інституцію із центральним, формальним та офіційним
джерелом влади на кшталт католицької церкви. Вона радше нагадувала
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широчезну соціальну мережу, у якій окремі брахмани спілкувались і
співпрацювали один з одним, не маючи змоги чинити інституційну владу як
таку. Брахмани як індивіди окремо володіли землею, але священство як
інститут не контролювало ані території, ані ресурсів, як-от церква в Європі.
Вони, безумовно, не могли збирати власних армій у спосіб, яким
послуговувалися середньовічні католицькі папи. В індійській історії не було
нічого, що можна було би порівняти з екскомунікацією Папою Григорієм
VII імператора Священної Римської імперії в 1076 році і примусом того йти
босоніж до Каносси й випрошувати помилування. Якщо світські правителі
й потребували пурохіта для благословення своїх політичних планів, то їх,
вочевидь, не надто обтяжувало заплатити й отримати бажане. Тому варто
шукати інші механізми, якими ієрархічна й сегментована релігійна та
соціальна системи Індії ускладнювали концентрацію політичної влади.

Одним з очевидних каналів впливу були ті обмеження, які система варн /
джаті накладала на розвиток військової організації. Воїни, або кшатрії, були
складовою четверної системи варн, що автоматично обмежувала ступінь
військової мобілізації, на яку було здатне індійське суспільство. Однією з
причин того, чому озброєні випасно-кочові племена, як-от сюнну, гунни й
монголи, перетворилися на таку могутню військову силу, полягала в тому,
що вони могли мобілізувати близько 100 % свого дієздатного чоловічого
населення. Озброєний розбій і пограбування разом з кочовим випасом
нічим особливим як види людських занять не вирізняються, бо не
вимагають особливих навичок чи організації. Зрештою, хай що ми
припускали би щодо індо-аріїв часів їхнього випасного кочівництва, усе це
згорнулося, щойно вони перетворилися на осіле суспільство, розділене на
варни. Статус воїна звузився до спеціальності маленької аристократичної
еліти, приєднання до якої було не просто питанням особливого навчання й
народження, а мало неабияке релігійне значення.

Ця система не завжди спрацьовувала як обмеження доступу до військової
справи на практиці. Попри те, що чимало правителів Індії походили з
кшатріїв, з-поміж них не бракувало й тих, хто починав як брахмани, вайш’ї і
навіть шудри. Здобувши політичну владу, нові правителі, як правило,
тяжіли до ретроактивного отримання статусу кшатрія; стати ним було
легше, ніж брахманом327. Усі чотири варни воювали, і брахмани були відомі
тим, що здобували високі військові чини. Шудри, у свою чергу, виявляли
тенденцію битись як допоміжні сили, і ця військова ієрархія відтворювала
соціальну ієрархію з погляду субординації328. Індійським політикам ніколи
не вдавалося підняти загальну мобілізацію свого селянства в той спосіб,
яким славилася держава Цінь та інші китайські держави в часи пізнішої
Східної династії Чжоу329. З огляду на ритуальну огиду до крові й трупів,
важко уявити, щоби пораненим солдатам самовіддано й чуйно допомагали
їхні товариші благороднішого походження. Така консервативна соціальна
система, очевидно, не надто охоче переймала нові військові технології. Від
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бойових колісниць відмовилися лише з настанням християнської доби,
через багато століть після того, як від них відмовилися китайці; слонів у
війні продовжували використовувати ще тривалий час після того, як їхня
корисність була поставлена під сумнів. Індійським військам також ніколи
не вдавалось організувати й вивчити ефективні дії кінноти й кінних
лучників, що призвело до поразок від греків у IV столітті до н.е., а також від
мусульман — у ХІІ столітті330.

Другий спосіб, у який брахманізм обмежував політичну владу, полягав у
наданні імпульсу для організації малих, щільно пов’язаних корпоративних
об’єднань, які обплутували все суспільство від вершини до самих низів
через джаті. Ці утворення були самоврядними й не вимагали від держави
права організовуватися. Ба більше, вони очевидно протистояли зусиллям
держави втручатися й контролювати їх, що призводило до стану, який
політолог Джоел Мігдаль характеризує як слабку державу й міцне
суспільство331. Ця ситуація зберігається аж до нині, коли кастові й сільські
організації залишаються становим хребтом Індії.

Самоорганізацію як характерну рису індійського суспільства відзначали
чимало західних спостерігачів ХІХ століття, зокрема Карл Маркс та Генрі
Мейн. Маркс стверджував, що король володіє всією землею, але потім
зауважив, що села в Індії, як правило, жили в умовах економічної автаркії,
ґрунтуючись на примітивних формах комунізму (доволі суперечлива
інтерпретація). Мейн указував на незмінну саморегульовану індійську
сільську громаду, і це поняття було дуже поширеним у Великій Британії у
вікторіанські часи. Британські адміністратори початку ХІХ століття
називали індійське село «маленькою республікою», спроможною пережити
руйнування імперій332.

У ХХ столітті індійські націоналісти, частково виходячи із цих
інтерпретацій, уявляли ідилічну картину корінної сільської демократії,
панчаят, який вважався джерелом політичного порядку аж до того часу,
поки його не підірвала британська колоніальна адміністрація. Стаття 40
сучасної Конституції Індії містить детальні положення про організацію
відроджених панчаятів, які мали сприяти розвитку демократії на місцевому
рівні. Це особливо підкреслював уряд Раджива Ганді в 1989 році, прагнучи
ширше децентралізувати владу в межах федеральної системи Індії.

Попри все, реальна природа місцевого самоврядування в первісній Індії
не була ані демократичною, ані світською. Пізніші дослідники та
націоналісти стверджують, що вони базувалися на джаті. Кожне село, як
правило, тяжіло до наявності панівної касти, тобто такої джаті, що
кількісно переважала інших і володіла більшою частиною земель села.
Панчаяти були просто традиційним головуванням цієї касти333.

Окремі села мали інституції місцевого самоврядування й не залежали від
держави та не очікували на надання послуг зовні. Однією з головних
функцій панчаяту була юридична; тут відбувався арбітраж суперечок між
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членами джаті на основі звичаєвого права. Майнові права в селі не були
спільними, комунальними в тому сенсі, у якому писав Маркс. Як і в інших
сегментарних суспільствах, базованих на родинності, володіння майном
здійснював рід за складною клаптиковою системою, яка містила багато
обмежень на можливість окремої сім’ї відчужувати землю. Це означало, що
король не «володів» землею села, над яким він був номінальним сувереном.
У наступному розділі ми побачимо, що влада різних індійських політичних
правителів щодо оподаткування або привласнення / відчуження земель
часто була дуже обмеженою.

Комерційна діяльність була також заснована на джаті, що діяли як закриті
корпорації, яким була не надто потрібна зовнішня підтримка. Велику частку
торгівлі на півдні Індії з ІХ по XIV століття контролювали торговельні
гільдії, як-от Айволо, що мали представників у всьому субконтиненті й
широко торгували з арабськими купцями за межами Індії. Купці Гуджарату,
як мусульмани, так і індуїсти, тривалий час домінували в торгівлі через
Індійський океан зі Східною Африкою, Південною Аравією та Південно-
Східною Азією. Купці Ахмедабаду організувались у велику загальноміську
корпорацію, де були представлені члени всіх основних професійних груп334.
У Китаї комерційні мережі були засновані на родинності, але й близько не
були такими організованими, як їхні індійські колеги.

На відміну від китайських родів, чия юрисдикція зазвичай обмежувалася
регулюванням сімейного права, спадщини та інших внутрішніх справ
(зокрема, у періоди сильної влади), індійські джаті безпосередньо брали на
себе політичні функції на додаток до місцевих соціальних регуляторів.
Сатіш Заберваль зазначає: «Джаті по-різному забезпечували соціальне поле,
потрібне для мобілізації: агресивно, щоби гарантувати панування та владу...;
захищаючись, щоби протистояти спробам як держав, так і імперій
вклинитися в області, де вони панують…; а також диверсійно, щоби
зайняти місце в кожній із цих великих організацій і застосовувати свій
авторитет і можливості для просування радше власних приватних
інтересів»335. Джаті відкривали перед своїми членами можливості фізичної
та соціальної мобільності. Наприклад, кайколар, каста тамільських ткачів,
подалася в торгівлю й солдатчину, коли з’явилася така можливість за
королів Чола; теслі та ковалі із сикхів залишили рідний Пенджаб,
подавшись до Ассама й Кенії наприкінці ХIХ століття336. Ці рішення могли
бути ухвалені колективно, групами сімей, що покладалися на взаємну
підтримку у своєму новому оточенні. У Північній Індії джаті раджпутів
дуже успішно розширювали свою територію й досягли контролю над
значними площами.

Третій механізм, за допомогою якого брахманська соціальна система
обмежувала політичну владу, полягав у контролі над грамотністю, і ця
історія тягнеться досі, прирікаючи величезні маси населення Індії на
бідність і відсутність будь-яких можливостей. Сучасна Індія — це щось

181



парадоксальне. З одного боку, є велика маса надзвичайно освічених
індійців, що дісталися вершин глобальних рейтингів у різних галузях
знання, від інформаційних технологій до медицини, розваг та економіки.
Індійці за межами Індії завжди демонстрували високий рівень соціальної
мобільності, і цей факт ще багато років тому відзначав романіст В.С.
Найпол337. Уже під час економічних реформ кінця 1980-х і 1990-х років
вони процвітали в самій Індії. З другого боку, освічені є меншиною в країні
з дуже високим рівнем неписьменності й бідності. Поруч з містами
Банґалор і Гайдерабад, які демонструють вибухове зростання, лежать
величезні сільські райони, де успіхи в питаннях людського розвитку є
одними з найнижчих у світі338.

Історичні корені цих розбіжностей сягають, зрештою, саме системи варн і
джаті. Звісно, контроль над доступом до навчання й знань утримують
брахмани завдяки своїй ролі стражів ритуалу. До кінця І тисячоліття до н.е.
вони демонстрували сильну відразу до записування найважливіших
ведичних текстів. За словами Сабервала, «запам’ятовування гімнів для
застосування в ритуалах — для себе й своїх клієнтів — було
найхарактернішою формою брахманського навчання. Ефективність у
ритуалі, а отже, і в процесі навчання, необов’язково вимагала розуміння
того, що вивчають... Дуже багато брахманів присвятили більшу частину
свого життя запам’ятовуванню запаморочливих обсягів інформації або
логічному аналізу й дискусіям»339. Точне запам’ятовування ведичних текстів
було необхідним для бажаного ефекту обрядів. Брахмани вірять, що навіть
незначні помилки в читанні можуть призвести до катастрофи.

Можливо, у тому, що брахманська відданість усній передачі Вед
посилювала соціальне панування шляхом створення додаткових бар’єрів
для входження в їхню варну, немає випадковості. На відміну від євреїв,
християн і мусульман, які були «людьми книги» від початку своїх
релігійних традицій, брахмани рішуче виступали проти запровадження
писемності й технологій, пов’язаних із цим. Китайські мандрівники до Індії
в V та VII століттях шукали джерела буддистської традиції і надзвичайно
наполегливо намагалися знайти будь-які писемні документи. Задовго після
того, як китайці та європейці перейшли до письма на пергаменті, в Індії ще
писали на пальмовому листі й корі. Відраза до міцного пергаменту мала
релігійне походження, адже його виготовляли зі шкури тварин. Але
брахмани повільно приймали й папір, коли ця технологія стала доступною в
ХІ столітті340. У сільських районах штату Махараштра папір не
використовували в рутинному адмініструванні до середини XVII століття, а
коли ним таки почали користуватися, це надзвичайно підвищило
ефективність обліку й контролю341.

До ІІ тисячоліття н.е. писемність поширилася поза межі варни брахманів
серед інших суспільних груп Індії. Купці почали вести комерційні записи, а
окремі джаті вдалися до записування сімейних родоводів. У штаті Керала
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племена наїрів «королівських та благородних родів» почали вивчати
писемний санскрит, і політичний клас цього штату почав вести об’ємні
записи про політичні й комерційні транзакції. (Наприкінці ХХ століття
штат Керала під орудою місцевого комуністичного уряду виявився одним з
найкращих штатів Індії, однак цікаво, чи мав цей факт більш глибоке
коріння в традиціях грамотності політичного класу, що існували там у
минулі століття).

Порівняно з китайцями, монополія брахманів на навчання та їхній
спротив до прийняття письмової книги справили той вплив на розвиток
сучасної держави, який важко піддається осмисленню. Від династії Шан і
далі китайські правителі використовували писане слово для передачі
розпоряджень, фіксації законів, ведення рахунків та передачі детальної
політичної історії. Освіта китайських бюрократів передусім передбачала
грамотність і занурення в тривалу та складну літературну традицію.
Підготовка адміністраторів, навіть якщо вважати її вузькою за сучасними
стандартами, включала об’ємний аналіз письмових текстів та здобуття
уроків з попередніх історичних подій. Із запровадженням системи іспитів,
що почалося за династії Хань, прийом до уряду був заснований на
оволодінні літературними навичками й не обмежувався людьми певного
класу. І навіть попри те, що доступ пересічних китайців до високих
державних посад часто був обмежений багатьма практичними способами,
там здавна усвідомлювали, що освіта є одним з найважливіших шляхів до
підвищення соціальної мобільності. Тож родини й місцеві громади
вкладали значні ресурси в навчання своїх синів, аби скористатися з
можливостей системи.

Нічого подібного в Індії не було. Правителі самі були неписьменними й
покладались у справах адміністрування на аналогічно неосвічені кадри з
патримоніальних, дібраних за родовими зв’язками, чиновників.
Грамотність була привілеєм варни брахманів, які були, природно,
зацікавлені в збереженні своєї монополії на доступ до навчання та ритуалу.
Як і у воєнних справах, ієрархічна система варн і джаті суворо обмежувала
доступ більшості населення до освіти та письменності і в такий спосіб
звужувала коло компетентних адміністраторів, що їх могли
використовувати індійські держави.

Останній спосіб, у який релігія вплинула на політичний розвиток Індії,
полягав у закладанні основ явища, яке можна назвати верховенством права.
Його сутність — у певній сукупності правил, корпусі, що відображає чуття
справедливості громади і є вищим, ніж бажання людини, яка, волею
випадку чи правил, є королем. Такими були справи в Індії, де закони,
викладені в різних Дхармашастрах, були створені не королями, а
брахманами, що діяли згідно зі своїми знаннями ритуалу. І ці закони чітко
вказували на те, що варни існують не для того, аби служити царю, а радше
король може отримати легітимність тоді, коли захищатиме варни342. Якщо
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король порушує священний закон, епос Магабгарата чітко і ясно санкціонує
повстання проти нього, кажучи, що король тоді взагалі не король, а швидше
божевільний пес. У Законах Ману суверенітет зосереджено в самому законі,
а не в особі царя: «По суті, це закон (данда) є королем, особою, наділеною
владою, особою, що підтримує лад у країні і забезпечує в ній лідерство»343.

Низка класичних джерел розповідає казку-застереження про короля Вена,
що заборонив усі жертви, крім тих, що приносять йому, і змушував до
шлюбів між кастами. У результаті його атакували божественні мудреці і
вбили його божественними травинками, які дивом перетворилися на списи.
Багато індійських династій, зокрема Нанда, Маур’я і Сунґа (сунгари), були
послаблені брахманськими інтригами344. Звісно, зрозуміти, коли брахмани
просто відстоювали власні інтереси, а коли опиралися порушенням
священного закону, як у випадку католицької церкви в середні віки, важко.
Але, подібно до Європи й на відміну від Китаю, влада в Індії була поділена у
спосіб, який накладав відчутні обмеження на політику й стримував її.

Соціальна система, яка постала з індійської релігії, суворо обмежувала
здатність держави до концентрації влади. Правителям бракувало
можливості створити потужний військовий інструмент, здатний
мобілізувати населення; вони не могли втручатися в самоврядування
високоорганізованих джаті, що існували в кожному селі; і їм, і їхнім
адміністраторам бракувало освіти й грамотності. Правителі зіткнулися з
добре організованим священицьким класом, який захищав нормативний
порядок, у якому їм належали лише підлеглі ролі. У кожному із цих аспектів
їхнє становище дуже відрізнялося від того, що склалося в Китаї.
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12. СЛАБКОСТІ ІНДІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

Маур’ї стали першими й найуспішнішими корінними правителями Індії;
характер індійської держави за Маур’я; характер Ашоки; спад, роз’єднаність
і відродження під Гуптами; чому Індія далі підкорялася чужоземним
завойовникам

Соціальний розвиток Індії випередив політичний і економічний.
Субконтинент витворив спільну культуру в сукупності релігійних
переконань і соціальних практик, які виокремили його як своєрідну
цивілізацію задовго до спроб об’єднати його політично. І коли дійшла черга
до спроби об’єднання, сила суспільства була такою могутньою, що
забезпечила його здатністю протистояти політичній владі й перешкоджати
переформатуванню спільноти. Отже, якщо Китай розвинув сильну державу,
яка постійно утримувала суспільство в слабкому стані, Індія витворила
міцне суспільство, яке перешкоджало появі сильної держави.

Із сотень або й тисяч крихітних держав і князівств, що
викристалізувалися з племінного суспільства на початку І тисячоліття до
н.е. на індійському субконтиненті, три з них — Каші, Косала і Маґадга (і
князівство гана-сангха Вріджі, або Вадж) — виявилися основними
конкурентами в боротьбі за владу на Індо-Ґанґській рівнині. З них Маґадга
(центр якої був у сучасному штаті Біхар) випало зіграти роль аналогу
держави Цінь, бо вона об’єднала більшість земель субконтиненту під
єдиним началом. Бімбісара став королем у другій половині VI століття до
н.е. і шляхом серії стратегічних шлюбів і завоювань домігся становища
Маґадга як провідної держави Східної Індії. Маґадга зайнялася збором
податків на землю і виробництво, що замінило добровільні внески,
здійснювані раніше молодшими родами. Це, у свою чергу, вимагало набору
адміністративного персоналу для керівництва зборами. Кажуть, що податки
становили одну шосту обсягів сільськогосподарського виробництва, і якщо
це правда, то ставка була надзвичайно високою для раннього аграрного
суспільства345. Король не міг заявляти про право своєї власності на всі землі
держави, а тільки на вільні площі, які в цей період, з огляду на низьку
щільність населення, могли бути дуже значними.

Пізніше Бімбісару вбив його син Айташатру, який анексував Косалу і
Каші на захід, а також провадив тривалу боротьбу з Вріджі, з якої зрештою
вийшов переможцем, посіявши розбрат серед лідерів гана-сангхи. На той
час, коли Айташатру помер у 461 році до н.е., Маґадга контролювала дельту
Ґанґу і значну частину нижньої течії річки, а нова столиця розташувалася в
Паталіпутрі. Влада далі переходила до інших королів, зокрема до нетривалої
династії Нанда, яка піднялася зі статусу шудри. Александр Великий
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зіткнувся з армією Нанда, перш ніж заколот у військах змусив його
повернутися до Пенджабу. Грецькі джерела стверджують, що його армія
складалася з двадцятитисячної кінноти, двохсот тисяч піших воїнів, тисячі
колісниць та трьох тисяч слонів, хоча числа, певно, були перебільшені, аби
виправдати відступ греків346.

У Маґадга за Нандами прийшов Чандраґупта Маур’я, який значно
розширив кордони й заснував першу велику субконтинентальну політею
Індії, імперію Маур’їв у 321 році до н.е. Сам Чандрагупта був ставлеником
брахмана, письменника й міністра на ім’я Каутілья, чия книга
«Артхашастра» вважається класичним трактатом про державні справи Індії.
Чандраґупта підкорив північний захід, пішовши проти наступника
Александра Македонського Селюкуса Нікатора, і взяв Пенджаб і частини
східного Афганістану і Белуджистану під контроль Маур’ів. Тепер його
імперія простягнулася від Персії на заході до Ассама на сході.

Завоювання дравідійського півдня Індії було залишено синові
Чандрагупти, Біндусарі, й онуку, великому імператорові на ім’я Ашока.
Біндусара розширив імперію до південного плато Декана на південь аж до
Карнатаки, а далі Ашока в тривалій і кривавій кампанії підкорив Калінґа на
південному сході (що включає сучасний штат Одіша та частину штату
Андхра-Прадеш) у 260 році до н.е. Через брак письменності в культурі Індії
на той час досягнення Ашоки так і не відобразилися в історії, на відміну від
китайської «Книги історії» або хронік Періоду Весни й осені. Ашоку не
визнавали за великого короля пізніші покоління індусів аж до 1915 року,
коли було відкрито рукопис з великою кількістю наскельних едиктів, що
після розшифрування дозволили археологам по шматках зібрати й
усвідомити масштаб його імперії347.
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Зібрана трьома поколіннями Маур’їв імперія включала всю північ Індії,
південніше Гімалаїв від Персії на заході до Ассама на сході, і південь до
штату Карнатака. Єдиними частинами на півдні континенту, що не були
включені в ці завоювання, залишалися крайні території, які зараз належать
до штату Керала, до Таміл-Наду і Шрі-Ланки. Жодному місцевому
індійському режиму більше не вдалося знову об’єднати таку велику
територію під єдиним правителем348. Делійський султанат моголів був
значно меншим. Британці правили більшою імперією на субконтиненті. Але
водночас виникає питання: що означає вислів: «Ашока, або Акбар, та
британські намісники “правили” Індією»?

ІМПЕРІЯ МАУР’ЇВ: ДЕРЖАВА ЯКОГО ТИПУ?
Історики тривалий час сперечаються стосовно питання, якого типу

держава сформувалася в Стародавній Індії349. Ми могли б розібратися, якби
поставили його в порівняльній перспективі, зокрема протиставивши
індійську імперію Ашоки китайській, заснованій Цінь Ши Хуанді. Обидві
імперії виникли фактично в один час (від середини до кінця ІІІ століття до
н.е.), але з огляду на характер їхньої державності, у них не мало би бути
надто багато відмінностей.

Дві імперії було побудовано навколо центрів, відповідно, держав Маґадга
й Цінь. Цінь заслуговує на те, аби називатися справжньою державою, бо
мала чимало ознак сучасного державного адміністрування, за означенням
Макса Вебера. Патримоніальна, родова, еліта, яка керувала на початку, була
переважно винищена у війнах, у яких держава загрузла на століття, і
замінена новачками, дібраними на безособовій основі. Цінь переінакшила
традиційні права власності, скасувавши систему «криничних полів» і
замінивши її патримоніальними районами з єдиною системою комендатур і
префектур. Коли Цінь перемогла держави, що їй протистояли, й утворила
об’єднану імперію, вона намагалася поширити своє централізоване
державне управління на всю територію Китаю. Систему комендатур і
префектур було розширено, щоб охопити територію інших підкорених
держав, на які, крім того, поширились уніфікована система мір і ваг та
єдина писемність. Як ми бачили в розділі 8, династія Цінь, зрештою, зазнала
невдачі зі своїм проектом, і патримоніальне правління до певної міри
повернулося за Ранньої династії Хань. Але правителі Хань зберегли
централізацію адміністрування у своєму державному проекті, вихоплюючи
й усуваючи залишки феодалів один за одним, поки не утворили те, що
розумно було б назвати не імперією, а єдиною централізованою державою.

В імперії Маур’їв було мало схожого на описане. Її ядро — держава
Маґадга, очевидно, не мала жодних сучасних рис узагалі, хоча ми знаємо
про характер тамтешнього управління значно менше, ніж про Цінь.
Потрапляння в державну адміністрацію було цілковито родовим і суворо
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обмеженим кастовою системою. Каутілья в «Артхашастрі» каже, що
головною кваліфікацією для високої посади має бути благородне
народження або що «батько й дід» претендента мусять бути аматья, тобто
високими посадовими особами. Ці посадові особи були майже поголовно
брахманами. Рівні оплати всередині бюрократії були дуже ієрархічними, а
співвідношення найнижчого до найвищого розміру заробітної плати
становило 1: 4800350. Немає жодних свідчень того, що набір у ряди
бюрократії відбувався за здобутками, на меритократичній основі, або що
державні посади були відкритими для всіх за межами трьох верхніх варн,
цей факт підтверджував грецький мандрівник Мегасфен351. Війни, які
привели до домінування Маґадга, не були ані затяжними, ані жорстокими,
як у випадку держави Цінь; старі еліти не винищували, і ситуація з Маґадга,
вочевидь, ніколи не була такою тяжкою, аби вимагати повної мобілізації
чоловічого населення. Держава Маур’я, наскільки ми знаємо, не докладала
жодних зусиль до стандартизації мір і ваг, як не вводила стандартів серед
мов, якими розмовляли в районах, що перебували під її юрисдикцією.
Справді, ще в XVI столітті індійські держави намагалися запровадити єдині
стандарти, і цього не вдавалося здійснити аж до британського правління
майже два повних тисячоліття після Маур’їв352.

Стосунки між серцевинною державою Маґадга і рештою імперії
складалися через одруження й завоювання, що також дещо відрізнялося від
ситуації в Китаї. Підкорення однієї китайської держави іншою часто
призводило до знищення або вигнання всього панівного роду й поглинання
його території іншою династією. Кількість китайських елітних родів істотно
зменшилася в часи Східної династії Чжоу. Маур’ївська імперія була
побудована значно м’якшими засобами. Єдина війна, що, мабуть, потягла за
собою велику кількість жертв і спричинила політику випаленої землі,
стосувалася приєднання Калінґа, що мало травматичний ефект на самого
завойовника, Ашоку. У більшості інших випадків підкорення просто
означало, що підкорений правитель після поразки в бою визнавав над
собою номінальний суверенітет Маур’їв. «Артхашастра» радить слабким
королям погоджуватись і добровільно віддавати данину поваги сильнішим
сусідам. Не спостерігалося також жодного «феодалізму» в китайському або
європейському сенсі, де завойований домен позбавляли чинних правителів
і віддавали в дарунок королівським родичам або особливо заслуженим
прибічникам. Індійські історики іноді говорять про «васальні» королівства,
але вони не мали того договірного значення, яке характеризувало
європейський васалітет353. Некоректним буде твердження, що Маур’ї
перерозподіляли владу, і передусім тому, що вона ніколи не була
централізованою. Зайве також говорити, що Маур’ї не докладали жодних
зусиль, аби поширити свої державні інституції на будь-які інші території,
крім областей власної імперії. Уряд на місцевому рівні повсюдно в імперії
залишався цілковито родовим, без жодних спроб установити постійний і
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професійний склад кадрових адміністраторів. Це означало, що кожен новий
король приводитиме із собою в уряд інший набір прихильників і
виганятиме чинних адміністраторів354.

Свідченням не надто нав’язливого управління імперією Маур’їв
територіями, якими вона номінально володіла, є те, що в ній вижили
племінні федерації або князівства, як-от гана-сангха, які існували впродовж
усього періоду її гегемонії. Індійські історики іноді називають їх
«республіками», бо ухвалення політичних рішень відбувалося за більш
широкої співучасті й згоди, ніж в ієрархічних королівствах. Але це надає
дещо оманливого тлумачення звичайним племінним державним
утворенням, які перебували на межі виживання, прирісши до родинних
стосунків355.

Каутілья в «Артхашастрі» обговорює фіскальну політику та
оподаткування, присвячуючи цьому значну частину тексту, хоча
незрозуміло, якою мірою його рекомендації було впроваджено в дію
фактично. На противагу тим, хто вірить у «східний деспотизм», у творі
стверджується, що король не був «власником» усіх земель своїх володінь.
Він мав власні домени, і вважалося, що здійснює прямий контроль над
пустками, неприбраним лісом тощо, але він, як правило, не ставив під
сумнів чинне звичаєве право власності. Держава залишала за собою й
утверджувала свої права на збір податків із землевласників, і поміж цих
податків було широке розмаїття. Їх могли накладати на індивідів, на землю,
на вироблене, на селища або ж на правителів більш віддалених,
периферійних територій, і робили це переважно в натуральній формі або
через працю на феодала356. Жоден правитель в Індії, видається, ніколи не
намагався чинити щось на зразок Шан Яна, коли той скасував систему
«криничних полів», або амбітних, хоча й невдалих спроб земельної
реформи Ван Мана.

Ашока помер у 232 році до н.е., і його імперія одразу почала занепадати.
Північний захід упав під натиском бактрійських греків, племінні гана-
сангхи повернулися в підпорядкування Пенджабу і Раджастану на заході,
водночас Калінґа, Карнатака та інші території на півдні відкололись і
повернулися до свого стану незалежних королівств. Маур’ї відступили в
землі первісних королівств Маґадга на рівнині центрального Ґанґу, і
останній з Маур’їв, Бригандратха, був убитий у 185 році. Понад п’ять сотень
років минуло, перш ніж інша династія, Гупта, спромоглась об’єднати Індію
в щось схоже за масштабами на імперію Маур’їв. Субконтинентальна
імперія протривала лише одне покоління, династія ж затрималась на 135
років. Кінець Маур’їв настав з розпадом імперії на сотні окремих
державностей, багато з яких повернулися на додержавні рівні розвитку.

Та обставина, що імперія Маур’їв протрималася такий короткий
проміжок часу, є презумптивним доказом передусім того, що вона ніколи не
встановлювала потужного контролю над складовими своєї території. І це не
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класична логічна помилка «після цього, отже, через це». Маур’ї ніколи не
запроваджували міцних державних інституцій, їм ніколи не вдавалося
перестрибнути від родової, патримоніальної, до безособової адміністрації.
Вони підтримували потужну мережу шпигунів по всій імперії, але немає
жодних доказів будівництва доріг або каналів заради сприяння контактам і
комунікації, як це було заведено за перших китайських урядів. Прикметно,
що Маур’ї не залишили жодних пам’яток своєї влади ніде, крім власної
столиці Паталіпутрі, що, можливо, і є однією з причин, чому Ашока не
запам’ятався наступним поколінням як будівничий імперії357.

Ніхто з Маур’їв не брав участі в національному будівництві, що означало
б утручання в різні суспільні інституції та запровадження чужих для них,
але загальних для всіх норм і правил. У Маур’їв не було справжнього
розуміння суверенітету, тобто права нав’язувати безособові правила на всій
своїй території. На субконтиненті не було загального кримінального
кодексу, доки його не ввів Томас Маколей Бабінґтон за британського
правління358. Ця монархія не займалася масовою соціальною інженерією,
натомість оберігаючи чинний соціальний лад у всьому його різноманітті й
складності.

Індія ніколи не розвивала ідей, подібних до китайського легізму —
учення, що сповідувало тотальне нагромадження влади як мету політики.
Трактати на кшталт «Артхашастри» були своєрідними порадниками
імператорам і королям, як-от у Макк’явеллі, вони завжди були на службі в
цінностей і соціальної структури, що лежали поза політикою. Ба більше,
брахманічне духовенство породило суто невоєнні ідеї. Доктрина, відома як
ахімса, або відмова від насильства, сягає корінням ведичних текстів, що
свідчать: убивство живих істот може мати негативні наслідки для карми.
Деякі тексти критикували вживання м’яса і жертовний забій тварин, хоча
інші його схвалювали. Як ми вже бачили, ненасильство було ще
важливішим у протестних релігіях, як-от джайнізм і буддизм.

Перший імператор Маур’їв, Чандраґупта, став джайном і відрікся від
трону на користь сина Біндусари, аби стати аскетом. Разом з групою
монахів він перебрався до Південної Індії, де, як повідомляють, закінчив
своє життя повільним голодуванням за ортодоксальним джайністським
чином359. Його онук Ашока почав як ортодоксальний індус, але пізніше
навернувся в буддизм. Втрата життів під час кампанії за Калінґу, коли 150
000 людей було вбито або депортовано, викликала в Ашоки глибоке почуття
провини. Згідно з текстом одного з наскельних едиктів «Після того, коли
зараз Калінґа захоплена, почнеться ревна практика Його Святої Величності
Закону Благочестя», Ашока заявив, що «з усіх людей, які були вбиті чи їм
заподіяно смерті, або взято полон у Калінґу, якщо сота або тисячна частина
тепер зазнає тієї самої долі, його Священна Величність дуже жалкуватиме
про це. Більше, якщо хто-небудь заподіє їм кривду, це буде перенесено й на
Його Святу Величність, наскільки її можливо перенести». Імператор

191



продовжував наполягати на тому, що нескорені народи на кордонах імперії
«не повинні боятися його, вони повинні довіряти йому і повинні отримати
від нього щастя, а не печалі», тож він закликав своїх синів й онуків
відмовитися від подальших завоювань360. Розширення імперії зупинилося.
Чи були нащадки Ашоки справді виконавцями його бажань, а чи просто не
такими вправними державцями — у будь-якому випадку, вони вже
керували територіями, що скорочувались і скорочувались. Цікаво, що
трапилося б з імперією Ашоки, якби Індія розробила владну доктрину на
зразок китайського легізму? Не можна сказати напевне, але без
брахманізму, джайнізму й буддизму вона точно не стала б Індією.

ПЕРЕМОГА СУСПІЛЬСТВА НАД ПОЛІТИКОЮ
Індія, особливо на півночі, після Маур’їв зазнала політичного занепаду.

На заході (у Раджастані) знову постали племінні політеї, а Пенджаб, крім
того, зайняли ще й нові племена загарбників, які прийшли із Центральної
Азії. Почасти це було наслідком вищого рівня політичного розвитку
китайської імперії. Династія Цінь розпочала процес будівництва одного з
багатьох Великих мурів, аби стримувати цих загарбників, що змусило
кочові племена сюнну повернути в Середню Азію, де вони посунули низку
інших племен. Відбулася ланцюгова реакція, і це потягло за собою напад
скіфів або шака на Північну Індію, за ними прийшли юечжі й заснували
Кушанську династію на землях, що зараз називаються Афганістаном. Жодне
королівство на півночі Індії не було достатньо добре організованим, аби
наважитися на масштабні інженерні проекти, як-от Велика китайська стіна,
і в результаті ці племена окупували частину північної індійської рівнини361.

Південніше місцеві князівства перетворювалися на царства, як-от
династія Сатавахана, що правила на заході плато Декан у І столітті до н.е.
Але ця держава не проіснувала довго й не еволюціонувала в сильну
централізовану інституцію, хоча б до рівня Маур’їв. Вона зіткнулася з
іншими невеликими царствами через контроль над північною частиною
Декану, зокрема із Чол, Панд’я і Сатіяпутра. Ця історія дуже складна й
переплетена, її важко помістити в контекст ширшого опису політичного
розвитку. Із цього всього вимальовується радше картина загальної
політичної слабкості. Південні держави часто були нездатними виконувати
основні функції управління, як-от збір податків, через сильну
самоорганізацію спільнот, над якими вони панували362. Жодній із цих
держав не вдавалося розширити землі свого панування й досягти постійної
гегемонії або ж розвинутися в складніші адміністративні інституції, які
дозволили б ефективніше здійснювати владу. Цей регіон продовжував
існувати в такому стані політичної роздробленості все наступне тисячоліття
й далі363.

За наступну, другу, вдалу спробу створити велику імперію в Індії взялися
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Ґупта. Чандра Ґупта I прийшов до влади в 320 році в Маґадга, на території,
що колись була під владою Маур’їв. Він і його син Самудра Ґупта
спробували ще раз уніфікувати чималий шмат Північної Індії. Самудра
анексував численні князівства гана-сангха в Раджастані й інших частинах
північно-західної Індії, у результаті ця форма політичної організації
припинила існування. Також він підкорив Кашмір і змусив Кушана й Шака
платити данину. Культурне життя процвітало в часи сина Самудри, якого
звали Чандра Ґупта II (375–415), коли було збудовано багато індуїстських,
буддійських і джайнських храмів. Династія тривала ще два покоління до
смерті Сканда Ґупта в другій половині V століття. На цей час Індію було
захоплено новою групою племінних кочівників із Центральної Азії, що
звалися гуни, або гуна. Вони скористалися послабленням князівств на
північному заході. Імперія Ґупта вичерпала себе в цій боротьбі, врешті
втративши Кашмір, Пенджаб і більшу частину Ґанґської рівнини, віддавши
все гунам станом на 515 рік364.

Незалежно від культурних досягнень, Ґупта не запровадили жодних
політичних нововведень в інституціях держави. Вони ніколи не намагались
інтегрувати завойовані політичні одиниці в єдину адміністративну
структуру. Типово в індійський спосіб переможених правителів залишали
на місці, аби ті платили данину і продовжували фактичне управління
своїми територіями. Бюрократія за Ґупта, у будь-якому разі, була менш
централізованою, ніж у їхніх попередників Маур’їв. Вони збирали податки з
аграрної продукції й володіли основними виробничими фондами, зокрема
соляними копальнями й шахтами, але в інших справах навіть не намагалися
втручатися в чинні соціальні механізми. Імперія Ґупта, крім того, була
значно меншою, бо їй не вдавалося захопити території на півдні Індії. Вона
протрималася близько двохсот років і розчинилася в хаосі невеликих
конкуруючих держав, спричинивши ще один період політичного занепаду.

НАЦІОНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО У ВИКОНАННІ ІНОЗЕМЦІВ
Після Х століття політична історія Індії вже не стосується корінного

народу. Панівне місце в ній тепер посідають кілька іноземних завойовників,
спершу мусульманських, а далі — англійських. Політичний розвиток
відтепер репрезентує спроби іноземців перенести свої інституції на
індійські землі. Це вдалося їм лише частково. Кожен іноземний загарбник
поставав перед необхідністю боротися проти роздробленого, але щільно
організованого суспільства з «маленьких королівств», які було легко
перемогти через роз’єднаність, але так само важко керувати ними після
підкорення. Іноземці привнесли багато нових інституцій і цінностей, які
багато в чому передбачали перетворення. Проте, влада чужоземців з
багатьох поглядів ніяк не вплинула на внутрішній соціальний лад індійців,
який залишився недоторканним і незмінним.
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Від кінця Х століття й далі Північна Індія зазнала серії вторгнень тюрко-
афганських мусульман. З появою ісламу в VII столітті араби, а потім і турки
подолали перехід від племінних суспільств до спільнот державного рівня й
розвинули складніші та хитромудріші політичні інституції, ніж корінні
індіанські політеї. Найважливішою була система рабів-солдатів та
адміністраторів (про це піде мова в наступних розділах), що дозволило
арабам і туркам вийти за межі родових структур і задіяти добір на посади
відповідно до здобутків. Армії індійських держав опиралися неодноразовим
навалам нападників-мусульман, які приходили з Афганістану, передусім
раджпутів, але були занадто слабкими й дезорганізованими, аби перемагати.
На початку ХІІІ століття династія мамлюків Кутб-уд-Дін Айбека захопила
Делійський султанат і утвердилась у ньому.

Султанат протримався 320 років, довше, ніж будь-яка корінна імперія
індійців. Але якщо мусульмани спромоглися усталити міцний і тривалий
політичний порядок у себе, їхні держави в Індії мали обмежену здатність
впливати на індійське суспільство. Як династія Ґупта, вони ніколи не
розширювали територій своїх володінь далеко на південь Індії. І, словами
Судіпти Кавірая, «ісламські політичні правителі беззастережно приймали
обмеження політичної влади щодо соціальної конституції, що нагадувало
індійських правителів... Ісламська держава розглядала себе як обмежену й
соціально далеку від індійської держави»365. Нині спадщина ісламського
правління відчувається в сучасних державах Пакистан і Банґладеш, а також
позначається на понад 150 мільйонах індійських громадян, які є
мусульманами. Але мусульманський політичний відбиток на інституціях,
що вижили й функціонують, є не надто значним, за винятком певних
практик на зразок системи землеволодіння заміндарі.

Цього не можна сказати про англійців, тривалий вплив на Індію яких був
значно глибшим. Багато в чому сучасна Індія є результатом проекту
іноземців, що займалися національним будівництвом. Судіпта Кавірай
стверджує, що, на відміну від індійських національних героїв, «англійці не
підкорювали Індії, яка існувала до їхнього приходу; вони радше завоювали
низку незалежних королівств, які перетворилися на політичну Індію під час
і, частково, у відповідь на їхнє панування»366. Це дещо перегукується з
твердженням Суніла Гілнані, що «індійської ідеї як політичної, а не
соціальної одиниці до англійського панування не існувало»367. Важливі
інституції, що пов’язують Індію докупи як державу, — цивільна служба,
армія, спільна адміністративна мова (англійська), правова система, де
спостерігається прагнення до застосування єдиних і безособових законів, і,
звичайно, сама демократія, — є результатом взаємодії індійців з
англійським колоніальним режимом і засвоєння західних ідей і цінностей з
перенесенням у власний історичний досвід.

З іншого боку, англійський вплив на соціальну, на відміну від політичної,
Індію був значно скромнішим. Англійці успішно змінили певні соціальні
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практики, які вважали огидними, як-от саті (спалення вдови на похороні її
чоловіка). Вони ввели західне розуміння людської рівності, що спонукало
індійців переглянути філософські засади своєї кастової системи і створило
простір для появи соціального рівноправ’я. Ліберальна й націоналістична
індійська еліта тоді отримала змогу розвернути англійські ідеї проти їхніх
авторів у боротьбі за незалежність, що розгорнулася у ХХ столітті. Але
кастова система, самодостатня сільська громада, а також локалізований
соціальний порядок так і залишилися практично неушкодженими й
недоторканими колоніальною владою.

КИТАЙ ПРОТИ ІНДІЇ
На початку ХХІ століття з’явилося доволі багато літератури про відносні

перспективи Китаю й Індії як країн з ринковою економікою, що швидко
зростають і розвиваються368. Дискусія зосередилася довкола характеру їхніх
політичних систем. Китай, як авторитарна країна, був значно успішнішим,
ніж Індія, у просуванні великих інфраструктурних проектів, таких як
дороги, аеропорти, електростанції й гігантські гідроенергетичні проекти
зразка греблі «Три ущелини», що вимагала переїзду до нових місць
проживання понад мільйона людей, які мешкали на заплаві. Китай зумів
акумулювати в п’ять разів більше води на душу населення, ніж Індія, в
основному за рахунок великих гребель та іригаційних проектів369.

Коли китайський уряд вирішує зрівняти із землею певний район чи
околицю, аби звільнити місце для нової фабрики чи житлового комплексу,
він просто змушує мешканців переселятися, не пропонуючи особливих
інструментів захисту прав або принаймні уваги до їхніх побажань. Індія, з
другого боку, є плюралістичною демократією, де величезна різноманітність
соціальних груп отримала змогу організуватися в політичну систему й
користуватися нею так, що кожен живе у власний спосіб. Коли місцевий
орган влади в Індії або уряд якого-небудь штату хоче побудувати нову
електростанцію чи аеропорт, він, вочевидь, наштовхнеться на опір з боку
різних груп, від екологічних неурядових організацій до традиційних
кастових асоціацій. На думку багатьох, це паралізує ухвалення рішень в
Індії і знижує перспективи довгострокового економічного зростання
країни.

Проблема багатьох наведених порівнянь у тому, що вони не беруть до
уваги те, як політичні системи цих країн закорінені в їхній соціальній
структурі й історії. Наприклад, багато хто вважає, що сучасна індійська
демократія є побічним продуктом кількох випадкових і порівняно
нещодавніх історичних подій. Згідно з деякими теоріями демократії,
багатьох людей дивує, що Індія взагалі досі, від проголошення незалежності
в 1947 році, підтримує успішну демократію, адже вона не відповідає жодній
зі «структурних» умов того, щоби бути стабільною: вона була і з багатьох
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поглядів залишається надзвичайно бідною країною; вона дуже
фрагментована на релігійному, етнічному, лінгвістичному й класовому
рівнях; вона утворилася в розпал місцевого побутового насильства, яке
періодично дає про себе знати, коли її строкаті соціальні підгрупи
притираються одна до одної. Із цього погляду, демократія виглядає як щось
культурно чуже в надзвичайно неегалітарній культурі Індії, як щось
привнесене колоніальною метрополією й не надто глибоко вкорінене в
традиції країни.

Але це — дуже поверховий погляд на сучасну індійську політику. Мені не
здається, що демократія в її сучасних інституційних проявах є глибоко
закоріненою в стародавніх індійських практиках, як припускають окремі
спостерігачі, зокрема згадуваний Амартья Сен370. Курс індійського
політичного розвитку радше засвідчує, що в цій країні ніколи не було
соціальної бази для появи й розвитку тиранічної держави, такої ефективної,
що вона могла би сподіватися досягти суспільних глибин і змінити їхні
основні соціальні інституції заради концентрації влади. Того типу
деспотичного уряду, що виник у Китаї або Росії, системи, що усунула б усе
суспільство, починаючи з його еліт, від власності й особистих прав, ніколи
не існувало на індійських землях, ані за місцевого індуїстського уряду, ані в
часи панування монголів, ані під англійцями371. Це призвело до
парадоксальної ситуації: протести проти соціальної несправедливості,
кількість яких завжди була величезною, як правило, ніколи не
спрямовувалися проти панівної політичної влади Індії, як це було в Європі і
Китаї. Вони були спрямовані швидше проти соціального ладу, де всім
керувала варна брахманів, і часто виражали себе в дисидентських
релігійних рухах, як-от джайнізм чи буддизм, що відклали ті метафізичні
основи, на яких було збудовано «поганий» світський лад. Політична влада
просто вважалася занадто віддаленою і тому неважливою в повсякденному
житті матерією372.

У Китаї все було зовсім не так. Тут на ранніх стадіях розвитку з’явилася
сильна держава з її сучасними інституціями. Ця держава могла сподіватися
на свою спроможність до широкого кола заходів проти чинного суспільного
ладу, що дозволило успішно сформувати почуття національної культури й
самобутньої ідентичності. Панівне становище держави на ранніх етапах її
формування забезпечило потрібну підтримку надалі, коли виникли нові
соціальні утворення, що взялися розхитувати її верховенство. І якщо
сьогодні внаслідок бурхливого економічного розвитку і світової глобалізації
китайське громадянське суспільство постало перед нашими очима,
соціальні суб’єкти в Китаї завжди були слабшими за їхніх індійських колег і
виявляли значно меншу здатність опиратися державі. Цей контраст був
очевидним у ІІІ столітті до н.е., коли Цінь Ши Хуанді й Ашока будували
власні імперії, і так воно залишається й до сьогодні.

Сильна, передчасно розвинена китайська держава завжди була
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спроможна виконувати такі завдання, до яких Індії було далеко, від
будівництва Великого китайського муру для стримування кочових
завойовників до зведення величезних гідроенергетичних проектів у ХХІ
столітті. Чи дало це китайському народові кращі довгострокові
перспективи — інше питання. Адже сильна китайська держава ніколи не
відчувала обмежень з боку верховенства права, яке мало би стримувати
примхи її правителів. Її видимі досягнення: і Великий китайський мур, і
гребля «Три ущелини» — постали за рахунок життів простих китайців, які
були (і є) значною мірою безправними і безсилими в протистоянні державі і
її планам з призову їх до себе на службу.

Індійці теж випробували на своїй шкурі своєрідну тиранію, не так
політичного китайського штибу, як ту, що я її раніше назвав «тиранією
кузенів». Індивідуальна свобода в Індії обмежувалася значно більшою
мірою такими явищами, як родинні зв’язки, кастові правила, релігійні
зобов’язання і звичаєві практики. Але, у певному сенсі, саме ця «тиранія
кузенів» дала індійцям змогу протистояти свавіллю тиранів. Потужна
організація на суспільному рівні допомогла збалансувати й стримувати
організацію сильної держави.

Досвід Китаю й Індії підказує думку, що найоптимальніша форма свободи
виникає тоді, коли є сильна держава і сильне суспільство, два центри влади,
що здатні балансувати й компенсувати один одного протягом тривалого
часу. До цієї теми я ще повернуся. А зараз спробую дослідити виникнення
держави в мусульманському світі й розглянути унікальні інституції, що
розвинулися там і дозволили арабській і турецькій державності йти своїм
шляхом, залишивши трайбалізм позаду.
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13. РАБСТВО І МУСУЛЬМАНСЬКИЙ ВИХІД ІЗ ТРАЙБАЛІЗМУ

Османський інститут військового рабства; трайбалізм перетворився на
головну перешкоду політичного розвитку арабів; початки зародження
військового рабства під час династії Аббасидів; чому з племінної організації
виростають хороші завойовники, але нікчемні адміністратори; розв’язок
проблеми патримоніалізму, запропонований Платоном

На початку XVI століття, коли велич Оттоманської імперії досягла піку,
приблизно щочотири роки можна було спостерігати за розгортанням
доволі незвичайної процедури. Візантійська столиця — Константинополь
— упала туркам у руки в 1453 році; війська Османів завоювали Угорщину в
битві при Могачі 1526 року й змушені були розвернутися назад перед
воротами Відня в 1529 році. Прочісуючи балканські провінції імперії, групи
чиновників придивлялися до молодих хлопців віком від дванадцяти до
двадцяти років. Це була процедура відбору, або девшірме373 чи ясак
християнською молоддю. Як футбольні скаути сьогодні, ці посадові особи
тоді були експертами з оцінювання фізичного й психічного потенціалу
молодих чоловіків, і кожен з них мусив зібрати квоту, установлену в
Стамбулі, столиці Османів.

Коли чиновник відвідував село, християнський священик мав скласти
список усіх дітей чоловічої статі. Тих, хто досяг відповідного віку, перевіряв
сам посадовець. Найперспективніших хлопців насильно забирали від
батьків і утримували групами від 100 до 150 осіб. Імена ретельно записували
в реєстри разом з датами, коли їх було забрано із сіл і коли вони прибули в
Стамбул. Реєстри порівнювали, бо батьки іноді намагалися викупити
дитину з девшірме. Для тих, у кого були особливо сильні й здорові сини, це
означало віддати найдорожче. Чиновник повертався в Стамбул зі своїми
бранцями, і сім’ї вже більше ніколи не бачили своїх дітей. Підраховано:
щороку в цей період в імперії так забирали близько трьох тисяч
хлопчиків374.

Подальше життя цих хлопчаків не означало деградації чи приниження.
Якраз навпаки: верхні, найкращі 10 % несли службу в палацах Стамбула й
Едірне, де їх готували й тренували за найкращими доступними в
ісламському світі методиками, і тоді вони ставали старшими
адміністраторами імперії. Решту ростили як тюркомовних мусульман і
брали на роботу в знаменитий Яничарський корпус, елітні піші війська, які
билися на боці султана в його постійних військових кампаніях у Європі й
Азії.

Елітні палацові новобранці навчалися від двох до восьми років під
керівництвом євнухів. Найвидатніші учні вступали на подальше навчання в
Топкапи, султанську резиденцію в Стамбулі. Там вони вивчали Коран, а
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також арабську, перську й турецьку мови поряд з музикою, каліграфією й
математикою. Також у них була сувора фізична підготовка з їзди верхи,
стрільби з лука, поводження зі зброєю, а крім того, їм викладали мистецтво,
зокрема живопис і важливу тоді палітурну справу. Але навіть ті, хто не
складав іспиту у внутрішньому палаці, обіймали високі посади в палацовій
кінноті, серед сипагі Порти375. Якщо молоді раби-солдати доводили, що є
сильними й компетентними, вони могли піднятись у військовому ранзі аж
до генералів, старших посадових осіб (візирів), губернаторів провінцій або
навіть стати великим візиром імперії, вищою посадовою особою після
султана, фактично прем’єр-міністром режиму. Після служби в палацових
військах султана багато хто із солдатів отримував помістя, маєтки, де міг
жити за рахунок податків, зібраних з місцевих мешканців.

Для дівчат, які не підлягали девшірме, була паралельна система: їх могли
купити на невільничих ринках Балкан і Криму. Вони служили дружинами й
наложницями високопоставлених османських чиновників. Їх, як і
хлопчиків, ростили в палацовому гаремі за суворими правилами,
контролюючи виховання й освіту. Чимало султанів були синами матерів-
наложниць, що так само, як і інші матері імператорів, здобували значний
вплив через своїх синів376.

Проте щодо таких рабів діяло одне суттєве обмеження: ані їхні посади, ані
землі, які вони отримували, не були приватною власністю; їхнє майно не
підлягало продажу і не могло передаватись у спадок дітям. У дійсності
багатьох солдатів примушували парубкувати все життя. Хтось заводив сім’ї
з рабинями, також примусово взятими з християнських провінцій, але їхні
діти не могли успадкувати статусу батька чи його посади. І, незалежно від
того, як багато влади їм вдавалося зібрати в руках, вони назавжди
залишалися рабами султана, що міг принизити чи стратити їх за
найменшою примхою.

Інститут військового рабства в Османській імперії був своєрідним у
багатьох сенсах. Оскільки жоден мусульманин юридично не міг бути
поневолений, то, відповідно, жоден мусульманин імперії не міг обійняти
високої урядової посади. Як і в Китаї, що військова, що цивільна бюрократії
були вельми меритократичними й передбачали систематичні процедури
задля рекрутингу та просування найкращих солдатів і чиновників. Але, на
відміну від Китаю, тут посади були відкритими тільки для іноземців, що
етнічно не належали до суспільства, яким мали керувати. Ці солдати-раби й
майбутні чиновники зростали в офіціозній бульбашці, замкненому колі,
зростаючись зі своїми господарями й один з одним, але в усьому іншому
живучи окремо від суспільства, яким доведеться керувати. Як у випадку
багатьох людей, що працюють у закритих спільнотах, у них сформувався
високий ступінь внутрішньої солідарності, що дозволяв виступати
згуртованою групою. На пізніх стадіях імперії вони могли виступати в ролі
«творців королів», усуваючи й саджаючи на престол Високої Порти султанів
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за своїм вибором.
Тож недивно, що європейці-християни, у яких забирали хлопчиків, і ті,

хто був достатньо далеко й просто чув про цю практику, сприймали це із
жахом. Образ великої й потужної імперії, у правлінні якої було задіяно
ієрархію рабів, перетворився на символ, що на християнському Заході
втілював східний деспотизм. До ХІХ століття, коли Османська імперія
перебувала вже в цілковитому занепаді, яничари здавалися багатьом
дивною й застарілою інституцією, що блокувала здатність турецької імперії
модернізуватися. Турки скинули султана Селіма III з престолу в 1807 році і
всадовили наступного року Махмуда II. Той зміцнив свої позиції, і в 1826
році весь корпус яничар, близько чотирьох тисяч осіб, було замордовано
через підпал їхніх казарм. Усунувши яничарів зі свого шляху, правитель
Османів тепер міг реформувати турецьку армію й шити її за сучасними
європейськими лекалами377.

Очевидно, що інституція, яка позбавляла дитину батьків, перетворюючи її
на раба й насильно навертаючи до ісламу, була дуже жорстокою,
несумісною із сучасними демократичними цінностями, попри блага
привілейованого життя цих рабів, яке вони, коли пощастить, могли вести
потім. Чогось подібного ніколи не було й не розвинулося поза
мусульманським світом, що дозволило таким спостерігачам, як Даніель
Пайпс, стверджувати, що її, зрештою, створили з релігійних причин,
властивих передусім ісламу378.

За ближчого розгляду, однак, виявляється, що мусульманська система
військового рабства виникла й еволюціонувала не з певного релігійного
імперативу, а як розв’язок проблеми державного будівництва в контексті
суспільств, міцно обплутаних племінними зв’язками. Військове рабство
винайшла династія арабських Аббасидів, коли правителі з’ясували, що не
можуть розраховувати на сили, організовані в племінному ладі, як на
основу для утримання імперії. Племінне військо можна швидко
мобілізувати і масштабувати за потреби здійснити швидке завоювання;
об’єднавшись і запалившись новою релігією — ісламом, саме воно зламало
опір більшої частини Близького Сходу й південного Середземномор’я. Але,
як ми вже бачили, племінний рівень організації витіснила організація
державного рівня в Китаї, Індії та Європі, адже перший ніяк не міг
домогтися сталої колективної дії. Племінні суспільства є егалітарними,
базованими на консенсусі й примхливими; вони зазнають значних
труднощів за потреби утримувати територію протягом тривалих періодів,
підпадаючи під внутрішні чвари.

Система військового рабства виявилася спроможною до блискучої
адаптації. Її було створено як потужну інституцію державного рівня на тлі
одного з найбільш племінних суспільств на Землі. Як засіб концентрації й
консолідації державної влади вона була такою успішною, що, на думку
філософа Ібн Хальдуна, врятувала сам іслам, утримавши його в статусі
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однієї з основних світових релігій379.

СТВОРЕННЯ МУСУЛЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Пророк Мухаммед народився в племені курайшитів у бездержавній

частині Західної Аравії. Як зазначалося в розділі 5, він використав
комбінацію із суспільного договору, сили й власної харизми для об’єднання
ворогуючих племен Медини, потім Мекки і згодом — решти ближніх міст у
суспільство державного рівня. Учення Пророка були, у певному сенсі,
свідомо антиплемінними, бо в них проголошувалось існування
універсальної умми, або спільноти вірних, чия перша лояльність належить
Богові й слову Божому, а не племені. Цей ідеологічний розвиток мав
вирішальне значення для формування бази, яка відкрила можливості
значно ширших колективних дій і надзвичайно збільшила радіус довіри між
тими, хто належав до сегментованих і внутрішньо суперечливих спільнот.

Але підтримка політичної єдності завжди вимагала важкої боротьби,
надто в контексті арабського трайбалізму. Питання вийшло на перший план
одразу ж після смерті Мухаммеда в 632 році. Харизматичного авторитету і
влади Пророка було досить для утримання держави, яку він створив, але
остання продемонструвала загрозу знову розділитися на Мекку курайшів,
Ансар, або «прихильників» з Медини, й інші новонавернені племена. І лише
вміле політиканство одного зі сподвижників Мухаммеда дало змогу
переконати племена визнати й прийняти Абу-Бакра як першого халіфа, або
наступника Пророка. Абу-Бакр був, між іншим, фахівцем з племінної
генеалогії, і він користувався своїми знаннями під час роботи над
консенсусом на користь власного керівництва380.

За перших трьох халіфів — Абу-Бакра (632–634), Умара (634–644) й
Османа (644–656) — мусульманська імперія росла із запаморочливою
швидкістю, охоплюючи весь Аравійський півострів і основні території того,
що зараз є Ліваном, Сирією, Іраком, Іраном і Єгиптом381. Найбільш
видовищною перемогою стала битва під Каддісією з Перською імперією
Сасанідів. Цю подію гучно відзначали в Іраку часів Саддама Хусейна під час
ірано-іракської війни в 1980-х роках. Зі встановленням династії Омейядів у
Дамаску в 661 році розширення тривало далі, завоювання простяглися на
Північну Африку, в Анатолію, Сінд (що зараз є частиною Пакистану) і
Центральну Азію. У 711 році арабські армії досягли Іспанії й підкорили її;
вони продовжили свої завоювання на північ від Піренеїв, поки нарешті їх
зупинив Карл Мартель у битві під Пуатьє (відомій також як битва під
Туром) у 732 році.

Попри наявність у арабських племен релігійних мотивів, на завоювання
давно осілих і багатих аграрних суспільств їх штовхав передусім
економічний зиск, адже там можна було здобути величезні земельні
території, рабів і жінок, коней і рухоме майно. Первинна проблема при
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цьому була спільною для всіх кочівників, які жили з полювання й грабунку:
ділити здобич треба було в такий спосіб, який не спричиняв би розбрату й
бійок за трофеї між різними племенами. Рухоме майно зазвичай ділили на
місці, відкладаючи одну п’яту для халіфа й відправляючи в Медину. Вільні
землі на завойованих територіях розглядались як державні й перебували під
контролем халіфа, хоча багато потрапляло у владу племен, що брали участь
у військовій кампанії382.

Доволі рано арабським племенам довелося переходити від завойовництва
до управління завойованими багатими сільськогосподарськими землями з
осілим населенням. І халіфи не мусили винаходити колесо й насаджувати
державні інституції, адже все навколо них могло слугувати прикладом
добре розвинених держав або імперій. Імперія Сасанідів пропонувала
найближчу, безпосередню модель централізованого управління, коли
потрапила під арабський контроль. Візантійська практика теж була добре
зрозуміла й вивчена на прикладах багатьох християн, які жили на
територіях, відвойованих з-під контролю Константинополя, багато хто з
них працював на нову мусульманську адміністрацію.

Тож у який момент склалася справжня мусульманська держава? Відносна
відсутність документальних даних, на відміну від літературних джерел,
робить відповідь важким завданням. Певно, за часів Омейядського халіфа
Абд аль-Маліка (685–705) і, можливо, другого халіфа на ім’я Муавія (661–
680) усталився державний устрій, який утримував постійну армію й
поліцію, регулярно збирав податки з підпорядкованих суб’єктів, формував
бюрократію, яка й займалася збиранням цих податків, а також здійснював
правосуддя і розв’язував суперечки, був здатний організовувати громадські
роботи на зразок зведення мечетей383. Важко стверджувати, що державу
заснував сам Пророк Мухаммед, а не коаліція племен, бо жодного із цих
інституційних елементів в його часи ще не існувало.

Перський ідеал абсолютної монархії зображав таку потужну фігуру
короля, що той міг змушувати до миру й стримувати озброєні хижі еліти,
які й були основним джерелом конфліктів і безладу в аграрних суспільствах.
Коли ми дивимося на такі суспільства із сучасних демократичних позицій,
то схильні бачити в монархах аграрних суспільств не більше ніж іще одного
члена хижих еліт, можливо, призначеного іншими олігархами для захисту
їхньої ренти й інтересів384. Насправді ж майже завжди за таких обставин у
цих суспільствах точилася тристороння боротьба між королем,
аристократичною або олігархічною елітою і неелітними гравцями, тобто
селянами й міщанами. Король часто брав сторону неелітних акторів,
виступаючи проти олігархії, переслідуючи подвійну мету: послаблення
потенційних призвідників політичних проблем і ствердження свого права
на частку податкових надходжень. У цьому ми бачимо зародок уявлення
про монархії як репрезентантів загального, публічного інтересу. У Китаї, як
уже було вказано, імператори відчували загрозу з боку зростаючих
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латифундій, контрольованих олігархічними елітами, тож вони
використовували державну владу в спробах обмежити або роздробити
останні. Така сама ситуація склалась і в імперії Сасанідів, де абсолютну
монархію розглядали як оплот порядку, здатний протистояти різним
елітам, чиї зазіхання шкодили б інтересам простих громадян. Отже, монарх
відчував потужний потяг до застосування закону як показника
справедливості385.

Здійснюючи перехід від племінного суспільства до організації державного
рівня, первісні арабські правителі послуговувалися в ролі неабиякої
підтримки кількома речами. Їхня модель абсолютної монархії і
централізованого бюрократичного управління була нормою для суспільств
державного рівня довкола. Ще важливішим було те, що їхня релігійна
ідеологія спиралася на загальну рівність людини перед Богом. У певному
сенсі, найлогічнішим був висновок зі вчення Пророка, якого дійшла група
хариджитів, які заклали підвалини влади в Басрі й на Аравійському
півострові. Вони стверджували: не має значення, був наступник Мухаммеда
арабом чи ні, неважливо, до якого племені він належав, головне, що він був
мусульманином. Якби наступники Мухаммеда дотримувалися цієї ідеї,
вони, можливо, спробували б утворити транснаціональну багатоетнічну
імперію, засновану на ідеології, а не на родинних зв’язках, на кшталт
Священної Римської імперії. Але підтримка єдності імперії, як і
налагодження єдиного централізованого управління всіма її частинами, для
династії Омейядів виявилися нелегкими завданнями. Сильні племінні
зв’язки й прихильності були потужнішими за суто ідеологічні міркування, і
мусульманську державу продовжували підривати сварки й ворогування між
родами.

Один з найважливіших конфліктів вибухнув невдовзі після смерті
Пророка. Мухаммед належав до хашимітського роду племені курайшитів,
пов’язаних із конкуруючою лінією, Омейядами, через спільного предка,
який звався Абд Манаф і був прадідом Пророка. Омейяди й хашиміти
ворогували і до, і під час життя Пророка, і часто першими влаштовували
збройні протистояння проти Мухаммеда і його мусульманських
послідовників у Медині. Після завоювання Мекки Омейяди перейшли в
іслам, але ворожнеча між родами не послабшала. Мухаммед не мав сина,
лише дочку Фатіму від своєї коханої дружини Аїші, яка вийшла заміж за
двоюрідного брата Пророка Алі. Третій халіф, Усман, належав до Омейядів,
він привів до влади багатьох своїх родичів, а потім був убитий. Його
наступником став Алі, якого у свій час вигнали з Аравії і вбили хариджити
під час молитви в Куфі (сучасний Ірак). Спалахнула серія фітна, або
громадянських воєн серед хашимітів, хариджитів і Омейядів, причому
останнім нарешті вдалося консолідувати свою владу й династію після смерті
сина Алі Хусейна в битві під Кербелою на півдні Іраку. Прихильники Алі,
що згодом стануть відомими як шиїти, були легітимістами і вважали, що
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халіфат мусить бути присуджений прямим нащадкам Мухаммеда386.
Послідовники Омейядського халіфа Муавії далі розвинулися в сунітів,
стверджуючи правовірність власної ортодоксальної теорії й практики387.
Великий розкол між сунітами й шиїтами, який у ХХІ столітті все ще
позначений підриванням автомобілів і терористичними нападами на
мечеті, виник як суперництво арабських племен.

Первісні халіфи намагалися створити державні структури, що мусили би
подолати племінні прихильності, зокрема в армії, де підрозділи — десятки й
сотні — були створені з метою зруйнувати міжплемінні бар’єри. Але, за
словами одного історика, нова мусульманська еліта «зрозуміла, що племінна
ідентифікація занадто глибоко вкоренилася в арабському суспільстві і її
неможливо скасувати, просто видавши декрет або запровадивши кілька
заходів, які постали б над винятковістю племінних зв’язків. Успіх інтеграції
одноплемінників у державу тоді залежав від здатності використати племінні
зв’язки для досягнення своїх цілей, адже вони, зв’язки, виявилися
сильнішими за спроби їх знищити»388. Американці, зайнявши іракську
провінцію Анбар після вторгнення 2003 року, виявили: легше
контролювати племінних бійців, використовуючи традиційну владу
племінних вождів, ніж створювати нові знеособлені одиниці, які не
враховують засадничих соціальних реалій. Той, хто належить до певного
роду, посварившись зі своїм командиром, може просто вислизнути й
повернутися до цього роду; але все виглядає зовсім інакше, якщо його
офіцер одночасно є його шейхом.

Держава, побудована на ґрунті племінних стосунків, обов’язково є
слабкою й нестійкою. Племінні лідери відомі своєю надмірною
образливістю й недисциплінованістю, вони часто зникають, прихопивши
своїх родичів, під приводом образи чи сварки. Перші халіфи були вельми
недовірливими до племінних вождів, яких брали на службу, і часто
відмовляли їм у призначеннях на важливі командні посади. Новій державі
постійно загрожували непов’язані й не включені в інші структури племена
кочівників, до яких мусульманські лідери відчували презирство; халіф
Утман, повідомляють, відхилив думку важливого племінного вождя, бо це
були слова «недоумкуватого бедуїна»389.

ВИТОКИ ВІЙСЬКОВОГО РАБСТВА
Система військового рабства розвинулась за династії Аббасидів у середині

ІХ століття як засіб подолання недоліків і слабкості племінних збройних
об’єднань, що були основою мусульманської воєнної сили390. Аббасиди, що
належали до хашимітського роду, повалили Омейядів у 750 році з
допомогою шиїтських і хоразанських сил, що базувалися в Персії, і
перенесли столицю з Дамаска в Багдад391. Перші Аббасиди були
безжальними в застосуванні сили для консолідації своєї влади, знищуючи
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якомога більше належних до роду Омейядів і гноблячи своїх колишніх
шиїтських і хоразанських союзників. Централізація держави зросла, а влада
сконцентрувалася в руках прем’єр-міністра, відомого як візир. Розмір і
розкіш двору зросли також, збільшивши прірву між осілою урбанізованою
імперією й племінними районами, з яких вона постала392.

Доволі рано правителі династії Аббасидів відчули, що військове рабство
може бути способом подолання мінливості політичної влади, заснованої на
родинних зв’язках. Халіф аль-Магді (775–785) віддав перевагу групі мавалі,
або звільненим рабам, перед родичами або союзниками з Хурасану як
слугам або помічникам, пояснюючи, що

коли я сиджу серед людей, я можу покликати мавалі й підняти його і посадити
його обіч себе, так що його коліно торкатиметься мого коліна. Щойно, однак,
рада закінчиться, я можу наказати йому доглядати й леліяти мою їздову
тварину, і він вдовольнятиметься цим, і не буде ображатися. Але якщо я
вимагатиму того самого від когось іншого, він скаже: «Я син твого прихильника і
близького соратника», або «Я ветеран нашої [Аббасидів] справи (да’ва)», або ж
«Я син того, хто серед перших приєднався до справи [Аббасидів]». І я не зможу
змістити його з [норовливої] позиції393.

Проте використання іноземців у ролі основної воєнної сили держави не
настало аж до завоювання Трансоксанії в Центральній Азії за халіфів аль-
Мамуна (813–833) і аль-Мутасима (833–842), коли до складу імперії було
приєднано велику кількість тюркських одноплемінників. Арабську
експансію стримали тюркські племена, що жили в степах Середньої Азії,
їхні бойові вміння відзначали чимало арабських авторів394. Але тюрків не
можна було набирати в ролі племінних підрозділів до боротьби на боці
халіфа, адже вони так само були уражені всіма вадами племінної організації.
Частіше їх брали як рабів кожного окремо й готували як солдатів не
племінної, а звичайної армії. Аль-Мамун створив гвардію з чотирьох тисяч
тюркських рабів, відомих як мамлюки, і це ядро зросло до майже сімдесяти
тисяч за аль-Мутасима395. Це були суворі кочівники, нещодавно навернені в
іслам і сповнені ентузіазму в боротьбі за мусульманську справу. Вони стали
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ядром армії Аббасидів «через їхню зверхність до інших рас у доблесті,
гідності, мужності й відвазі з безстрашністю». Один зі спостерігачів за
кампаніями аль-Мамуна зауважив

дві лінії вершників по обидва боки від дороги, недалеко від місця зупинки... Лінія
на правому боці дороги складається зі ста тюркських вершників. Лінія по лівому
боку дороги включає сто вершників «інших» [тобто арабів]... Усі вони були
вишикувані в бойовому порядку, очікуючи прибуття аль-Мамуна… Був полудень,
і спека росла. Коли Мамун досяг місця, він побачив, що всі тюрки сидять на
спинах своїх коней, за винятком трьох або чотирьох, тоді як «уся інша
мішанка»... повсідалася на землю396.

Аль-Мутасим організував тюрків у полк мамлюків і переніс столицю з
Багдада в Самару через конфлікти між місцевими мешканцями й
тюркськими вояками. Він спеціально навчав їх в академіях, купував
тюркських рабинь, щоби вони могли одружуватися, заборонивши
змішуватися з місцевими, створюючи тим самим військову касту, чітко
відокремлену від решти суспільства397.

Ідея про суперечність між лояльністю до сім’ї й роду, з одного боку, і
справедливим політичним порядком, з другого, має тривалу історію в
західній політичній філософії. У Платоновій «Республіці» є розмова між
філософом Сократом і групою молодих людей про природу «справедливого
міста», яке вони намагалися уявити «в розмові». Сократ підштовхує молодь
погодитися, що «справедливому місту» буде потрібний клас стражів,
особливо енергійних і гордих з того, що вони його захищають. Стражі —
воїни, першим принципом яких є робити добро друзям і чинити шкоду
ворогам; їх треба ретельно готувати й навчати розуміння спільної користі,
яка має ними рухати, через наполегливе й належне застосування музики й
гімнастики.

Книга п’ята «Республіки» містить знамениту дискусію про комунізм щодо
жінок і дітей стражів. Сократ указує, що сексуальний потяг і бажання
завести дітей є природними, але ставлення до родини конкуруватиме з
лояльністю до міста, яке покликані захищати стражі. Річ, стверджує
філософ, у тому, що їм доведеться розповідати «благородну брехню» про те,
що вони є дітьми Землі, а не біологічних батьків. Сократ упевнений: вони
мають жити разом, їм не можна дозволяти одружуватися з жінками,
натомість вони можуть займатися сексом з різними партнерами й
виховувати своїх дітей спільно. Природна сім’я є ворогом суспільного блага:

Отже, як я кажу, хіба те, що було сказано раніше, чи те, що кажуть тепер, не
формує з них справжніх стражів, і, не змушуючи ділити місто, називаючи
«моєю» одну і ту саму річ, але різним чоловікам даються різні речі, одна людина
тягнутиме до власного будинку все, що зможе дістати до своїх рук, сторонньо
від інших, інший відокремиться у своєму будинку з окремими жінками й дітьми,
отримуючи приватні радощі й печалі від речей, що є приватними?398
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Не зовсім зрозуміло, чи Сократ або Платон вважали такий комунізм
можливим. Власне, «співрозмовники» Сократа висловили достатньо
скептицизму щодо того, чи «справедливе місто», про яке «йшла мова», може
бути побудоване як «справжнє місто». Метою дискусії було передусім
підкреслити постійне протиріччя між приватними родинними зв’язками
людей і їхнім обов’язком перед широким суспільно-політичним ладом. Сенс
у тому, що будь-який успішний лад вимагає придушити потяг до
родинності за допомогою певного механізму, який підштовхує стражів
цінувати свої стосунки з державою вище, ніж любов до власних родин.

Навряд чи аль-Мамун, аль-Мутасим чи будь-хто з інших перших
мусульманських лідерів читав Платона або був ознайомлений з його ідеями.
Але інститут військових рабів відповідав тим самим імперативам, що й
«справедливе місто» Платона. Рабам не розповідали, що вони є дітьми
Землі; з огляду на те, що вони народилися дуже далеко, їм було пояснено,
що в них не може бути жодної іншої лояльності, ніж до свого халіфа, який
був утіленням держави й публічного інтересу. Раби не знали своїх
біологічних батьків, лише свого господаря й були лояльними тільки до
нього. Їм давали непоказні нові імена, зазвичай тюркські, що не залишало
їм жодних зв’язків з будь-яким родом у суспільстві, заснованому на родових
стосунках. Вони не практикували комунізму стосовно жінок і дітей, але
були відокремлені від арабського суспільства, і їм не дозволялося пускати
коріння в ньому. Зокрема, їм було заборонено власні приватні
домогосподарства, до яких вони могли б нести «все, що змогли дістати до
своїх рук»; проблему сімейності і конфліктної племінної лояльності, що
постійно заважала традиційному арабському суспільству, було подолано.

Для династії Аббасидів мамлюки як військовий інститут сформувалися
надто пізно, аби зберегти їхнє становище чи запобігти падінню. Уже до
середини ІХ століття імперія розвалювалася на низку незалежних
суверенних одиниць. Цей процес почався в 756 році, коли один з
Омейядських принців створив в Іспанії незалежний халіфат. Наприкінці
VIII і на початку ІХ століття незалежні династії постали в Марокко й Тунісі,
а також у східній частині Ірану — наприкінці ІХ і на початку Х століть. До
середини Х століття Єгипет, Сирію й Аравію теж було втрачено, що
зменшило державу Аббасидів, яка залишилася лише на частині території
Іраку. Арабський режим, династичний чи сучасний, більше ніколи не
об’єднає мусульманський та арабський світи. Це станеться лише за
турецької Османської імперії.

Але попри те, що імперія Аббасидів не вижила, інституту військового
рабства це вдалося, і саме він став вирішальним для життєздатності самого
ісламу наступних століть. З’явилися три нові силові центри, кожен з яких
базувався на ефективному військовому рабстві. Першою була імперія
Газневідів (Афганістан), про яку йшлося в попередньому розділі і яка
об’єднала частини Східної Персії та Центральної Азії. Газневіди вторглися в
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Північну Індію і проклали шлях мусульманському пануванню на
субконтиненті. Другим став султанат мамлюків у Єгипті, що відіграв
вирішальну роль у зупинці християнських хрестоносців і монголів, тим
самим, можливо, врятувавши іслам як світову релігію. І, нарешті, останніми
були османи, що вдосконалили інститут військового рабства й заклали його
як фундамент свого підйому в ролі світової держави. У всіх трьох випадках
цей інститут розв’язав проблему створення міцного й довготривалого
військового інструменту для суспільств, що в основному залишались
племінними. Але у випадках Газневідів і єгипетських мамлюків цей інститут
не спрацював, бо родові стосунки й патримоніалізм інфікували їх самих.
Крім того, мамлюки як найпотужніший соціальний інститут єгипетського
суспільства не змогли залишитися під цивільним контролем і перебрали на
себе державу, ставши прообразом військових диктатур країн, що
розвиваються, у ХХ столітті. Тільки османи чітко розпізнали необхідність
позбутися патримоніалізму у власному державному апараті, чим і займа-
лися впродовж трьох століть. Вони також тримали військових під твердим
цивільним контролем. Але й османи почали занепадати, щойно
патримоніалізм і спадковий принцип відновилися в XVII столітті.

373 Я використовую фонетичну римську, а не сучасну турецьку орфографію; отже девшірме,
а не девсірме і санджак, а не санчак.
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Tradition (New York: Knopf, 1972): 49–50.
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грабіжницькі податки, що стягувалися місцевими елітами з підпорядкованого їм населення.
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14. МАМЛЮКИ РЯТУЮТЬ ІСЛАМ

Шлях мамлюків до влади в Єгипті; цікавий факт: влада на арабському
Близькому Сході була в руках тюркських рабів; мамлюки врятували іслам від
хрестоносців і монголів; дефекти в імплементації мамлюками військового
рабства, що призвели до остаточного занепаду режиму

Інститут військового рабства заякорив мусульманську владу в Єгипті й
Сирії на наступні триста років, від кінця династії Аюбідів у 1250 році до
1517 року, коли султанат мамлюків був переможений Османами. Нині ми
вважаємо іслам і глобальну спільноту мусульман, що налічує близько
півтора мільярда людей, саму собою зрозумілою річчю. Але поширення
ісламу не залежало від привабливості релігійної ідеї, що лежала в його
основі. Це передусім визначалося політичною владою. Ступінь поширеності
мусульманської віри визначався насамперед мусульманськими арміями, що
вели джихад, священну війну, проти невірних в Дар-уль-Харбі (на землях
війни), забираючи їх у Дар-аль-Іслам (землі ісламу). Подібно до того, як самі
мусульмани знівелювали християнство й зороастризм як основні релігії на
Близькому Сході, іслам міг бути зведений до статусу маленької секти, якби
християнські хрестоносці досягли успіху в опануванні регіону або якби
монголам вдалося захопити все на шляху в Північну Африку. Кордон
мусульманських спільнот у північних районах Ніґерії, Кот-д’Івуару, Тоґо і
Гани визначався потенціалом військ. Країн Пакистан і Бангладеш, а також
значної мусульманської меншини Індії не існувало б, якби не боєздатність
мусульманських армій. У свою чергу, їхня воєнна могутність виникла не
лише на ґрунті фанатичної вірності релігії. До її формування доклалися
держави, що були в змозі організувати ефективні інституції для
концентрації й застосування сили, а передусім — підтримувати систему
військового рабства.

Думку про те, що виживання ісламу залежало від ступеня дотримання
військового рабства, поділяв видатний арабський історик і філософ Ібн
Хальдун, який жив у Північній Африці в XIV столітті і був сучасником
султанату мамлюків у Єгипті. У праці «Мукадімма» («Вступ») він
розповідає:

Коли [Аббасидська] держава потопала в декадансі й розкоші, убравшись у шати
лиха й безсилля, її повалили язичники-татари, які скасували халіфат і знищили
пишноту земель, поширивши зневіру в місцях віри, тому що люди віри, занурені в
пиху, переймалися лише задоволеннями й, занурившись у розкоші, відчули брак
енергії і не хотіли згуртовано взятися за оборону, скинувши із себе шкіру відваги
й символ мужності — тож тільки з Божої ласки Він врятував віру, відродивши її
подих і відновивши єдність мусульман у єгипетському царстві, зберігаючи
порядок і захищаючи стіни ісламу. Він зробив це, посилаючи до мусульман цей
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тюркський народ і з його числа великі й численні племена, правителів для його
захисту і по-справжньому вірних помічників, які були привезені з Дому війни в
Дім ісламу під владою рабства, що приховує в собі божественне благословення. За
допомогою рабства вони дісталися слави й благословення і піддалися впливу
божественного провидіння; вилікувані рабством, вони входять у мусульманство
з твердою рішучістю справжніх вірних і ще з чеснотами кочовиків, не
забруднених зіпсованою природою, найчистіших попри нечистоти задоволення,
непорочних попри шляхи цивілізованого життя, і зі своїм запалом, непорушним
рясною розкішшю399.

Інститут мамлюків було створено на завершенні курдської династії
Аюбідів, що недовго правила Єгиптом і Сирією наприкінці ХІІ і на початку
ХІІІ століть. Найвідомішим представником династії був Салах ад-Дін,
відомий на Заході як Саладін. Аюбіди використовували турецьких солдат-
рабів у своїх війнах проти хрестоносців у Палестині й Сирії, але саме
останній султан аль-Саліх Аюб створив полк Бахрі, названий на честь
острівної фортеці на річці Ніл, де той був розташований. Повідомляється,
що він звернувся до тюрків через ненадійність власних курдських
солдатів400. Полк Бахрі складався з 800–1000 кінних солдатів, які були
рабами передусім кипчацько-тюркського походження. Тюркські племена,
зокрема кипчаки, відігравали дедалі важливішу роль на Близькому Сході
через тиск, якого зазнавали з боку іншої потужної групи скотарських
кочівників — монголів, що виштовхували їх із традиційних племінних
регіонів Центральної Азії.

Полк Бахрі довів свою бойову спроможність одразу. Французький король
Людовик IX почав Сьомий хрестовий похід, висадившись у Єгипті в 1249
році. Полк зустрів його й переміг у наступному році на чолі з тюрком-
кипчаком на ім’я Бейбарс. Бейбарса захопили монголи й продали в рабство
в Сирії, а потім найняли як командира нової сили мамлюків. Хрестоносців з
Єгипту було вигнано, і Людовика теж довелося викупити за суму,
еквівалентну річному національному доходу Франції.

Бейбарс і полк Бахрі здобули й значно важливішу перемогу, коли
подолали монгольську армію в битві при Айн-Джалуті в Палестині 1260
року. Монгольські племена, об’єднані Чингісханом (до його смерті в 1227
році), на той момент уже завоювали велику частину Євразії. Вони
зруйнували династію Цзінь, що правила на півночі Китаю в 1230-х роках,
завдали поразки імперії Хорезма в Центральній Азії, а також королівствам в
Азербайджані, Грузії й Вірменії того самого десятиліття; окупували більшу
частину Русі, пограбувавши її столицю Київ у 1240 році; просунулися до
країн Східної й Центральної Європи. Їх зупинила не так могутність
християнських армій, як те, що помер Великий хан Угедей (син Чингісхана).
Монгольські командири зібралися на велику раду, аби вирішити, що робити
далі. Хулаґу-хан, онук Чингісхана, дістав від свого брата, Великого хана
Мунке, у 1255 році наказ захопити Близький Схід. Він зайняв Іран, де
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встановив династію Ільханідів, і вдарив у бік Сирії з остаточною метою
підкорити Єгипет. У 1258 році було захоплено й повністю зруйновано
Багдад, де стратили останнього з халіфів Аббасидів.

Перемогу мамлюків в Айн-Джалуті було здобуто почасти завдяки
чисельній перевазі, оскільки Хулаґу довелося відійти з основними силами
своєї армії через смерть Мунке. Однак він залишив значні сили під орудою
одного зі своїх найкращих командирів, наказавши атакувати мамлюків.
Монголи були чудовими тактиками й стратегами, вдало задіюючи власну
мобільність і логістичні рішення для маневрів навколо ворогів. Мамлюки
натомість були краще озброєні, їхні коні були більшими, ніж у монголів, у
них були важчі обладунки, луки, списи й мечі. А ще вони дотримувалися
бездоганної дисципліни401. Перемога в Айн-Джалуті не була випадковістю:
мамлюки захищали Сирію від Ільханідів, здійснили низку битв до кінця
війни в 1281 році й відбили ще три монгольських навали: у 1299, 1300 і 1303
роках402.

Мамлюки витіснили Аюбідів і взяли владу у свої руки. Першим їхнім
султаном був Бейбарс403. За правління мамлюків постав режим, значно
стабільніший за режим попередньої династії. Якщо Саладін і був великим
полководцем і героєм для мусульман, політея, сформована ним, була
надзвичайно крихкою. Вона радше нагадувала федерацію князівств на
основі родинних зв’язків, ніж власне державу, а його армія не була вірною
служницею династії. Після смерті Саладіна армія розпалася на групи, що
конкурували між собою. На противагу цьому, мамлюки керували реальною
державою, що мала і централізовану бюрократію, і професійну армію.
Насправді армія й була державою, що водночас демонструвало і силу, і
слабкість404. Мамлюки взагалі не ділили державу, жодним чином не
виокремлювали якихось елементів, не віддавали її частин у наділи родичам
чи королівським фаворитам, як це велося серед Аюбідів. Сирія не пішла
шляхом швидкого відокремлення від Єгипту за мамлюків так, як це сталося
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після смерті Саладіна405.
Інститут рабства мамлюків посилився ще більше за єгипетського режиму.

Джерелом його успіху була здатність султанату захоплювати нових і свіжих
рекрутів зі степів Центральної Азії, а також із візантійських земель на
півночі й північному заході. Дехто з новобранців уже були мусульманами,
решта належали до язичників чи християн. Процес навернення в іслам мав
життєво важливе значення для завоювання лояльності бранців і прив’язки
їх до нових господарів. Ключове значення мав також той факт, що новачків
повністю відрізали від зв’язків із сім’ями й племенами. Результатом
отриманого ними навчання ставало входження у своєрідну нову сім’ю — у
родину султана й братство мамлюків406.

Також важливу роль у функціонуванні системи відігравали євнухи. На
відміну від їхніх «колег» у Китаї чи Візантії, мусульманські євнухи майже всі
були іноземцями, народженими за межами мусульманських земель. За
словами одного спостерігача, «жоден з них не був народжений
мусульманином. Також ніхто з них ніколи не зачинав мусульманина»407. На
відміну від мамлюків, які були або тюрками, або європейцями, євнухи
могли бути чорношкірими африканцями, захопленими в Нубії або інших
південних територіях імперії. Вони, як і мамлюки, потрапляли в ситуацію
ізольованості від власних сімей і, отже, були безмежно віддані своїм
господарям. Проте їхня статева особливість давала їм змогу бути чудовими
вихователями молодих мамлюків. Останніх обирали частково за
критеріями фізичної краси, за силу і воєнну доблесть; а в умовах
військового братства з обмеженим доступом до жінок гомосексуальні
натяки й пропозиції старших мамлюків створювали постійні проблеми, тож
євнухи виступали як бар’єр, позбавляючи молодь таких клопотів408.

Поряд із індоктринацією через освіту, успіх мамлюків як політичного
інституту визначався ще й тим, що вони самі й усі їхні наступні покоління
не були привілейованим класом. Вони не могли передати статусу мамлюка
своїм дітям; їхні сини поверталися до життя серед загалу, а в онуків узагалі
не було жодних привілеїв. Теорія, що лежала за цим усім, була простою:
мусульманин не може бути рабом, але всі діти мамлюків від народження
були мусульманами. Крім того, діти мамлюків народжувалися в місті й
зростали далеко від суворого кочового життя в степу, де слабкі помирали
молодими. Якби статус мамлюків був спадковим, це порушило б суворі
меритократичні засади добору молодих мамлюків409.

ЗАНЕПАД МАМЛЮКІВ
В оформленні політичних інституцій мамлюків було щонайменше дві

проблеми, які послаблювали їх із плином часу. Перша полягала в тому, що
мамлюкам бракувало доброго інституційного механізму для управління
самим своїм «братством». Існував, зрозуміло, ієрархічний командний
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ланцюжок, що вів до самого султана, але не було чітких правил відбору
самого султана. Очевидно, було два конкуруючих принципи: династичний,
що означав передання влади сину, якого обрав чинний султан, і
неспадковий, за якого різні фракції мамлюків прагнули досягти консенсусу,
навіть борючись за владу410. Останній був сильнішим; тоді султани
виступали як фронтмени, підставні для старших емірів, які обирали їх,
очолюючи внутрішні фракції.

Другий дефект у структурі держави мамлюків полягав у відсутності
всеосяжного політичного органу влади. Мамлюки постали як військовий
інструмент династії Аюбідів, але коли останній султан Аюбідів помер, перші
виступили й перейняли на себе державні справи. Це створило своєрідну
проблему оберненого органу. У більшості політичних ієрархій верховний
орган утримує владу у своїх руках, делегуючи повноваження для виконання
завдань політичним агентам, яких призначає. Вади управління виникають
тому, що агенти отримують різні завдання чи програми від верховного
органу, тож проблема організації, чи, інакше кажучи, інституційного
оформлення, пов’язана зі стимулюванням агентів виконувати отримані
згори завдання411.

У випадку мамлюків, навпаки, агенти були принципалами; вони
одночасно складали частину військової ієрархії, що служила султанові, і
були претендентами на роль султана. Це означало, що вони мусили
виконувати роботу посадових осіб і водночас змовлятися між собою задля
отримання влади й послаблення впливу колег, мамлюків-конкурентів. Це,
природно, справляло жахливий вплив на дисципліну, що не надто
відрізняється від ситуації в сучасних країнах, що розвиваються, де керують
військові хунти. Ця проблема гостро постала в 1399 році, коли
монгольський очільник Тамерлан вторгся в Сирію й розграбував Алеппо.
Мамлюки були надто зайняті внутрішніми чварами, аби організувати
захист, і відступили в Каїр. Вони також утратили контроль над Верхнім
Єгиптом, і його перебрали місцеві племена. Зрештою мамлюків урятував
тільки той факт, що Тамерлану довелося звернути увагу на загрозу з боку
нової сили, османів412. Якби мамлюки були підпорядковані цивільній
політичній владі, як це було в Османській імперії, цивільні політики могли
б робити кроки, потрібні для виправлення ситуації413.

Саме нівеляція неспадкового принципу передачі влади врешті й призвела
до занепаду єгипетської держави мамлюків. Час минав, спадкову
наступність практикували вже не тільки в сім’ї султана, а й серед інших
мамлюків, що також прагнули заснувати власні династії. Тому принцип
одного привілейованого покоління працював проти основних імперативів
людської біології, так само, як і безособова система китайських іспитів:
кожен мамлюк прагнув захистити соціальний стан своєї сім’ї і нащадків.
Заможні мамлюки виявили, що вони могли б обійти принцип одного
привілейованого покоління, засновуючи такі ісламські благодійні інституції
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(вакфи), як мечеті, медресе (школи), лікарні чи інші об’єкти довірчого
управління, та заповідаючи їх нащадкам і приставляючи до керування
ними414. Крім того, якщо мамлюки не мали близьких родичів, вони плекали
етнічні зв’язки як основу міжособистісної солідарності. Султан Калаун аль-
Мансур почав імпортувати черкеських і абхазьких рабів, віддаючи їм
перевагу перед кипчаками. Він сформував з них альтернативу полку Бурджі,
і фракція черкесів зрештою взяла в султанаті гору, посунувши кипчаків415.

Значне погіршення становища мамлюків дало про себе знати в середині
XIV століття. Власне, на той час фонові умови виглядали як мир і
процвітання, що мало катастрофічні наслідки для дисципліни серед
мамлюків. Християн на Святій Землі до цього часу фактично не стало, крім
того, 1323 року мамлюки уклали мирний договір з монголами. Султан аль-
Насир Мухаммед, сам не з мамлюків, почав висувати неналежних до
мамлюків і вірних собі людей на старші військові позиції й чистити ряди
солдатів, у лояльності яких він сумнівався416.

На короткий термін режим відновився з другим диханням на чолі із
султаном Баркуком у 1390 році. Його приходу до влади сприяли бурджі, або
черкеські мамлюки, тож він відновив стару систему набору іноземців.
Однак Баркук постав перед іншими проблемами. Пізніші султани,
підім’явши під себе ресурси низки державних монополій, значно
розширили набір молодих мамлюків, що створило розрив між
поколіннями. Старші мамлюки почали перетворюватися на військову
аристократію, відбиваючи виклики молодих новобранців, і, не надто далеко
відійшовши від професорів сучасних університетів США, закріпили свої
позиції в ієрархії. Середній вік старших емірів почав зростати, плинність
кадрів помітно знизилася, і старша аристократія почала ділитися на клани.
Мамлюки почали займатися своїми сім’ями й зміцнювати статус,
демонструючи розкіш і багатства, а жінки почали відігравати активнішу
роль у сприянні інтересам свого потомства. Так система мамлюків, що мала
за початкову мету подолання трайбалізму, проявів племінного ладу на
військовій службі, перемудрила сама себе й скотилася до вихідного стану —
родинності та кумівства417. Нові родинні клани й племена не обов’язково
базувалися на кровній спорідненості, але вони відображали глибоко
вкорінене в людині прагнення заохочувати й захищати інтереси нащадків,
друзів і клієнтів перед вимогами безособової соціальної системи.

Час минав, система мамлюків деградувала, перетворившись із
централізованої держави на щось, що нагадувало орієнтовану на ренту
коаліцію воєначальників фракцій. Молодших мамлюків більше не
зв’язувала особиста лояльність до свого султана. Вони, за словами одного
історика, перетворилися на

групу за інтересами, надійність якої на полі бою була сумнівною, але схильність
до повстання виглядала ендемічною. Літописи, складені зі щоденних описів подій
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у Каїрі протягом останніх десятиліть Султанату, розповідають історію про
невгамовний тиск з їхнього боку з вимогами платежів в обмін на крапельку
внутрішнього спокою. Розграбування рекрутами-мамлюками... стало вітанням,
яким зустріли аль-Ґаврі [султана наприкінці їхнього періоду] в день його вступу
на посаду; учні-мамлюки спалили палаци п’яти старших посадових осіб,
виказавши цим жест свого роздратування низькою заробітною платнею та
величезними маєтками, які зазвичай накопичували старші еміри418.

Моральні зв’язки, що пов’язували мамлюків із попередніми султанами,
були замінені суто економічними розрахунками. Старші мамлюки купували
лояльність молодших рекрутів, від яких покровителі потім очікували
винагороди за можливість отримувати ренту від держави або цивільного
населення. Султан був просто першим серед рівних; кілька їх було вбито або
усунено кліками мамлюків, і всім наступним султанам доводилось
остерігатися змови за своєю спиною.

На доповнення до політичної нестабільності наприкінці XV століття
режим постав перед фінансовою кризою. Через перешкоджання торгівлі
прянощами, що стало наслідком морського панування португальців в
Індійському океані, доходи султана почали падати, і до кінця XV століття
він був змушений звернутися до підвищення ставок оподаткування. Це, у
свою чергу, змусило економічних акторів — фермерів, торговців і
ремісників — відточувати власні навички з приховування активів і
ухиляння від сплати податків. Цивільні чиновники, що з’явилися для збору
податків, почали занижувати ставки в обмін на відкати; результатом стало
те, що вищі податкові ставки дали нижчі фактичні податкові надходження.
Режим вдався до радикальних конфіскацій, обдираючи кожного, з кого
можна було щось узяти, зокрема й тих благодійних ісламських вакф,
згадуваних вище, що їх використовували старші мамлюки для укриття
багатства і передачі його своїм нащадкам419.

ДЕРЖАВА ЯК ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ
Чимало політологів порівнюють держави Європи часів Середньовіччя з

організованою злочинністю. Вони мають на увазі, що правителі прагнули
використовувати власний досвід в організації насильства для вилучення
ресурсів в іншої частини суспільства. Економісти називають це рентою420.
Інші автори вживають термін «грабіжницькі держави» для опису пізніших
режимів світу, що розвивається, як-от Заїр при Мобуту Сесе Секо чи
Ліберія за Чарльза Тейлора. У «грабіжницькій державі» панівні еліти
прагнуть отримати щонайбільше ресурсів у своє розпорядження,
визискуючи їх з підвладного суспільства і користуючись ними у власних,
приватних інтересах. Причини, з яких ці еліти прагнуть влади, передусім
стосуються доступу до економічної ренти421.

Немає жодних сумнівів у тому, що деякі держави надто хижі і що всі
держави хижі до певної міри. Важливим питанням для розуміння
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політичного розвитку, однак, є те, чи всі держави прагнуть максимізувати
ренту з хижацтва, чи ними можуть рухати інші міркування, які
штовхатимуть до отримання ренти на рівні, значно нижчому за
теоретичний максимум. Хижацька модель поведінки держави, що націлена
на максимізацію ренти, необов’язково характеризує зрілі аграрні
суспільства, як-от Османську Туреччину, Китай за династії Мін чи
монархічну Францію. Але це, звісно, є точним відображенням певних
політичних порядків, хоч би й завойовницьких, конкістадорських режимів,
створених племінними кочівниками, як-от монголи. І така характеристика
дедалі повнішою мірою ставала властивою пізньому режиму мамлюків.
Конфіскаційні й свавільні податки, запроваджені султанами, дозволили
власникам чітко усвідомити немислимість будь-яких довготривалих
інвестицій, що, у свою чергу, підштовхувало їх переводити свої активи в
стан менш оптимального використання продуктивності, як-от у релігійні
вакфи. Цікаво поміркувати, чи тим самим не задушили в ліжечку
комерційний капіталізм у Єгипті саме в той момент, коли він почав давати
плоди в інших місцях, таких як Італія, Нідерланди й Англія422.

З іншого боку, той факт, що високі рівні оподаткування були досягнуті
тільки наприкінці трьохсотлітнього періоду правління єгипетських
мамлюків, означає, що раніше використовуване султанами оподаткування
було встановлене на рівнях, значно нижчих за максимально можливі.
Інакше кажучи, отримання максимальної ренти не було обов’язковою
характеристикою первісних держав, що сформувалися над аграрними
суспільствами. У перській теорії держави Близького Сходу, яку прийняли
араби, однією з функцій монарха був захист селянства від хижацької
поведінки поміщиків та інших еліт, зацікавлених у збільшенні ренти, в
інтересах справедливості й політичної стабільності. Отже, держава була
меншою мірою осілим бандитом, а більшою — охоронницею зародків
громадського інтересу. Держава мамлюків була, зрештою, зведена до
хижацької поведінки, але це сталося тільки за впливу сукупності внутрішніх
і зовнішніх чинників.

Було багато причин, що посприяли політичному занепаду режиму
мамлюків і його остаточному руйнуванню османами в 1517 році. Єгипет
пережив двадцять шість років пошестей і мору між 1388 та 1514 роками.
Одним з безпосередніх наслідків посилення османів було те, що мамлюкам
ставало дедалі важче набирати молодих рабів-солдатів, бо османи
контролювали всі торговельні маршрути в Центральній Азії. І, нарешті,
система мамлюків виявилася занадто жорсткою, їй бракувало гнучкості в
перейманні новітніх військових технологій, зокрема застосування
вогнепальної зброї пішими військами. Османи почали застосовувати
вогнепальну зброю в 1425 році, через століття після того, як цю інновацію
вперше використали в Європі423. Вони швидко освоїли новітню зброю, і
гармати відіграли ключову роль у падінні Константинополя в 1453 році.
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Мамлюки, навпаки, не взялися за серйозні експерименти із застосуванням
вогнепальної зброї до утвердження султанату Кансуха аль-Гаурі (1501–
1516), безпосередньо перед поразкою від османів. Кіннота мамлюків
вирішила, що застосування вогнепальної зброї — нижче її гідності, крім
того, режим обмежувала відсутність доступу до покладів заліза й міді. Після
кількох невдалих спроб (в одному випробуванні під час стрільби вибухнуло
п’ятнадцять з п’ятнадцяти гармат) султанат усе ж таки намагався задіяти
обмежену кількість гармат, але все одно найняв П’ятий корпус, що
складався з не-мамлюків, озброєних мушкетами424. Але ці технічні інновації
прийшли занадто пізно й не врятували корумпованого, погрузлого в
традиціях і безгрошів’ї режиму.

Султан Аюбідів, який завербував перший полк Бахрі, намагався
розв’язати ту саму проблему, перед якою постали перші китайські
державотворці: створити армію, що була б лояльною до держави,
представленої її очільником, а не до племені, у дуже пов’язаному родовими
зв’язками суспільстві. Він домігся цього купівлею молодих іноземців і
позбувшись їхньої лояльності до власних родин. Після того, як ті вливались
у рабську сім’ю, просування в ієрархії мамлюків відбувалося за
меритократичним принципом; новачки надходили в систему щороку і
росли відповідно до здобутків і здібностей. Військова машина, побудована
на цій основі, була дуже потужною. Вона могла витримати війни з
монголами тривалістю в два покоління, вигнати хрестоносців зі Святої
Землі й захистити Єгипет від Тамерлана. Як сказав Ібн Хальдун, мамлюки
врятували іслам в історичний момент, коли ця релігія могла втратити вагу й
зійти на пси.

З іншого боку, в оформленні інституту мамлюків ховалася насінина його
загибелі. Мамлюки захопили владу безпосередньо, а не залишившись у ролі
агентів держави. Забракло владця, який спромігся би дисциплінувати їх;
кожен мамлюк міг сам прагнути стати султаном і опікувався власним
приходом до влади. Династичному принципу не знадобилося багато часу,
аби утвердитися серед вищого керівництва і незабаром поширитись на всіх
мамлюків верхніх щаблів, і ті закріпились як спадкова аристократична
еліта. Водночас у цієї еліти не було надійних прав власності, тож вона
витрачала чимало енергії, намагаючись з’ясувати способи захисту доходу й
майна від султана, аби мати змогу передати його нащадкам. За мамлюків
Бурджі стався розкол серед еліти за віковою ознакою, і молодих почали
набирати за родовим принципом, що сформувався в мережах старих
мамлюків. Навчання, підготовку, що колись пов’язували молодь із
державою, було замінено на безпосередній пошук ренти угрупованнями
всередині еліти, що користувалася власною силою і владою для вилучення й
примусового перерозподілу ресурсів цивільного населення. Еліта мамлюків
настільки захопилася внутрішньою боротьбою за владу, що змушена була
вести вкрай обережну зовнішню політику. На щастя, їй не протистояла
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жодна потужна зовнішня загроза після навали Тамерлана і аж до початку
XV століття, часу появи османів і португальців (наприкінці століття).
Ресурси мамлюків підточило скорочення населення, спричинене вибухом
чуми, а також втрати в зовнішній торгівлі. Крім того, відсутність зовнішніх
загроз не підкидала стимулів до модернізації збройних сил. Тому поразка
мамлюків 1517 року від османів, які вдосконалили інститут військового
рабства й організувалися в значно потужнішу державу, виявилася цілком
природною.
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15. РОЗКВІТ І ЗАНЕПАД ОСМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Османи централізували владу так, як не спромоглися європейці; османи
вдосконалили систему військового рабства; нестабільність турецької
держави і її залежність від продовження зовнішньої експансії; причини
занепаду системи Оттоманів; військове рабство як тупикова гілка розвитку

Знаменитий трактат Нікколо Мак’явеллі про політику «Принц» було
написано в 1513 році. Османи на той час досягли піку могутності, збиралися
підкорити Угорщину й уперше штурмувати Відень, столицю імперії
Габсбургів. У четвертій главі трактату Мак’явеллі наводить таке
зауваження:

У наші часи зразками цих двох різних видів уряду є турки й король Франції. Усією
монархією турків керує одна особа; решта є її слугами. Поділивши своє
королівство на санджаки [провінції], володар посилає до них різних
адміністраторів, міняючи їх як заманеться. Але король Франції перебуває
посеред стародавнього сонму панів, яких визнають такими їхні васали й
люблять їх у такій якості: у них є свої привілеї, і король не може просто
скасувати їх, не наразивши себе на небезпеку. Таким чином, хто б не розглядав
першу і другу з цих держав, він збагне, що здобути державу турків буде важко, але
коли її вже завоювати, правитиметься нею набагато легше. І в другий бік, у
певних стосунках захопити державу Францію буде легше, але значно складнішою
буде справа її утримання425.

Мак’явеллі вловив сутність держави Османів: вона була значно
централізованішою і правили нею більш безособово, ніж Францією на
початку XVI століття, і в цьому сенсі вона була сучаснішою. Пізніше, у XVI
столітті, французькі монархи прагнутимуть до створення такого самого
централізованого й адміністративно однозначного режиму, атакуючи
привілеї помісної аристократії. Як турецький бей (губернатор), під чиїм
контролем перебуває санджак, французький король посилає інтендантів —
попередників сучасних префектів — з Парижа для управління справами
свого королівства безпосередньо замість місцевих патримоніальних еліт.
Інституції, які сформувалися в Османській державі, були зовсім іншими, бо
базувалися на згаданій вище системі девшірме — військових рабів. Проте
саме Османам вдалося створити потужну й стабільну державу, спроможну
кинути виклик будь-якій владі Європи того часу. Вони утримували
величезну імперію, більшу, ніж будь-що, коли-небудь створене арабськими
халіфами або султанами. Османське суспільство нагадувало Китай часів
династії Мін, що якраз існувала в тому самому часовому проміжку. Остання
поєднувала сильну централізовану державу й відносно слабких і
неорганізованих соціальних акторів, суб’єктів, що перебували за межами
держави. (Однак при цьому держава Османів відрізняється від Китаю тим,
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що її політичну владу обмежував закон). Інституції Османської держави
були цікавою сумішшю сучасності й родоплемінних атавізмів, і вона
занепала, коли родові елементи зміцнилися за рахунок послаблення
сучасних. Османи довели до абсолюту систему військового рабства
мамлюків, але й вона теж зрештою піддалася вадам людської природи, а
передусім прагненню еліт передавати статус і ресурси своїм дітям.

АРИСТОКРАТІЯ В ЄДИНОМУ ПОКОЛІННІ
Адміністративна система, яку описав Мак’явеллі, де турецький монарх міг

призначати людей для управління кожною провінцією і виганяти їх на
власний розсуд, розпочалася з моменту, коли Османську державу
підпорядкувала собі династія, а країна не успадкувала стародавніх
інституцій. Тому імперія могла розпочати створювати всі ці інституції
наново. Монгольські завоювання ХІІІ століття виштовхали племена
туркоманів із Центральної Азії та Близького Сходу, унаслідок чого ті
зайняли прикордонний регіон Західної Анатолії, де їх було затиснуто між
Візантією на заході й султанатом Сельджуків (від 1243 року — васальна
держава монгольських Ільханідів) на сході. Ці прикордонні племена
організували себе й наважилися на те, що зветься ґаза, або ведення війни
проти візантійців. Один із цих воєнних, або ж ґазі, лідерів, Осман, успішно
розбив візантійську армію під Вафією в 1302 році, таким чином здобувши
собі славу й піднявшись над рештою князів, які були шановані на
прикордонні й почали стікалися під його знамена. Отже, Османлі, або
Оттоманську династію, було засновано як прикордонну державу-парвеню,
що могла б запозичувати інституції довколишніх держав, завойовуючи нові
території на сході й заході426.

Оттоманська система управління провінціями, якою вона стала в XV
столітті, базувалася на використанні кінних воїнів, або сіпагі, разом з
наділами, розданими їм, званими тімар (що означає «конярство»).
Найменші тімари складалися із села або сіл, податкових надходжень від
яких було достатньо для утримання одного вершника з конем і
обладунками. Більші наділи називалися зеамет, їх надавали середнім
офіцерським чинам, відомим як заїми (зеами), тоді як старші офіцери
отримували майно, що звалося хас. Кожен сіпагі або заїм жив зі власного
майна і збору податків у натуральній формі з місцевого селянства, як
правило, воза дров і корму та половини воза сіна із селянина на рік.

Цю систему застосовували візантійці, тож османи її просто перейняли. Як
поміщик у Європі, власник тімара забезпечував виконання функцій
місцевого органу влади, відповідаючи за безпеку й правосуддя. До
відповідальності сипагі належало конвертування отриманих у натуральній
формі платежів у готівку і використання грошей на свій обладунок, а також
поїздка на війну у відповідний час. Від власників великих маєтків
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вимагалося виставити ще одного обмундированого воїна разом з
доглядачем і обладунками. Уся система була відома як дірлік, «засіб для
життя», що вказує на її функцію: лише в частково монетизованій економіці
султан міг утримувати армію без збільшення податкових надходжень для
оплати війська427.

Уряд провінційного рівня було організовано навколо санджака, округу,
що охоплював кілька тисяч квадратних кілометрів і, очевидно, населення
від ста тисяч осіб. Нові завойовані території теж організовували в санджаки
й піддавали детальним провінційним кадастровим обстеженням, де
скрупульозно й уміло перераховувалися людські та економічні ресурси, село
за селом. Метою цих досліджень було встановлення податкової бази і
розділення землі, яку віддавали як тімари. Спершу правила застосовувались
до кожної провінції окремо, відповідно до обставин, у яких вони
перебували, але час минав, швидко додавалися нові території, тож було
застосовано більш цілісну систему законів і правил428. Беїв, що діяли в ролі
губернаторів санджаків, добирали на місці, але їх призначала центральна
адміністрація в Стамбулі і, на кшталт китайських префектів, їх
переміщували до нових місць і завдань через три роки429. Санджак-бей був
службовцем і офіцером, що вів кінноту свого округу в разі воєнних дій430.
Над санджаками був ще один рівень управління, відомий як бейлербейлик.
Ці одиниці були базовими регіонами імперії.

Найсуттєвішою відмінністю між системою дірлік і європейським
феодалізмом, як виявив Мак’явеллі, було те, що, на відміну від Європи,
турецькі наділи не можна було перетворювати на власність, що передається
в спадок, і залишити за нащадками сипагі. У зв’язку з тим, що багато земель
імперії було нещодавно завойовано свіжоспеченою династією, переважна
більшість її площ — близько 87 % станом на 1528 рік — залишилися в
державній власності і надавалися власникові тімару тільки на час (і для)
його життя. Тімари надавали в обмін на військову службу; їх можна було
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забрати, якщо цієї служби не було виконано, але це міг робити лише султан.
Власники великих маєтків не могли віддавати свої землі в господарювання
дрібнішим феодалам, як у Європі. Коли сипагі ставав надто старим, щоб
нести службу, чи помирав, його земля поверталася до держави, і її можна
було віддати новому кавалеристу. У спадок не можна було передати навіть
самого статусу сипагі; діти військовиків були змушені повертатися до життя
серед цивільних431. Селяни, які обробляли землю для тих, хто володів
тімарами і зеаметами, натомість мали тільки права на узуфрукти з
обробленої землі, але, на відміну від своїх господарів, вони могли
передавати ці права своїм дітям432. Отже, держава Османів створила
аристократію одного покоління, запобігаючи появі потужного земельного
дворянства, що мало би власну ресурсну базу й успадковані привілеї433.

Були й інші практичні чинники, які перешкоджали появі територіально
вкоріненої знаті. Османи постійно воювали, і від кожного кінного воїна
очікувалося виконання обов’язку стати до служби протягом літніх місяців.
Місцевий феодал, таким чином, перебував далеко від наділу щороку
впродовж кількох місяців, полегшуючи деякі тягарі селянства й
послаблюючи зв’язок між сипагі і його землею. Іноді кінному воїну
доводилося залишатися на зимівлю деінде, а не у своєму тімарі. Його
дружина й діти лишалися сам на сам із власною долею, а солдат часто
обирав нове подружжя й нові можливості, які пропонувало життя в поході.
Усе це працювало на розрив зв’язків між аристократом і землею, таких
важливих у європейському розвитку434.

ВІЙСЬКОВЕ РАБСТВО, УДОСКОНАЛЕНЕ
Система дірлік спиралася на систему військового рабства, без якого нею

було неможливо належно управляти. Турки розбудували систему
військового рабства, створену Аббасидами й мамлюками, а також ту, що
застосовували інші тюркські правителі, але позбулися тих її рис, які у
випадку мамлюків заважали її функціональності.

Першим і найголовнішим було те, що нарешті з’явилося чітке
розмежування між цивільною та військовою владою, а також установлено
суворе підпорядкування останньої першій. Військові раби спочатку були
лише елементом розширеного домашнього господарства султана, що
виразно засвідчують мамлюки Аюбідів. Але, на відміну від останніх,
Османська влада утримувала контроль над підпорядкованою їй ієрархією
значно довше, аж до часів пізньої імперії. Династичний принцип стосувався
тільки панівної сім’ї Оттоманської династії. Жоден раб, незалежно від свого
високого становища або таланту, не міг сподіватися стати султаном або
заснувати власну міні-династію в межах цього військового інституту.
Відповідно, цивільна влада мала всі можливості встановлювати чіткі
правила наймання, підготовки та просування по службі, зосереджуючись на
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створенні ефективних військових та адміністративних установ, без потреби
постійно турбуватися, що інституції намагатимуться захопити владу й
керувати від свого імені.

Намагання запобігти формуванню династій в армії позначилося на
формулюванні суворих правил щодо дітей та успадкування. Синам яничарів
не дозволяли ставати яничарами, а на початку розбудови імперії яничарам
навіть було заборонено шлюб. Синам сипагі з еліти в Порті (інша назва
Османської імперії) дозволялося вступити в корпус сипагі-огланів, тобто
пажів, служок, але їхнім онукам було жорстко заборонено й це. Османи від
самого початку, здавалося, збагнули логіку військового рабства, що мала
запобігати появі вкоріненої спадкової еліти. Набір і просування по службі в
цій рабовласницькій системі базувалися на здобутках і досягненнях, за що
рабів винагороджували маєтками й звільненням від сплати податків435.
Ож’є Ґіслен де Бусбек, посол Священної Римської імперії за імператора
Карла V при дворі Сулеймана Пишного, відзначав, що відсутність
шляхетності по крові дозволяла султанові обирати й просувати своїх рабів
відповідно до їхніх здібностей. «Пастух, який піднявся до висоти
Уславленого візира, був фігурою, яка ніколи не припиняла чарувати
спостерігачів з Європи»436.

Османи вдосконалили систему мамлюків, підтримуючи чітку дистанцію
між тими, кого було взято в панівну інституцію як раба немусульманського
походження — аскер, — та рештою, мусульманськими й
немусульманськими громадянами імперії, реая. Належний до реая міг мати
сім’ю, власне майно і заповідати це майно й права на землю своїм дітям і
всім наступним нащадкам. Реая могли також організуватись у
напівавтономні, самокеровані громади згідно із сектантською належністю,
відомою як міллет. Але нікому з реая не було дозволено стати членом
панівної еліти, носити зброю чи служити солдатом або бюрократом
Османської адміністрації. Кадри аскері мусили постійно оновлюватися, з
кожним новим роком і набором нових християнських рекрутів, які мали
порвати всі свої зв’язки із сім’ями й бути лояльними лише до Османської
держави. Серед аскері не дозволялось утворення жодних гільдій, фракцій
або самоврядних асоціацій; їхня прихильність мала належати винятково і
цілковито панівній династії437.

ОСМАНСЬКА ДЕРЖАВА ЯК УПРАВЛІНСЬКА ІНСТИТУЦІЯ
Є свідчення, що Османи на піку державного розквіту не здирали з

населення максимум податків, а натомість вважали своїм призначенням
підтримку базового рівня оподаткування, який захищав би селянство від
поборів з боку еліт, чия поведінка часто нагадувала організовану
злочинність. Ми знаємо це з пізніших періодів історії Османів, коли
фіскальні лиха змушували султанів підвищувати податки до значно
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обтяжливіших меж.
Однак потребу в стриманості було вбудовано в теорію самої Османської

держави, успадковану від попередніх близькосхідних режимів. Перський
правитель Хосров I Ануширван (531–579), повідомляють, заявляв: «Зі
справедливістю й помірністю люди будуть виробляти більше, податкові
надходження будуть зростати, і держава буде багатшою й сильнішою.
Справедливість — фундамент потужної держави»438. «Справедливість» у
цьому контексті означає пом’якшення ставок оподаткування439. Ми могли б
визнати це первісною близькосхідною версією кривої Лафера, популярної
за часів адміністрації Рейґана. Тоді вважали, що нижчі ставки приведуть до
вищих сумарних надходжень податків, адже індивіди матимуть більше
стимулів до виробництва. Ця думка трапляється в працях низки турецьких
авторів440, її вписано в так зване «коло правосуддя», побудоване навколо
восьми тез.

1. Не може бути королівської влади без війська.
2. Не може бути війська без багатства.
3. Реая виробляють багатство.
4. Султан підтримує реая через справедливе правління.
5. Справедливість вимагає гармонії у світі.
6. Світ — це сад, його мури — держава.
7. Державна власність є релігійним законом.
8. Немає іншої підтримки релігійного закону, крім королівської

влади.

Ці положення зазвичай виписували по колу, де восьма теза повертала до
першої, указуючи, що релігійна легітимність (пункт 8) потрібна для
підтримки королівської влади (пункт 1)441. Це — незвично лаконічне
твердження про взаємини військової сили, економічних ресурсів,
справедливості (зокрема ставок оподаткування), а також релігійної
легітимності. Воно свідчить, що турецькі правителі не бачили серед своїх
завдань вузької максимізації економічної ренти, їм радше йшлося про
максимізацію загальної сили і влади через баланс ресурсів і легітимності442.

Одним з найчутливіших і найвразливіших місць Османської системи, що
позначалося на її потенційній стабільності порівняно з тогочасними
європейськими монархіями, була відсутність добре налагодженої
процедури первородства, що визначала б наступництво й успадкування. За
старою близькосхідною традицією, успадкування в панівній династії лежало
в руках Божих, і визначити наступництво правилами означало суперечити
Божій волі443. У періоди, коли це питання набувало актуальності, різні
кандидати потребували підтримки яничарів, судових чиновників, улемів
(релігійних бюрократів) і адміністративного апарату. За повноліття синів
султана відправляли разом з наставниками до різних провінцій, аби там
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вони здобували досвід губернаторської роботи. А ті, хто був ближче до
столиці, запускали руки в політику яничарів і двору, шукаючи власного
зиску. Це призводило до періодичних заворушень і громадянських війн між
синами після смерті султана, а іноді навіть і в часи, коли батько був ще
живий. У цих умовах братовбивство було практично гарантовано наперед.
Мехмед III (1595–1603), захопивши владний палац, стратив дев’ятнадцять
своїх братів. Він завершив практику відправляння синів до провінцій, а
замість того утримував їх у пастці в спеціальному палацовому кварталі, де ті
жили практично як в’язні444. Можна було би пояснити цю систему як задум
гарантувати, що найбільш жорсткий і нещадний син, урешті-решт, стане
новим султаном. Але відсутність узаконеного механізму успадкування
зумовила й велику слабкість, залишаючи імперію вразливою до зовнішніх
загроз у часи боротьби за правонаступництво і вручаючи надмірний вплив
деяким суб’єктам системи, як-от яничарам, які, власне, мали б залишатись
не більш ніж агентами султана.

Хаотичний механізм спадкоємності Османів піднімає питання, наскільки
інституційованою загалом була їхня система. Макс Вебер характеризує
Османську систему, як і китайську, радше як патримоніальну, а не сучасну.
Це видається слушним, якщо визнати, що «патримоніальна» означає, що
весь уряд походить з дому й двору правителя і не має жодного захисту від
примх правителя. Це, очевидно, цілковито стосується Османської системи.
Той факт, що практично всі, хто працював на державу, формально були
рабами, указує, що султан мав тотальний дискреційний контроль над
бюрократією, тобто керував нею на власний розсуд. Як і китайський
імператор, він міг наказати стратити будь-кого з чиновників аж до великого
візира зі своєї примхи. У султана було право на зміну основних
інституційних правил, так і трапилося з рішенням Сулеймана про
послаблення обмежень для яничарів, яким було дозволено мати сім’ї.

З іншого боку, хай якою вільною була влада султана, зрозуміло, що
система була щільно обмежена правилами і передбачувана, що
уможливлювало розуміння механізму ухвалення рішень. Передусім
Османського султана стримували мусульманські релігійні закони — шаріат
— і в теорії, і на практиці. Як християнські середньовічні монархи, султан
офіційно визнавав суверенітет Бога і Божого закону; його повноваження
передавалися тільки шляхом делегування від нього вниз. Берегинею закону
була велика й поважна інституція — улеми, учені, що інтерпретували закон
і керували системою релігійних судів, яким належала юрисдикція стосовно
сім’ї, шлюбу, успадкування, а також безлічі інших особистих питань.
Вважалося, що султан не міг втручатися в щоденне застосування закону на
цьому рівні. Право приватної власності і право користування державною
землею були захищені подібним чином (див. розділ 19). Навіть хаотична
боротьба за наступництво мала свої правила, що випливали, у певному
сенсі, з ісламського права, яке забороняло первородство як принцип
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спадкоємності й наступності.
Система дедалі більше обмежувалася правилами ще й через вимоги,

породжені делегуванням. Простим життєвим фактом є те, що всі абсолютні
правителі змушені делегувати владу й повноваження своїм агентам, а
агенти, унаслідок накопичення більшого досвіду й можливостей,
починають користуватися владою як власним правом. І все це ще
очевидніше, коли індивідові самому доводиться керувати великою,
строкатою й надзвичайно складною імперією на зразок Османської.

Цікаво, що девшірме й система військового рабства були одними з
найсучасніших особливостей оттоманської системи. Функціонально це
слугувало тій самій меті, що й китайські процедури іспитів для вступу в
бюрократію: вони були джерелом безособового набору в державну систему,
яка забезпечувала запас кандидатів, лояльних державі, вільних від зв’язків
із сім’єю та родичами та беззастережно обраних тільки за найбільшою
придатністю до просування на високі керівні рівні. Це було менш
раціонально, ніж у Китаї, бо забороняло появу в системі іноземців. З іншого
боку, мотивом цього обмеження було запобігання патримоніалізації
системи й нівеляція опертя на місцеві еліти, які мають міцні родинні чи
земляцькі корені445.

Ще одним показником сучасності системи була одноманітність,
стандартизованість адміністративних законів і процедур імперії. Безумовно,
золотий стандарт для цього встановили китайці, створивши ще в дуже
ранні часи надзвичайно однорідну адміністративну систему, яка дозволяла
порівняно небагато винятків із загальних правил. Османська система
уможливила більшу різноманітність. Центральні райони імперії, як-от
Анатолія та Балкани, опинилися в умовах регулювання з доволі
послідовним набором правил землекористування, оподаткування,
правосуддя тощо. Попри те, що османи практикували насильне навернення
своїх військових рабів в іслам, вони не прагнули нав’язувати власну
соціальну систему в підвладних їм провінційних адміністраціях. Грецькі й
вірменські християни, а також євреї, не маючи однакових з мусульманами-
реая прав, користувалися певною мірою автономією в межах системи
міллет. Релігійні лідери цих громад були відповідальні за податкові
питання, освіту та юридичне адміністрування, зокрема сімейне право й
особистий статус446. Що далі від центру імперії, то більшим було
розходження між ядром і периферією системи. Після того як мамлюки
зазнали поразки в 1517 році, до імперії додалися важливі райони Близького
Сходу, зокрема Єгипет, Сирія та Хеяз (західна частина сучасної Саудівської
Аравії вздовж Червоного моря). Мамлюки отримали дозвіл зберегти власну
рабовласницьку систему, визнаючи над собою османський суверенітет. Хеяз
залишався під управлінням власних правил, маючи на своїй території святі
для мусульман міста Мекка та Медина, якими тепер опікувались Османи.
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РЕПАТРИМОНІАЛІЗАЦІЯ І РОЗПАД
Занепад османської системи було зумовлено і зовнішніми, і внутрішніми

чинниками. Зовнішні стосувалися фізичних меж імперії, разом із
широкими демографічними й екологічними змінами вони відчутно
вплинули як на власне турецькі землі, так і на всі аграрні імперії кінця XVI
— початку XVII століття. Внутрішні чинники були пов’язані зі зламом
системи військового рабства й еволюцією, якої зазнали яничари,
перейшовши зі статусу інструменту державної влади в усталену групу
інтересів.

Як ми бачили, Османська система почалася як династія завойовників і
була залежна від тривалої територіальної експансії як джерела податкових
надходжень і земель для нових тімарів. До кінця третього десятиліття XVI
століття Османи брали участь у війнах на двох фронтах, між якими лежало
понад три тисячі кілометрів: з австрійцями в Східній Європі та зі
сповненою свіжого завзяття Перською імперією під династією Сафевидів.
Османам вдалося мобілізувати величезну масу чоловічого населення
власної імперії, але вони не могли тримати армію на місці впродовж усього
року. Розробивши складну логістичну систему, базовану на актуальних на
той час технологіях, вони, однак, маршем перекидали навесні армії, що
долали кількасот кілометрів до фронту. Перша спроба завоювання Відня
була невдалою, тому що армія дійшла лише до околиць міста 27 вересня
1529 року; облогу довелося знімати менше ніж за три тижні після того, аби
війська могли повернутися додому, до своїх сімей і земель, до настання
зими. Подібні перешкоди були й на Перському фронті447.

Зрештою Османи взяли Угорщину, пробули там рік і поліпшили свої
військово-морські сили, що мало би посприяти операції в Середземному
морі. Вони продовжили завоювання (наприклад, островів Кіпр та Крит) у
XVIІ столітті. Але вже в середині XVI століття дні легкого загарбання
територій добігали кінця; зовнішні збройні завоювання втратили
привабливість як добре джерело економічної ренти для режиму. Це мало
важливі наслідки для внутрішнього управління, адже тепер серцевинні
області імперії мусили забезпечувати її ресурсами, більше відриваючи від
себе, а не одержуючи з прикордоння. Крім того, відсутність нових
християнських територій зменшила приплив нових рабів у девшірме.

До важливих зовнішніх чинників, що вплинули на подальші події,
належали тривала цінова інфляція й зростання чисельності населення, —
між цими явищами був взаємозв’язок. З 1489 по 1616 рік ціни на зерно в
Анатолії в одиницях постійного срібла зросли на 400 %. Багато вчених
пояснювали підвищення цін притоком золота та срібла з іспанських
володінь Нового Світу, але, стверджує Джек Голдстоун, є вагомі підстави
вважати, що османська інфляція була подією не лише світу грошей і ринку.
Існує багато аргументів на доказ того, що османські землі затопив новий
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потік коштовних металів; у дійсності уряду доводилось неодноразово
знецінювати свою монету за браком срібла. Найімовірніше, інфляцію
спричинило зростання попиту, що, у свою чергу, був наслідком швидкого
збільшення чисельності населення. У Малій Азії приріст населення склав
50–70 % за період між 1520 і 1580 роками, причому саме лише населення
Стамбула зросло зі ста до семисот тисяч між 1520 і 1600 роками. Причини
демографічного вибуху і в Китаї, і в Європі залишаються незрозумілими.
Одним із чинників, безумовно, було вщухання епідемій чуми, які
спустошували цілі регіони впродовж XV століття у всій Євразії, а це, вважає
Голдстоун, могло, у свою чергу, бути пов’язаним зі зміною клімату та
формуванням імунітету популяції до хвороби448.

Уплив цих змін на османські інституції мав драматичний характер.
Інфляція вела до втрати життєздатності системи землекористування. Хоча
кіннотники, які володіли тімарами, жили з землі, їхні грошові витрати,
пов’язані з доглядом за територіями та військовими обладунками, ставали
надто великими. Багато хто з них відмовлявся від участі в кампаніях; інші
відмовилися від володінь і формували бандитські угруповання, які без
розбору грабували селян і поміщиків у сільській місцевості. Яничарському
корпусу дозволили, аби той зміг звести кінці з кінцями, займатися
цивільними ремеслами чи йти в купецтво, що означало стирання тієї чіткої
межі, яка раніше відділяла класи аскарі та реая. Деяким яничарам вдалося
досягти призначення на посади фінансових службовців, де вони
маніпулювали реєстрами тімарів на власну користь, надаючи землю собі або
навіть реая, які платили за такі привілеї449.

Наприкінці XVI століття фіскальна криза спіткала й центральний уряд.
Винахід вогнепальної зброї означав, що кіннота — основа османських армій
XV століття — застаріла. Держава мусила швидко розширити піші війська
за рахунок кінноти; кількість яничарів було збільшено з 5000 до 38 000 між
1527 і 1609 роками, а потім — до 67 500 станом на 1669 рік. Крім того,
режим почав набирати безземельних селян, відомих як секбани, чи
мушкетерів на тимчасовій основі450. На відміну від старих кіннотних сил,
що були самодостатніми й платили за себе самі, ці нові сили піших військ
треба було оснастити сучасною зброєю й платити їм грошима. Уряд
відчайдушно потребував переведення своїх доходів з натуральних форм
оплати на грошові кошти, що ставали основою оперативного
функціонування економіки загалом. Чисельність кінноти впала настільки,
наскільки зросла кількість пішого війська, а покинуті тімарі тепер
перетворювалися на орендовані маєтки, передані приватним цивільним
підприємцям. Це дало змогу стягувати податки грошима з податкових
відкупників, набраних з-поза меж класу воїнів-аскері. Колишні суворі
обмеження на експлуатацію селянства було послаблено, бо режим почав
відчайдушно шукати доходи451.

З огляду на такі фіскальні пертурбації, руйнування внутрішніх правил, що
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регулювали систему військового рабства, видається неминучим. Ми
побачили у випадку з мамлюками, що імплементувати заборони солдатам-
рабам передавати статус і ресурси своїм дітям було дуже важко, адже вони
були запереченням людської природи. Оригінальна, первинна система
Османської імперії була ще суворішою, бо вимагала целібату
(безшлюбності) серед яничар і забороняла їм мати сім’ї. Проте зсередини
самої інституції пробивався постійний тиск, який прагнув послаблення цих
правил. Оскільки режим постав перед збільшенням фінансових вимог, саме
так і сталося. Процес розпочався за Селіма І Грізного (1512–1520) і
продовжився за Сулеймана І Пишного (1520–1566), ці султани першими
дозволили яничарам одружуватися. Далі яничари почали тиснути на двір з
тим, щоби їхнім синам дозволили вступати на військову службу. Це сталося
за Селіма II (1566–1574), коли на яничарових синів було встановлено квоту.
Султан Мурад IV офіційно скасував девшірме як систему набору в 1638
році, просто затвердивши ситуацію, що склалася, і дав яничарам змогу
поповнювати свої ряди власними дітьми. Навіть деяким реая тепер
дозволили вступати до класу військових452. Просування дедалі більше
базувалося на особистих зв’язках у державній системі і дедалі менше — на
правилах. Патримоніалізм, який раніше обмежувався лише вищими
рівнями палацової політики, тепер поширився на всю систему453.

Подібно до мамлюків Бурджу, моральний зв’язок яничарів із султаном
почав розмиватися, коли ті обзавелися власними сім’ями, перейнялися
своїм добробутом і почали діяти як ще одна група інтересів, зациклена на
собі. Дисципліна занепала, і яничари в столиці почали регулярно бунтувати
або вимагаючи платні, або протестуючи проти виплати грошової
винагороди знеціненою монетою. Як колись мамлюки, вони знайшли свої
стежки в цивільну економіку, нарощуючи власні торговельні чи комерційні
інтереси або визискуючи ренту із закинутих тімарів, якими керували454.

Чимало істориків заперечують думку, що Османи постали перед
неминучим занепадом на початку ХVII століття. Режим насправді
протримався наступні триста років, аж до підйому руху младотурків у 1908
році. Османи час від часу демонстрували спроможність до дивовижної
енергійності, як-от за візира Копрулу в другій половині XVII століття, коли
було відновлено суворий порядок у всіх центральних провінціях імперії і
навіть поновилося розширення в Середземномор’я із завоюванням Криту і
наступним нападом на Відень 1683 року455. Але це відродження
розгорнулося саме по собі. Зростання в Персії шиїтської династії Сафевідів
призвело до тривалої боротьби, збоку подібної до війни сунітів із шиїтами,
й заохочувало до сунітської ортодоксії по всій імперії, що підштовхнуло її
до відмежування від нових ідей ззовні. Османи спостерігали за зростанням
власної неспроможності йти в ногу з технологічними й організаційними
інноваціями разом із постійним випереджанням їх у цьому сусідніх
європейських імперій. Тож десятиріччя за десятиріччям вони майже
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безпорадно дивилися на те, як їхня територія відходить і відходить під
контроль сусідів. Але навіть попри це Туреччина зуміла перемогти
англійців на півострові Галліполі й залишитися серед основних гравців
європейської політики ХХ століття.

ОСМАНСЬКА СПАДЩИНА
Насправді Османи встановили один із найуспішніших режимів, що коли-

небудь існував у мусульманському світі. Вони спромоглися на
концентрацію влади небаченого масштабу, якщо брати до уваги
регіональний ґрунт, на якому було розбудовано їхні інституції. За
надзвичайно короткий проміжок часу їм вдалося перетворитися з
племінного суспільства на державну організацію, а потім розвинути
державні органи, здатні до виконання доволі сучасних функцій. Османи
створили централізовану бюрократію й армію, що, попри опору на
обмежену базу рекрутів з рабів-іноземців, уможливлювали добір і розвиток
людей за безособовими критеріями здібностей і здобутків. Ця система
зуміла подолати обмеження, установлені племінною організацією
суспільств Близького й Середнього Сходу.

Крім того, Османи сформували систему управління провінціями, які
могли контролювати з центру. Завдяки цьому в них з’явилася змога
запровадити відносно рівномірний, уніфікований набір правил, що
визначали повсякденні дії й рух економіки разом зі збереженням миру по
всій величезній імперії. Османи ніколи не допускали появи в місцевому
житті аристократії, що потягнула б за собою фрагментацію політичної
влади, як це сталося за часів європейського феодалізму. Із цієї причини
султанам ніколи не доводилося повертати собі владу, вириваючи її з рук
аристократії у спосіб, характерний для європейських монархів. Османські
інституції були значно витонченішими, ніж властиві багатьом
європейським державам XV століття.

У спроможності централізувати владу й домінувати в підконтрольному
суспільстві Османська держава на початках свого існування була набагато
ближчою до китайської імперської держави, ніж до сучасних їй
європейських держав, як до кожної з корінних індійських політей,
створених на цьому субконтиненті. Подібно до Китаю, її характеризувала
відносно мала кількість добре організованих соціальних груп, незалежних
від держави. Мак’явеллі відзначав, що тут не було давньої кровної знаті; не
було і самоврядних комерційних міст із власними статутами, поліцією та
правом. На відміну від Індії, села тут не були організовані за стародавніми
релігійними й соціальними правилами.

Османська держава та її арабські попередники відрізнялися від Китаю
передусім наявністю (принаймні теоретичною) законодавчої релігійної
інституції, що була незалежною від держави. Те, як це обмежувало
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централізацію державної влади, врешті залежало від рівня інституціалізації
самої релігійної влади. (До цього я повернуся під час обговорення витоків
верховенства права в розділі 21).

Інститут військового рабства, на якому ґрунтувалася Османська імперія,
був тупиковою гілкою в контексті глобального політичного розвитку. Його
поява була зумовлена тими самими побоюваннями, які підштовхували
китайців до винаходу системи іспитів мандаринів для доступу до
бюрократичних посад. Нині функціональний еквівалент китайської системи
діє серед вимог для вступу в ряди сучасної, і європейської, і азійської,
бюрократії, а також у загальних кваліфікаційних іспитах, як-от тести на
виявлення академічних здібностей у Сполучених Штатах або бакалаврат у
Франції. Натомість військове рабство зникло як інститут зі світової
політики, не залишивши після себе ані сліду. Ніхто за межами
мусульманського світу ніколи не вважав легітимною справою
поневолювати дітей-іноземців, а потім піднімати їх до високих посад в
уряді. І проблема полягала не в рабстві як такому — цей інститут вважався
на тогочасному Заході цілком легітимним, як ми всі знаємо, аж до ХІХ
століття. А от чого ніколи не траплялося ні серед європейців, ні серед
американців, то це перетворення своїх рабів на високопоставлених
урядовців.

Попри те, що система військового рабства слугувала плацдармом для
швидкого підйому влади Османів від XIV до XVI століття, вона стала
причиною чималих внутрішніх протиріч, і їй не вдалося витримати змін
середовища, у які потрапила імперія наприкінці XVI століття. Османи не
змогли розвинути власного, корінного капіталізму, здатного забезпечити
стійке зростання продуктивності впродовж тривалого періоду, і тому вони
були залежними від екстенсивного, спрямованого на завоювання зовнішніх
ресурсів зростання, яке могло вдовольняти запити держави у фіскальних
потребах. Економічна та зовнішньополітична неспроможність посилювали
одна одну, ведучи інституції до неминучого краху. Те, що вони проіснували
до ХХ століття, пояснюють запровадженням західних інституцій шляхом
султанових реформ, а під кінець — появою младотурків. Цього, зрештою,
було недостатньо для збереження режиму, і турецьку республіку, що стала її
спадкоємицею, було засновано вже на зовсім інших інституційних
принципах.
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16. ХРИСТИЯНИ МАЮТЬ СІМ’Ї

Європейський вихід із родоплемінного стану був пов’язаний з релігією, а не
з політикою; поширені й хибні уявлення про природу європейської сім’ї;
католицька церква знищила розширені сім’ї й сімейність; англійський
індивідуалізм був екстремальним навіть у європейському контексті

У трьох регіонах світу, про які я писав вище, державні інституції
формувалися просто серед племінних суспільств. Первісну соціальну
організацію в Китаї, Індії та на Близькому Сході було засновано на
агнатичних лініях; державу було створено для подолання обмежень, що
накладалися суспільствами племінного рівня. У кожному випадку будівничі
мали з’ясувати, як змусити людей бути лояльними передусім до держави, а
не до своєї місцевої родинної групи. Інституції, в основі яких лежала
територіальність і централізована юридична влада, слід було підняти
нагору, поставити над сегментарним суспільством. Найрадикальнішою
реакцією на цю проблему була відповідь арабів з османами, які буквально
викрадали дітей та ростили їх у штучних умовах, де вони могли сповідувати
вірність лише державі, а не своїм родичам.

І в жодному із цих випадків зусилля державного будівництва згори вниз
не змогли усунути родинності як основи соціальної організації на місцевих
рівнях. Справді, більша частина історії інституційного розвитку всіх цих
суспільств оберталася навколо спроб родинних угруповань знову віднайти
власні місце й роль у політиці — саме це я вище назвав
репатримоніалізацією. Адже навіть безособові державні інституції, створені
династіями Цінь і Хань, знову опинилися під владою могутніх родів на
момент занепаду Пізньої династії Хань; ці сім’ї залишалися важливими
гравцями китайської політики під час наступних династій Суй і Тан.
Індійські політеї взагалі не могли похвалитися помітним прогресом у
створенні потужних безособових інституцій, і останні залишалися значною
мірою неважливими в суспільному житті індійських сіл, організованих
навколо сегментарних джаті. Турецька держава виявилася найуспішнішою
в справі зменшення впливу племінної організації на анатолійській і
балканській серцевинних територіях, але значно меншою мірою це
стосувалося м’якше керованих арабських провінцій. Очевидно, Османська
держава мала менше влади над периферійними бедуїнськими спільнотами,
чия племінна організація залишилась недоторканною до наших днів. У всіх
цих регіонах — Китаї, Індії й на Близькому Сході — сім’я й родина до
сьогодні є значно сильнішими джерелами соціальної організації та
ідентифікації, ніж у Європі чи Північній Америці. На Тайвані та в
Південному Китаї й досі спостерігаються повноцінні сегментарні лінії,
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індійські шлюби і в наш час залишаються значно ближчими до союзів між
сім’ями, ніж між індивідами, а родинна належність залишається
всюдисущим сьогоденням арабського Близького Сходу, особливо серед
бедуїнів-кочівників.

ЄВРОПЕЙСЬКА ВИНЯТКОВІСТЬ
У Європі патримоніалізм набув інших форм. У статті 1965 року демограф

Джон Хайнал відзначив разючий контраст між шлюбами в Західній Європі і
в усьому світі456. У Західній Європі і чоловіки, і жінки зазвичай
одружуються в зрілому віці, крім того, у цій частині світу загалом більше
людей, які не одружуються взагалі. Ці факти пов’язують з відносно низьким
рівнем народжуваності. Тут також спостерігається більше молодих жінок,
які працюють, і більше рівності подружжя в домогосподарстві, бо жінки
через пізні шлюби мають більше можливостей для надбання майна. Це
спостерігається не лише в наш час; Хайнал вважає, що така картина
вимальовувалася вже в період між 1400 і 1650 роками.

Між Західною Європою й рештою світу є й інші суттєві відмінності.
Місцеві громади, організовані навколо тісно пов’язаних родинних груп, що,
у свою чергу, виводили походження від спільного предка, зникли у Європі
значно раніше, ніж це випливає із запропонованих Хайналом дат.
Родинність і походження були важливими для європейців, але насамперед
для королів і аристократів, що тримали в руках значні економічні ресурси й
бажали передати їх власним дітям. Проте вони не були настільки
підвладними «тиранії кузенів», як це спостерігалося серед китайської
аристократії, бо принципи успадкування, поділу майна та первородності тут
укорінилися вже доволі глибоко. У Середньовіччі індивіди в Європі мали
набагато ширшу свободу розпоряджатися своєю землею й нерухомим
майном так, як вважали за потрібне, без потреби мати дозвіл безлічі
родичів.

Словом, європейське суспільство було індивідуалістичним від самого
початку, на дуже ранній стадії розвитку. Саме індивіди, а не їхні сім’ї або
родинні групи могли ухвалювати важливі рішення про шлюб, власність та
інші особисті справи. Індивідуалізм у сім’ї є основою решти індивідуалізмів.
Людина не чекала, поки держава задекларує юридичні права за індивідами й
використає всю вагу примусової влади для того, аби змусити до дотримання
цих прав. Держави формувалися радше на вершині суспільств, у яких
індивідам уже належала свобода від соціальних зобов’язань перед ріднею. У
Європі соціальний розвиток передував політичному.

Але коли відбувся європейський відхід від родинності і що, якщо не
політика, було рушійною силою цієї зміни? У відповідь слід сказати, що
відхід трапився невдовзі після того, як німецькі племена, що напали на
Римську імперію, навернулися в християнство, а в ролі рушія виступила
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католицька церква.

МАРКСОВА ПОМИЛКА
Зрозуміло, що всі народи, нащадки яких є сучасними європейцями,

колись мали племінну організацію. Їхні родинні стосунки, закони, звичаї та
релігійні практики були задокументовані аж до нотаток видатних істориків-
антропологів ХІХ століття Фюстеля де Куланжа, Генрі Мейна457, Фредеріка
Поллока, Фредеріка Майтланда458 й Павла Виноградова. Усі вони були
компаративістами, мали широкі знання про різні культури й були вражені
подібністю організації агнатичної спорідненості суспільств, між якими
лежали тисячі кілометрів, як-от індійцями, греками й німцями459.

Історики-антропологи ХІХ століття всі як один казали, що структури
родів з плином часу зазнавали перетворень і людським суспільствам
властива загальна картина, модель розвитку, у якій великі корпоративні
родинні групи поступово розпадалися на менші сім’ї, засновані на
добровільному об’єднанні окремих чоловіків і жінок. Відома концепція
Генрі Мейна описувала модернізацію, що включала перехід від «статусу до
договору»460. Тобто первісні суспільства присвоювали індивідам
відповідний соціальний статус, у якому визначалося все: від шлюбних
партнерів до професії та релігійних переконань. У сучасних суспільствах
натомість люди здобули змогу вільно домовлятися між собою, вступати їм
чи не вступати в різні види соціальних відносин, найважливішим серед
яких був договір про шлюб. Однак Мейн не запропонував гнучкої гіпотези
того, як і коли відбувся перехід від статусу до договору.

Насправді непорозуміння стосуються не лише датування змін у
європейських родинних моделях і їхніх рушіїв. Багато хто вважає, що
європейці, як і інші народи в усьому світі, жили племенами або великими,
розширеними сімейними групами аж до Промислової революції, коли тиск
механізованого виробництва та потреби соціальної мобільності
спричинили їхній поступовий розпад. Із цього погляду, і економічні зміни,
які ми пов’язуємо з індустріалізацією, і поява менших, нуклеарних сімей —
є складовими одного й того самого процесу461.

Цей погляд, найімовірніше, випливає з теорії ранньої модернізації. Карл
Маркс у «Маніфесті Комуністичної партії» говорить про буржуазну сім’ю і
про те, як буржуазія «зірвала з сім’ї її сентиментальний покрив і звела
родинні стосунки до суто грошових відносин». Підйом буржуазії, у свою
чергу, зумовив зміни в технологіях та дав поштовх для матеріальних
способів і умов виробництва. Макс Вебер вказував на різкий розрив між
традиційним та сучасним суспільствами. Традиційні суспільства
характеризувалися широкими родинними зв’язками, обмеженнями
ринкових операцій через релігійні або родинні пута, браком індивідуальної
соціальної мобільності, а також неформальними соціальними нормами,
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закоріненими в традиціях, релігії та харизмі. Натомість сучасні суспільства
є індивідуалістичними, рівноправними, орієнтованими на здобутки й
ринок, їм властиві мобільність і структуровані раціонально-правові форми
влади. Вебер стверджував, що всі ці характеристики були частиною єдиного
пакета: неможливо було створити ефективну ринкову економіку в
суспільстві, де священики встановлювали ціни або де з майном
асоціювалися родинні зобов’язання. Учений вважав, що така раціональна
сучасність виникла лише на Заході, і датував перехід до сучасності
послідовною низкою подій, що розгорнулися в XVI–XVII століттях і
охоплювали Протестантську реформацію та Просвітництво. Отже,
переконання марксистів змушували їх бачити в зростанні індивідуалізму та
нуклеарної сім’ї зумовленість економічними змінами, тоді як веберіанці
вважали основним рушієм цього явища протестантизм. Так чи інакше, їхні
погляди датують ці зміни лише кількома сотнями років до наших днів.

ВІД СТАТУСУ ДО ДОГОВОРУ
Соціальні історики та антропологи XX століття постійно відсували в часі

дату переходу від статусу до договору. Я вже згадував твердження Хайнала,
що специфічні європейські моделі почали вимальовуватися від XV й XVI
століть. Дослідження витоків англійського індивідуалізму, здійснене
Аланом Макфарлейном, засвідчує, що право громадян на вільне відчуження
власності ще за життя й відмова дітям у спадку через заповіт було добре
сформованим інститутом загального права Англії вже на початку XVI
століття462. Це важлива деталь, адже в явищі, яке вчений називає
«селянською спільнотою», характерною для Східної Європи й більшої
частини світу, родинні зобов’язання наклали серйозні обмеження на
можливість власників продавати свої землі. Те, що Макфарлейн визначає
як «селянську спільноту», є розширеною родиною, де право власності або
спільне, або є складовою строкатих взаємин між родичами різних ступенів
спорідненості. У таких суспільствах селяни прив’язані до землі, яку
обробляють, багатьма неекономічними чинниками, наприклад, фактом
поховання в ній їхніх предків.

Макфарлейн стверджує, що право сейсін, або вільного володіння землею,
в Англії набуло поширення щонайменше за три століття до цього.
Дослідження земельних трансакцій кінця ХV століття в одному з
англійських графств показало, що лише 15 % від загального землеволодіння
власник і його сім’я набували за життя, і 10 % — на час смерті463. Але весь
час у минулому до кінця ХІІ і початку ХІІІ століття англійські віллани
(феодальні селяни, тобто орендарі землі, прив’язані до неї відповідним
законом) здійснювали купівлю, продаж та передання в оренду без дозволу
своїх феодалів464.

До найважливіших ознак розкладу масштабних родинних структур
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належить законне право жінок володіти та розпоряджатися майном. В
агнатичному соціумі жінки набувають юридичної дієздатності тільки в силу
свого шлюбу та материнства в родоводі чоловіка. Хоча вдови та неодружені
доньки можуть мати певні права на спадкування, вони, як правило,
зобов’язані зберігати майно роду в межах батьківської лінії. Проте
англійські жінки мали право на вільне володіння й розпорядження майном
та продаж його індивідам поза межами сім’ї невдовзі після Норманського
вторгнення 1066 року. Очевидно, що принаймні з ХІІІ століття вони могли
не тільки володіти землею та нерухомим майном, а й подати позов і бути
притягнутими до суду, а також складати заповіти й угоди без дозволу
опікуна чоловічого роду. Надання таких прав у патрилінійному суспільстві
могло підірвати здатність роду контролювати власність і, відповідно,
соціальну систему загалом465. Отже, здатність жінок володіти майном і
заповідати його є показником того, що родоплемінна організація прямувала
до занепаду, а сувора вищість батьківської лінії (патрилінійність) на цей
момент уже зникла.

Одним із захопливих показників первісного англійського індивідуалізму,
вказує Макфарлейн, є поява «договорів про утримання» між дітьми і їхніми
батьками ще в ХІІІ столітті. Племінні утворення, організовані навколо груп,
що виводять своє походження від спільного предка, зазвичай цьому предку
й поклоняються. Значна частина конфуціанської моралі побудована
навколо зобов’язань дітей, особливо синів, піклуватися про своїх батьків.
Конфуціанські моралісти давали чітко зрозуміти, що зобов’язання індивідів
перед батьками є сильнішими, ніж перед їхніми власними дітьми, і
китайське право суворо карало дітей, чия поведінка була не гідною сина чи
доньки.

В Англії ситуація була зовсім іншою, і батьки, які безглуздо передавали
право власності на свої володіння дітям за життя, не мали потім жодних
звичайних залишкових прав на це майно. Одна середньовічна поема
наводить приклад батька, що передав власність своєму синові, а той почав
вважати його надто важким тягарем і вирішив знущатися зі старого. Коли
батько тремтів на холоді, син наказав своєму юному синові вкрити дідуся
мішком. «Хлопчик розрізав мішок надвоє, накривши свого дідуся
половиною, і показав батькові іншу половину, що могло означати: так, як
батько зневажив дідуся, і хлопчина, коли настане його черга, зневажить
батька в старості і вкриє його тільки половиною мішковини»466. Аби
оминути подібні ситуації, батьки укладали зі своїми дітьми договори
утримання, що зобов’язували останніх піклуватися про них, коли вони
успадкують батькове майно. «За передачу власності парі в Бендфордширі у
1294 році було обіцяно їжу, напої та житло в головному помешканні
(будинку), але якщо обидві пари розсваряться, тоді старша пара має
отримувати інший будинок і шість кварт твердого зерна на Михайла, а саме
три кварти пшениці, кварту з половиною ячменю, кварту з половиною
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квасолі та гороху, а також кварту вівса» і всі товари та начиння, рухоме й
нерухоме, вказане в будинку467.

Звуження родинних стосунків до «суто грошових відносин», через які
обурювався Маркс, не було, очевидно, інновацією буржуазії XVIII століття,
а спостерігалися в Англії за багато століть до того, як з’явився цей клас.
Оформлення батьків у будинки для літніх людей, де їм забезпечують
відповідний догляд, має в Західній Європі глибоке історичне коріння. І це
підкреслює, що, всупереч Марксовим тезам, капіталізм був наслідком, а не
причиною зміни соціальних відносин і звичаїв.

Але навіть ХІІІ століття нині видається надто пізнім часом для віддалення
Європи від складних родинних переплетень або для переходу від статусу до
договору. Видатний французький історик Марк Блок зауважив, що кровні
зв’язки були основою соціальної організації перед початком феодалізму в
IX та X століттях. Вендета, або протистояння між двома ворожими
племінними родоводами, має у європейському суспільстві тривалу історію.
Наприклад, із нею нас познайомив Шекспір у «Ромео і Джульєтті». Крім
того, Блок підтверджує, що в цей період групам родичів або розширеним
сім’ям майно належало спільно і що навіть коли землю почали вільно
відчужувати в руки окремих індивідів, як і раніше, вимагався дозвіл, який
продавець мав отримати від кола своїх родичів468.

Однак, зазначає Блок, величезні родоводи за чоловічою лінією, що ведуть
своє походження від спільного предка і є характерними для Китаю, Індії та
Близького Сходу, у Європі давно зникли: «Римські роди (англ., лат.: gens)
мали винятково тверді й непорушні моделі абсолютного примату
походження за чоловічою лінією. Нічого подібного в епоху феодалізму не
було відомо». Доводячи це, учений указує, що європейці в середні віки
ніколи не простежували своїх родоводів лише за однією лінією, тобто через
батька, як це було необхідно для дотримання кордонів між лінеарними
сегментами спадкоємності в родовому суспільстві. Для Середньовіччя була
характерною передача матерями дочкам власних прізвищ, а це забороняли
суспільства, організовані за чоловічою лінією, як-от Китай. Індивіди часто
вважали себе належними рівною мірою і материнській, і батьківській
сім’ям, а нащадки двох відомих сімей часто поєднували прізвища обох ліній
(наприклад, Валері Жискар д’Естен або всі сучасні іспанці, що
використовують прізвища обох батьків). До ХІІІ століття нуклеарні сім’ї,
дуже схожі на сучасні, уже почали з’являтися в усій Європі. Тягнути на собі
кровні помсти ставало дедалі важче, бо саме коло помсти звужувалося, та й
багато людей відчували пов’язаність з обома сторонами конфлікту469.

За Блоком, весь інститут феодалізму можна розуміти в певному сенсі як
відчайдушне намагання адаптуватися до соціальної ізоляції в суспільстві,
яке більше не може повернутися до організації на родинних зв’язках як до
джерела соціальної солідарності. Європа зазнала низки руйнівних
зовнішніх вторгнень: вікінгів з півночі, арабів або сарацинів, які прийшли
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через Північну Африку та Іспанію з півдня, і угорців зі сходу. Навіть якщо
арабів вдалося повернути назад під Пуатьє, контроль мусульманами
Середземномор’я перешкоджав можливостям Європи торгувати з Візантією
й Північною Африкою, що становило основу римської економіки470. З
розпадом імперії Каролінгів у ІХ столітті міста почали занепадати, і
населення, що потерпало від численних банд з їхніми ватажками,
відступило в самодостатні окремі села й хутори.

У часи цієї майже деградації європейської цивілізації родинність як
основа суспільства ніби й повернулася з огляду на занепад ширших
політичних структур. Але тоді структура чоловічих родинних ліній
європейських народів була вже занадто ослабленою, щоби спромогтися на
роль джерела соціальної підтримки. Феодалізм виник як альтернатива
родинності:

Проте людині, якій загрожують численні небезпеки, що їх живила поширена
атмосфера насильства, родинні групи, як видається, адекватного захисту не
пропонували навіть у перші часи феодальної епохи. У тому вигляді, у якому тоді
існували, вони вже були занадто розпливчастими й занадто мінливими у своїх
обрисах, занадто глибоко підірваними двоякістю походження за чоловічою та
жіночою лініями. Це пояснює, чому люди були змушені шукати або приймати
інші зв’язки. На цьому етапі історії вирішальним було те, що єдині регіони, де
вціліли потужні групи чоловічих родоводів, — німецькі землі на березі Північного
моря і кельтські райони британських островів — нічого не знали про васалітет,
феоди й маєтки. Узи родин були одним із найважливіших елементів феодального
суспільства; їхня відносна слабкість пояснює, чому взагалі трапився феодалізм471.

Феодалізм був добровільним підпорядкуванням однієї людини іншій,
безвідносним, особистим, заснованим на обміні захисту на служіння: «Ані
держава, ані сім’я більше не пропонували адекватного захисту. Сільська
громада навряд чи мала достатньо сили, щоби підтримувати порядок у
межах власних кордонів; міська спільнота навряд чи існувала взагалі.
Слабка людина скрізь відчувала потребу мати захист від когось сильнішого.
Сильна ж людина, у свою чергу, не могла підтримувати свого престижу або
ж свого багатства чи навіть гарантувати свою безпеку без того, щоб
закріпити за собою, через переслідування або примус, підтримку підлеглих,
зобов’язаних їй за її службу»472.

Але ми досі не дісталися дати європейського переходу, чи то пак
звільнення від вуз родинності, як і не побачили адекватного причинового
механізму цього473. Найпереконливіші пояснення такого переходу пропонує
соціальний антрополог Джек Ґуді, який виносить дату далеко назад, у VI
століття, і прив’язує відповідальність за це до самого християнства, чи —
більш точно — до інституційних інтересів католицької церкви474.

Ґуді зауважує, що особлива європейська західна модель шлюбу почала
відходити від панівного середземноморського зразка наприкінці Римської
імперії. Середземноморська модель, що включала римські роди, була
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особливо агнатичною, або патрилінійною, ведучи до сегментарної
організації суспільства. Агнатична, тобто група чоловічої лінії, як правило,
була ендогамною, з не надто великою перевагою «крос-кузенних» шлюбів.
(Я говорив про переважання «крос-кузенних» шлюбів у дравідійській
культурі Південної Індії в розділі 11, вони також широко практикуються в
арабському світі й серед пуштунів, курдів і багатьох тюркських народів). У
суспільстві був суворий поділ за статевою ознакою, там було небагато
можливостей для жінок мати власність або брати участь у громадському
житті. Модель Західної Європи відрізнялася в усьому: спадкування
відбувалося за обома лініями; «крос-кузенні» шлюби було заборонено, а
екзогамія заохочувалася; жінки мали більше прав на власність, як і на
участь у публічних заходах.

Цей зсув ініціювала католицька церква, яка зайняла жорстку позицію
проти чотирьох практик: шлюбів між близькими родичами, шлюбів зі
вдовицями померлих родичів (так звані левірати), усиновлення дітей, а
також розлучень. Преподобний Беда, повідомляючи про зусилля папи
Григорія I в наверненні язичників-англосаксів у християнство в VI столітті,
розповідає, як Григорій І явно й недвозначно засудив практику шлюбів між
близькими родичами. Пізніше церковними указами були заборонені
конкубінати (тривале співжиття без шлюбу), надавалося заохочення
нерозривним, моногамним довічним шлюбним зв’язкам між чоловіками й
жінками475.

Ці заборони, стверджує Ґуді, не мають якихось суттєвих обґрунтувань ані
в Писанні, ані в християнській доктрині загалом. Заборонені практики були
поширеними в Палестині часів народження Ісуса. Сам Ісус, можливо, був
продуктом «крос-кузенного» шлюбу, а левірат широко застосовували євреї.
Євангелія, і це справді так, займають здебільшого антисімейну позицію: у
Євангелії від Матвія Ісус каже: «Хто любить батька або матір більше, ніж
Мене, той Мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж
Мене, не гідний Мене». Але це, на думку Ґуді, є словами культового
утопійного пророка, що прагне навербувати людей, позбавивши їх впливу
своїх родинних груп, до своєї нової розкольницької секти. Богословські
аргументи на користь нових заборон часто взяті з джерел Старого Завіту,
які євреї інтерпретують дуже по-різному.

Причина ж, що підштовхнула церкву зайняти цю позицію, каже Ґуді, мала
значно більше спільного з її матеріальними інтересами, ніж із теологією як
такою. «Крос-кузенні» шлюби (як і будь-яка інша форма шлюбу між
близькими родичами), левірат, співжиття, усиновлення й розлучення — усе
це вчений називає «стратегіями успадкування», за яких родинні групи
зберігають за собою права наслідування власності, що залишається під
контролем родини й передається в ній далі від одного покоління до
наступного. Середня тривалість життя в Європі й Середземномор’ї того
часу була меншою за тридцять п’ять років. Імовірність того, що подружня
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пара матиме спадкоємця чоловічої статі, який виживе й доживе до
повноліття, продовжуючи таким чином лінію предків, була доволі низькою.
Відповідно, суспільство узаконило широкий спектр методів, які дозволяли
людям продукувати спадкоємця. Співжиття вже обговорювалося у зв’язку
із цим у розділах, присвячених Китаю; розлучення можна розглядати як
форму послідовного конкубінату в моногамних суспільствах. Левірат
практикували, коли помирав брат, перш ніж у нього народжувалися діти;
шлюб його дружини з молодшим братом гарантував, що власність
залишатиметься консолідованою з майном братів і сестер. «Крос-кузенні»
шлюби гарантували, що майно залишатиметься в руках близьких членів
сім’ї. Церква ж у кожному випадку систематично відрізала й блокувала всі
доступні шляхи, якими сім’ї могли передавати майно далі своїм нащадкам.
Водночас вона активно пропагувала добровільні пожертвування землі й
іншого скарбу на власну користь. Отже, церква стояла на сторожі своєї
матеріальної вигоди, яку їй давало зростання кількості небідних християн,
що помирали без спадкоємців476.

Відносно високий статус жінок Західної Європи був випадковим і
побічним продуктом користолюбства церкви. Вона ускладнювала вдовам
вступ у повторні шлюби тієї самої сімейної групи, що повертало їхнє майно
в родину чоловіка, тож вони мусили були володіти власністю поодинці.
Майнові права вдовиці і гарантії можливості розпорядитися майном на
власний розсуд були вигідними церкві, бо забезпечували безперебійне
джерело дарунків і пожертвувань від бездітних жінок і старих дів. Тому
право жінок володіти майном було похоронним подзвоном по родоводах
чоловічої лінії, що підривав принцип однолінійного успадкування477.

Католицька церква непогано заробила протягом століть після названих
змін у правилах, хоча ситуація, що склалася, була не просто випадковістю,
яка дає простір для логічної помилки «після цього — отже, внаслідок
цього». До кінця VII століття третина продуктивних, родючих французьких
земель перебувала в руках церкви; між VIII і IX століттями церковні
володіння в Північній Франції, на землях Німеччини й Італії подвоїлися478.
Ці дари й пожертвування перетворили церкву на потужний економічний і
політичний інститут, прокладаючи шлях до майбутнього конфлікту за
участю папи Григорія VII за інвеституру (його описано в розділі 18). Між
цими пожертвами й мусульманськими вакфами (благодійними
організаціями багатих мусульман) простежуються певні паралелі. Але якщо
вакфи переважно були просто стратегічними кроками задля захисту
власності від оподаткування й передачі її далі своїм дітям, землі, подаровані
бездітними жінками й старими дівами, надходили в руки церкви без
жодних особливих умов. Так церква опинилася серед найбільших земле- й
домовласників, керуючи садибами й контролюючи кріпосну економіку в
усій Європі. Це допомагало церкві в реалізації її місії — нагодувати
голодних і доглянути хворих, а також уможливило величезне розширення
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священства, монастирів і обителей. Однак це потягло за собою потребу
еволюції внутрішньої управлінської ієрархії й набору правил у межах самої
церкви, що перетворило її на незалежного політичного гравця часів
Середньовіччя.

Відповідно, описані зміни справили руйнівний вплив на племінну
організацію в усій Західній Європі. Німецькі, скандинавські, угорські й
слов’янські племена спостерігали за тим, як розчиняються їхні родинні
структури за два чи три покоління після навернення до християнства. Так,
справді, коріння цього навернення сягало політики, як, наприклад,
прийняття угорським монархом Іштваном (святим Стефаном) Святого
Причастя в 1000 році. Але фактичні зміни суспільних норм і правил щодо
сім’ї були насаджені не політичною владою, а церквою, і відбувалося це
насадження на соціальному й культурному рівнях.

СОЦІАЛЬНЕ ТЛО ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В ЄВРОПІ
Європа (зі своїми колоніальними відгалуженнями) була винятковою, бо

перехід від складних родинних стосунків стався спершу на соціальному й
культурному рівнях, а не на політичному. Церква, ідучи шляхом зміни
шлюбних і спадкових правил, діяла, у певному сенсі, і з політичних та
економічних мотивів. Але вона не була суверенним правителем територій; її
роль радше наближалася до соціального актора, чинника, вплив якого
полягав у встановленні власних культурних норм. Відповідно, європейське
суспільство стало значно індивідуалістичнішим уже в Середньовіччі, до
того, як почався процес державного будівництва, і за століття до
Реформації, Просвітництва й Промислової революції. Зміни, що
стосувалися сім’ї, замість бути результатом цих модернізаційних зрушень,
стали сприятливими умовами для них. Капіталістичній економіці, що
зароджувалася в Італії, Англії й Голландії в XVI столітті, не довелося долати
опору корпоративно організованих родинних груп з накопиченою
власністю, яку треба було захищати від ринку, як-от в Індії й Китаї. Тут
капіталізм у господарюванні вкорінювався в суспільствах, що вже мали
традиції індивідуалізованої власності, а майно вільно переходило з рук в
руки незнайомих між собою людей.

Це не означає, що перед європейськими державними будівничими
відкривалися безкраї й чисті простори, вільні від укорінених соціальних
інституцій. Якраз навпаки: коли я повернуся до розповіді про походження
європейської держави в розділі 21, ми побачимо, що перед ними постало
все різноманіття потужних соціальних акторів, і це мало неабияке значення
для розбудови верховенства права, підзвітності й відповідальності уряду.
Так, тут не було кланів і племен, проте на міцних ногах стояло кровне
дворянство з накопиченими поколіннями багатством, військовою владою й
могутністю, а також правовим статусом, успадкованим з епохи феодалізму.
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Той факт, що соціальні інститути в Європі були радше феодальними, ніж
родовими, мав якнайвагоміше значення для її подальшого політичного
розвитку. Феодальний васалітет був договором, що його добровільно
укладали між собою сильніший і слабший індивіди, і він містив юридичні
зобов’язання обох сторін. Незважаючи на те, що васалітет формалізував
доволі нерівне й ієрархічне суспільство, він став прецедентом і для
індивідуалізму (адже договір укладали індивіди, а не родинні групи), і для
поширення такого правового інституту, як юридична особа. Історик Єно
Сюч стверджує, що стосунки між феодалом і селянином почали набувати
договірного характеру в 1200 році, що створило базу для апелювання до
людської гідності більш широкого класу осіб. Від цього часу «кожне
селянське повстання на Заході було вираженням розлюченої людської
гідності, обуреної порушеними землевласником умовами договору та
підігрітої прагненням здобути “право на свободу”»479. Цього не ставалося в
тих суспільствах, де земельне право мало під собою родоплемінну основу
або визначалося фізичним пануванням одного роду чи племені над рештою.

Заміна місцевих родинних інституцій на феодальні була наступним
важливим політичним кроком, що вплинув на ефективність місцевого
урядування. І родоводи, і феодальні інституції перебирали на себе різні
елементи й функції суверенітету й управління, особливо коли центральні
уряди були слабкими. Вони могли гарантувати безпеку на локальному рівні,
здійснювати правосуддя й облаштовувати економічне життя. Крім того,
феодальні інституції були природно гнучкішими, адже в їхній основі був
договір, і їм було до снаги організувати більш рішучі колективні дії завдяки
своїй ієрархічності. Після юридичного закріплення права феодала не
підлягали постійному перегляду, як це було з владою всередині родів. Право
власності на майно, хай сильній чи слабкій особистості воно належить,
передбачає свободу: кожен може купити або продати його без жодних
застережень з боку соціальної системи, заснованої на родинності. Місцевий
феодал мав вирішальний голос і міг висловлюватися від імені спільноти,
яку «представляв», так, як не міг висловлюватися племінний лідер. Ми вже
бачили: помилкою, якої зазвичай припускалися європейські колонізатори в
Індії та Африці, була впевненість, що племінна зверхність на цих територіях
означала те саме, що влада місцевого феодала в Європі, тоді як насправді ці
два випадки були категорично різними.

Здобутком Макса Вебера є розгляд впливу релігії на політику й економіку
з позиції цінностей. Це стосується, наприклад, протестантської трудової
етики, яка, вважалося, чинить безпосередній вплив на поведінку
індивідуального підприємця часів Промислової революції через освячення
самого процесу роботи. Звісно, цінності мали важливе значення;
християнське вчення про загальну рівність усіх людей перед Богом дало
змогу простіше пояснити рівність прав жінок як власників. Але таке
пояснення підштовхує до питання: чому деякі релігійні цінності залишили
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позаду інші, посівши провідні позиції й міцно вкоренившись у суспільстві?
Саме так виглядає напад церкви на розширену родинність. Ці цінності
необов’язково випливають із християнського вчення; зрештою, не менш
християнська Східна (православна) церква в Константинополі не докладала
подібних зусиль задля зміни законів щодо одруження на більшості земель,
підвладних Візантії. Для прикладу наведу знамениту сербську задругу або ж
албанські клани з їхніми тривалими й заплутаними міжусобицями. Той
факт, що ці інституції вимерли в Західній Європі, має значно більше
спільного з матеріальними інтересами церкви, чий контроль над
соціальними цінностями був інструментом видобування власного зиску.
Отже, з одного боку, економічна черепаха стоїть на спині релігійної
черепахи, а з другого, релігійна черепаха стоїть на спині економічної і так
далі вниз.

Хай якими є припущення щодо найперших мотивів католицької церкви,
релігійних чи економічних, ця інституція постала як незалежний
політичний актор значно більшою мірою, ніж церква в будь-якому іншому
суспільстві серед тих, які розглядаються в цій книжці. Китай ніколи не
породжував такої релігії, що була би складнішою за поклоніння предкам чи
духам. Індія й мусульманський світ, навпаки, від самого початку
формувалися через релігійні інновації. В обох випадках релігія слугувала
важливим стримувальним чинником для політичної влади. Але у світі, який
сформував сунітський іслам, а також на Індійському субконтиненті,
релігійна влада ніколи не доростала до єдиної централізованої
бюрократичної інституції, що сама перебуває за межами держави. Процес
такого зростання в Європі тісно пов’язаний з розвитком сучасної
європейської держави, а також із появою її атрибута, який нині ми
називаємо верховенством права.
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17. ВИТОКИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Європейська винятковість проявляється в ролі права у формуванні ранньої
держави; визначення верховенства права й розбіжності в тлумаченні;
теорія Гаєка про пріоритет права над законодавством; англійське Загальне
право було засновано на королівській владі, і це зміцнило легітимність
англійської держави

Європейський політичний розвиток був винятковим тому, що
європейські суспільства рано вийшли із племінного рівня організації і
зробили цей крок, не давши скористатися ним суворо ієрархічній
політичній владі. Інакше кажучи, винятковість Європи в тому, що в основі
творення її держав було не так уміння будівничих розгорнути й
демонструвати військову могутність, як їхня спроможність вершити
правосуддя. Зростання влади й легітимності виявилося невід’ємним від
появи в ній верховенства права.

Перші європейські держави підтримували й поширювали юстицію,
справедливість, але не завжди право. Останнє поставало або з релігії
(наприклад, із церковних указів, що регулюють шлюб і сім’ю, згаданих у
попередньому розділі), або зі звичаїв племен чи інших місцевих спільнот.
Часом перші європейські держави займалися законодавством, тобто
ухвалювали нові закони, але авторитет і легітимність полягали радше в
здатності неупереджено застосовувати їх, і при цьому закони не конче мали
бути «власної випічки».

Усвідомлення відмінності між правом і законодавством має вирішальне
значення для тлумачення верховенства права як такого. У терміна
«верховенство права», подібно до «демократії», є стільки визначень, скільки
є правознавців, зацікавлених у цьому питанні480. Я вкладаю в нього зміст,
який відповідає кільком важливим течіям осмислення цього феномену на
Заході: право — це набір абстрактних справедливих правил, які пов’язують
спільноту воєдино. У досучасних суспільствах право вважалося продуктом
органу, вищого за будь-яку людину-законодавця, тобто сформульоване або
божественним авторитетом, або віковічною традицією, або, зрештою,
природою481. Законодавство, з другого боку, відповідає тому, що сьогодні
називають позитивним правом і зараховують до функцій політичної влади.
Воно означає здатність короля, барона, президента, законодавчого органу
або воєначальника видавати й застосовувати, упроваджуючи в життя, нові
правила, засновані, зрештою, на такій собі комбінації сили, влади й
авторитету. Можна сказати, що верховенство права можливе лише тоді,
коли вже є певний звід законів, чи радше нормативно-правовий корпус,
вищий за просте законодавство, і це має свідчити, що індивід, який
уособлює й здійснює політичну владу, відчуває себе зв’язаним ним. Це не
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означає, що ті, у чиїх руках законодавча влада, не матимуть права
створювати нові закони. Але дії в межах верховенства права вимагають, аби
закони ухвалювалися за правилами, установленими вже наявним законом, а
не на власний розсуд.

Оригінальне, первісне розуміння закону як чогось застиглого з волі чи то
Бога, чи то звичаю, чи то природи передбачає, що його не можна змінювати
людськими діями, хоча можна і варто інтерпретувати відповідно до нових
обставин середовища. Після занепаду релігійної влади й зміцнення віри в
природні закони ми дійшли розуміння права як чогось створеного людьми,
але тільки за умови суворої відповідності набору процедурних правил, які
гарантують, що в їхній основі лежить широкий соціальний консенсус з
приводу базових цінностей. Різниці між правом і законодавством зараз
відповідає відмінність між конституційними нормами й загальним правом,
де щодо перших застосовуються жорсткіші вимоги, як-от конституційна
більшість при голосуваннях. У сучасних Сполучених Штатах Америки це
значить, що будь-який новий закон, ухвалений Конгресом, мусить
узгоджуватися з нормами вищого порядку, тобто з Конституцією,
відповідно до тлумачення Верховного суду.

Раніше я розглядав політичний розвиток з позицій державного
будівництва, а також здатності держав концентрувати й застосовувати
владу. Верховенство права, у свою чергу, є окремим компонентом
політичного порядку, який установлює обмеження державній владі.
Першими стримувальними інструментами для виконавчої влади були не
демократичні зібрання чи вибори. Останні були радше результатом
домовленостей суспільства, відповідно до яких правителі мусили діяти
відповідно до закону й права соціуму підпорядковуватися їм. Державне
будівництво й верховенство права співіснують, не без певного тертя. З
одного боку, правителі можуть реалізувати свою владу, діючи в межах
закону та від імені закону. З другого боку, право може перешкодити їм
чинити те, що вони хотіли б, і не тільки зі свого приватного інтересу, а в
інтересах спільноти загалом. Отже, верховенство права постійно стикається
з потребою генерувати політичну владу й заважає їй. Це засвідчують і
англійські монархи XVII століття, які сподівалися на збільшення доходів
казни без узгодження з парламентом, і уряди Латинської Америки ХХ
століття, що борються з тероризмом нелегальними ескадронами смерті.

СУЧАСНА ПЛУТАНИНА ЩОДО ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
Для сучасних країн, що розвиваються, один із найбільших політичних

недоліків полягає у відносній слабкості верховенства права. З усіх атрибутів
сучасних держав, мабуть, найважче вибудувати саме ефективні правові
інститути. Військова організація й податкові органи виникають природним
чином, бо базуються на хижацьких інстинктах людей. Ватажку озброєного
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угруповання не надто важко зібрати всіх докупи й кинути на вибивання
ресурсів з підвладного суспільства на власну користь. На іншому кінці
спектру перебувають демократичні вибори, які відносно легко (проте
дорого) організувати чи інсценувати, крім того, нині є велика міжнародна
інфраструктура, що допомагає в цій справі482. А от правові інституції слід
поширювати по всій країні та ще й підтримувати їхнє належне
функціонування. Для цього потрібні як фізичні об’єкти, так і величезні
інвестиції в підготовку юристів, суддів та інших службовців, зокрема
поліції, які займатимуться підтримкою правопорядку й стежитимуть за
дотриманням законів. Але найголовнішим є те, що правові інстанції мусять
вважатися легітимними й авторитетними, і так мають думати не лише
пересічні громадяни, а й впливові суспільні еліти. Давно доведено, що
досягти такого стану — завдання не з легких. Сьогодні Латинська Америка є
підкреслено демократичною, але верховенство права там украй слабке, що
можна продемонструвати хабарництвом у поліції й ухилянням від сплати
податків суддями. Російська Федерація досі проводить «демократичні
вибори», проте з приходом до влади Володимира Путіна та еліти, що
гуртується навколо нього, у ній безкарно порушуються і закон, і право.

У науковій літературі є чимало праць, що пов’язують установлення
верховенства права з рівнем економічного розвитку483. Вони відображають
важливу тезу про те, що поява сучасного світу, зокрема й виникнення
капіталістичної економіки, залежала від попереднього існування
верховенства права. Вочевидь, його відсутність є однією з основних причин,
чому бідні країни не можуть набрати високих темпів зростання.

Однак уся ця література доволі заплутана й непослідовна, коли мова
заходить про визначення верховенства права і способи виявлення його
наявності або відсутності. Крім того, теорія, що пов’язує різні компоненти
верховенства права з економічним зростанням, емпірично є сумнівною, і
цей сумнів подвоюється, якщо проектувати її в минуле на суспільства, які
існували в економічних умовах, описаних Мальтусом. Перш ніж ми
зможемо взятися за опис історії й витоків верховенства права, варто
прибрати зі шляху дещо з багажу, залишеного сучасними дискусіями
навколо цієї теми.

Коли економісти говорять про верховенство права, вони зазвичай мають
на увазі сучасне право власності та дотримання договору484. Сучасне право
власності належить індивідам, які можуть вільно купувати й продавати
майно, без обмежень, що накладаються родинними групами, церквою чи
державою. Теорія, за якою право власності й договір пов’язані з
економічним зростанням, виглядає досить просто. Ніхто не буде робити
довгострокових інвестицій без упевненості, що його право власності
надійно захищено. Якщо уряд раптом підніматиме податки на інвестиції, як
учинила Україна на початку 1990-х після підписання угоди про
інфраструктуру для стільникової телефонії, інвестори можуть забрати
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гроші й утримуватимуться від майбутніх проектів. Торгівля так само
вимагає правового механізму, що гарантував би виконання договорів і
розв’язання суперечок, що неминуче виникатимуть під час взаємодії сторін.
Що прозорішими є договірні правила і що стандартизованішим є їхнє
примусове виконання, то енергійнішою буде торгівля. Саме тому багато
економістів підкреслюють важливість «надійності зобов’язань» як ознаки
інституційного розвитку держави.

Таке розуміння верховенства права перегукується, але лише частково, з
визначенням, поданим на початку цього розділу. Очевидно: якщо уряд не
відчуває своєї зв’язаності вже наявним верховенством права і вважає себе
цілковито суверенним, ніщо не завадить йому відбирати майно у громадян
або іноземців, які мають бізнес у його державі. Якщо загальні норми права
не застосовуються до впливових еліт або до найбільш потужного актора —
самого уряду, то жодної певності в захищеності приватної власності й
торгівлі бути не може. Словами політолога Баррі Вейнґаста, держава, що є
достатньо сильною, аби забезпечити дотримання права власності, може
також і позбавити його485.

З іншого боку, можна мати «доволі добре» право власності, що
уможливлює економічний розвиток без істинного верховенства права, яке
є, нарешті, остаточним сувереном486. Доречним прикладом є Китайська
Народна Республіка. Істинного верховенства права в Китаї нині немає:
Комуністична партія Китаю не визнає авторитету будь-якої іншої
інституції, чия влада є вищою і яка здатна скасувати її, партії, рішення. Хоча
КНР має конституцію, її визначає партія, а не навпаки. Якщо чинна влада
Китаю захоче націоналізувати всі іноземні інвестиції або повернути у свою
власність майно приватних осіб, а країну повести назад до маоїзму, жодної
правової основи, що запобігла б цим діям, немає.

Китайський уряд вважає за краще не чинити чогось подібного, бо
виходить з позицій власної користі, і, як видається, більшість сторін це
також влаштовує, бо гарантує надійне забезпечення такої поведінки і в
майбутньому. Абстрактне визнання «верховенства права» й зобов’язання
дотримуватися його не вважається необхідністю, за якої країна могла б
досягнути подвоєних темпів зростання й тримати їх протягом трьох
десятиліть. Коли партія розпустила колгоспи в 1978 році згідно із Законом
про відповідальність домогосподарств, вона не пішла на цілковите
відновлення права власності китайських селян за сучасними стандартами
(тобто не дала окремим особам повного права на відчуження нерухомого
майна). Партія радше дала їм спадкові права на узуфрукт (довгострокова
оренда), аналогічне до прав на володіння, що надавалися селянам
центральних провінцій Османської імперії. Однак вони були «доволі
добрими», аби привести до подвоєння сільськогосподарського виробництва
лише через чотири роки після зміни правил тримання власності.

За династичного Китаю в державі верховенства права було не більше, ніж
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за комуністичного. З іншого боку, імператорський Китай у мирний час,
можливо, уже мав «доволі добре» право власності на місцевому рівні, яке
сприяло підвищенню продуктивності сільського господарства за наявних
тоді технологій. І це право не надто відрізнялося від того, яким китайські
селяни послуговуються сьогодні. Обмеження права власності навіть з боку
цупкої й хижої держави видається меншим злом порівняно з тим, що
творило би продовження зв’язку між власністю й ріднею. Адже та власність
тягнула міріади обов’язків, що їх накладали родоводи за чоловічою лінією, і
навіть у часи Китайської Республіки ХХ століття все ще визнавалося право
сімей і родів обмежу-вати відчуження землі487.

Крім того, незрозуміло, чи найсучаснішого і найчіткіше окресленого
права власності було б достатньо, аби істотно підняти продуктивність праці
чи хоча б перетворити мальтузіанське суспільство на капіталістичний світ.
Запровадженню інших інституцій, потрібних для підтримки безперервного
технологічного прогресу (науковий метод, університети, людський капітал,
дослідні лабораторії, культурне середовище, що заохочувало б до ризику й
експериментування тощо), заважали тогочасні можливості приросту
продуктивності й здобутків від неї. Усе це могло сформувати «доволі добре»
право власності, але й воно не може гарантувати сталого технологічного
поступу488.

Тож акцентування економістів на сучасному праві власності й дотриманні
договору в умовах верховенства права можна спростувати у двох аспектах.
По-перше, у сучасному світі, де можливі безперервні технологічні інновації,
«доволі доброго» права власності, що не має над собою суверенного
верховенства права, часом достатньо для досягнення високих темпів
економічного зростання. По-друге, у світі, описаному Мальтусом, такі
темпи зростання недосяжні навіть за наявності сучасного права власності й
верховенства права, бо причини, що обмежують ці темпи, криються в
іншому.

Є ще одне визначення верховенства права, яке, імовірно, передбачає
такий самий значний вплив на економічне життя досучасного світу, як і в
наш час. Ідеться про просту безпеку людей, можливість вийти з природного
стану, сповненого насильства, і займатися повсякденними справами без
страху бути вбитим чи пограбованим. Ми, як правило, цінуємо цей аспект
верховенства права вже тоді, коли його немає, а коли він є, то сприймаємо
його як належне і не помічаємо.

Нарешті, не можна говорити про верховенство права без вказівки, до кого
воно застосовується, тобто без називання кола людей, які вважаються
особами, що ним охороняються. Суспільства тяжіють до дотримання
основних соціальних правил повсюдно й без винятків, але верховенство
права, яке захищає громадян від свавільних дій самої держави, часто
застосовується лише щодо меншості — до привілейованих суб’єктів. Інакше
кажучи, часто право захищає інтереси еліт, близьких до уряду або тих осіб,
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які контролюють державу, і в цьому сенсі воно нагадує те, що Сократ у
Платоновій «Республіці» називає «справедливістю зграї розбійників».

Візьмімо, наприклад, лист від пані Марі де Севіньє, письменниці та однієї
з найбільших власниць салонів Франції XVII століття, до дочки. Дотепна й
чутлива жінка описує, як у Бретані солдати стягували новий податок,
виштовхуючи людей похилого віку й дітей з будинків на вулицю в пошуках
майна для конфіскації. Близько шістдесяти містян мали повісити
наступного дня через несплату. Де Севіньє розповідає: «Волоцюгу, що грав
першу скрипку в крадіжці казначейських знаків, колесували, переламали
кістки; четвертували [розірвали на чотири частини] і ці частини виставили
на чотирьох вулицях міста»489.

Очевидно, французька держава не застосовувала б такого радикального
покарання до самої пані де Севіньє і їй подібних. Як ми побачимо в розділі
23, обтяжливі податки стосувалися пересічних громадян саме тому, що
держава аж надто шанобливо ставилася до права власності та особистої
безпеки аристократії. Ні, заява, що верховенства права в XVII столітті у
Франції не було, — хибна, просто держава не вважала простолюд гідним тих
самих прав, що й аристократія. Те саме стосується й США тих часів, коли в
країні заперечували право голосу темношкірих, жінок, корінних
американців, зрештою, кожного, хто не був білим і не мав власності. Однак
процес демократизації поступово розширив верховенство права і включив
під його опіку всіх.

Одним із наслідків плутанини з визначенням верховенства права є те, що
програми, розроблені багатими країнами для поліпшення становища в
бідних, дуже рідко дають варті уваги результати490. Люди, яким пощастило
жити в країнах із сильним верховенством права, зазвичай не розуміють
навіть того, як воно виникло, і помилково приймають зовнішні форми за
його сутність. Так, наприклад, «стримування й противаги» вважаються
ознакою суспільства, де панує сильне верховенство права, бо гілки влади
контролюють і стримують поведінку одна одної. Але сама формальна
система стримувань — не те саме, що потужне демократичне урядування.
Суди можна застосовувати у зриванні й перешкоджанні колективним діям,
як у сучасній Індії, де тривалі судові провадження можуть ставати
причиною занепаду важливих інфраструктурних проектів. Або ж їх можуть
використовувати для захисту інтересів еліт від волі уряду, як у випадку з
американською справою «Лохнер проти міста Нью-Йорк»; її розглядав
Верховний суд країни в 1905 році, і він же захистив інтереси бізнесу проти
зусиль законодавця обмежити робочий час. Отже, формула поділу влади
періодично не відповідає змісту й сутності законослухняного суспільства.

Далі ми поглянемо на розвиток верховенства права в якомога ширшій
перспективі: звідки взялося право, тобто загальний набір правил, що є
справедливим? Як виникають і розвиваються конкретні правила стосовно
власності, забезпечення виконання договорів і комерції? І як вища
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політична влада визнала за правом його власний суверенітет?

ТЕОРІЯ ГАЄКА ПРО ВИЩІСТЬ ПРАВА НАД ЗАКОНОДАВСТВОМ
Видатний австрійський економіст Фрідріх Гаєк запропонував непросту

теорію про походження права, яка розкриває важливі відомості про його
значення, що лягають в основу уявлень людей про верховенство права
сьогодні. Гаєка називають «хрещеним батьком» сучасного лібертаріанства,
але лібертаріанці не проти правил як таких. Учений стверджував: «Тільки
наявність загальних правил уможливлює мирне співіснування людей у
суспільстві»491. Гаєк розробляв підхід, який називав «раціоналістичним»,
або «конструктивістським», тлумаченням походження права. Згідно з ним,
право постає з волі законодавця, який раціонально досліджує проблеми
суспільства й розробляє закон, який, на його думку, установить найкращий
соціальний лад. Конструктивізм, стверджував Гаєк, був зарозумілістю, що
панувала останні триста років, а особливо на нього хибували французькі
мислителі, зокрема Декарт і Вольтер, які вважали, що людського розуму
достатньо, аби осягнути принципи існування людського суспільства. Це
спричинило те, що Гаєк називав величезною помилкою: Французьку
революцію, де політична сила застосовувала владу з метою реорганізувати
все суспільство в примусовому порядку, згори вниз, беручи за аргумент
упереджене поняття соціальної справедливості. У часи Гаєка (середина ХХ
століття) цю помилку повторювали не тільки соціалістичні країни, як-от
Радянський Союз, що спирався на раціональне планування й
централізовану владу, а й соціал-демократичні держави загального
добробуту по всій Європі.

На думку Гаєка, реорганізація згори вниз була помилкою з низки причин,
найважливішою з-поміж яких був той факт, що жоден планувальник
неспроможний володіти достатніми знаннями про реальне функціонування
й взаємодію в суспільстві, аби наважитися на його раціональне
переоблаштування. Значна частина знань про суспільство має локальний
характер і розпорошена між усіма суспільними одиницями; жоден індивід
не може володіти достатньою інформацією, аби передбачити наслідки
планованих законами чи правилами змін 492.

Соціальний порядок не був, вважав Гаєк, результатом раціонального
планування згори вниз; він радше складався як вектор взаємодії сотень чи й
тисяч атомізованих, окремих індивідів, що експериментували з правилами,
зберігаючи ті, які давали бажаний результат, і відкидаючи ті, що не
спрацьовували. Процес генерації соціального ладу мав інкрементальний
(висхідний), еволюційний і децентралізований характер; тільки із
застосуванням знань міріад осіб можна сподіватися на появу робочого
«успішного суспільства». Спонтанні порядки розвивалися подібно до того,
як Дарвін бачив розвиток біологічних організмів — через децентралізовану
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адаптацію та селекцію, але не через цілеспрямовану діяльність одного
творця.

За словами Гаєка, право є спонтанним порядком, і «не може бути жодних
сумнівів у тому, що право існувало за століття до того, як людині спало на
думку, що вона могла би встановлювати або змінювати його». І справді,
«люди навчилися дотримуватись правил поведінки (і змушувати до їх
виконання) задовго до того, як такі правила можна було описати словами».
Законодавство — тобто свідоме встановлення нових правил — «з’явилося в
історії людства порівняно пізно», а ідея, що «все право є, може бути й
мусить бути продуктом вільної творчості законодавця... фактично є
хибною, як і весь помилковий продукт… конструктивістського
раціоналізму»493.

Модель спонтанного порядку, яку вочевидь мав на увазі Гаєк, нагадує
англійське common law, загальне право, де норми з’являлись як результат
кумулятивних рішень незліченних суддів, що намагалися застосовувати
загальні правила до конкретних випадків, які їм доводилось розглядати:

Свобода британців, якою у XVIII столітті так захоплювалися в інших
частинах Європи, була... результатом того, що право, яке керувало рішеннями
судів, було Загальним правом, правом, яке існувало незалежно від будь-чиєї волі, і
водночас було обов’язкове для незалежних судів і розвинене ними; право, до якого
рідко мав стосунок парламент, і, коли це траплялося, він робив це тільки для
того, аби прояснювати сумнівні моменти в межах певного корпусу права494.

Отже, Гаєк концентрував увагу на сутності верховенства права: є більш
ранній його корпус, що становить волю всього суспільства, є вищим за
волю чинного уряду та обмежує можливості цього уряду в законотворчості.
Перевагу, яку вчений убачав в англійському загальному праві, визнають
чимало сучасних економістів, бо вважають його більш адаптивним та
орієнтованим на ринок, ніж континентальна традиція цивільного права495.

Викладаючи положення своєї теорії походження права, Гаєк вдається і до
емпіричних, і до нормативних тверджень. Він доводить, що право виникло
й розвивалося незапланованим, еволюційним чином у більшості країн і що
цей тип спонтанного права мусить визнаватися як вищий від свідомо
встановлених законодавчих правил. Таку інтерпретацію підтримував
видатний англійський юрист Едвард Кок; він стверджував, що загальне
право існує споконвіку, і цю думку підхопив також Едмунд Берк у своєму
захисті інкременталізму496. Гаєк був справжнім ворогом «великої держави»,
і не лише радянської комуністичної диктатури, а і європейських соціальних
демократій, які прагнули досягти «соціальної справедливості» шляхом
перерозподілу й регулювання. Він мав чітку позицію в давній суперечці між
тими, кого правознавець Роберт Елліксон назвав «юридичними
централістами» і «юридичними периферистами». Перші вважали, що
формальне законодавство створює й формує моральні норми, а другі
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стверджували, що воно лише кодифікує вже наявні неформальні правила497.
Однак видається, що формальна перевага, яку Гаєк віддавав «мінімальній

державі», додала свого забарвлення його емпіричним поглядам на
походження права. Адже попри те, що право передувало законодавству в
багатьох суспільствах, політична влада часто втручалася в його зміни,
навіть у ранніх суспільствах. І поява сучасного верховенства права
критично залежала від його застосування сильною централізованою
державою. Це виявляється навіть у самих витоках загального права, які
підносить Гаєк.

ВІД ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА ДО ЗАГАЛЬНОГО
Запропоноване Гаєком фундаментальне твердження, що право тяжіє до

розвитку на основі децентралізованої еволюції соціальних норм, є слушним
у широкому сенсі і стосується як давніх, так і наших часів. Але в розвитку
права були стрибки й розриви, які можна пояснити втручанням політичної
влади, але не наслідками процесів «спонтанного порядку» . Гаєк просто
помилявся щодо деяких історичних фактів498.

Одним з таких розривів був перехід від звичаєвого до загального права в
самій Англії. Загальне право — це не формалізований варіант звичаєвого.
Це право принципово іншого типу. Як ми бачили в розділі 4, суттєва зміна в
значенні відбувається, коли суспільства переходять від племінного до
державного рівня організації влади. У племінних суспільствах юстиція,
тобто пошук справедливості між людьми, дещо нагадує сучасні міжнародні
відносини, базовані на самодопомозі суперників, що на світовій арені, де
немає третьої сторони, яка змушувала б дотримуватися правил. Суспільства
державного рівня натомість відрізняються від племінних саме тим, що сама
держава й виступає такою стороною499.

Англія під кінець римського панування була організована племінним
способом і складалася з різних груп англів, західних саксів, ютів, кельтів та
інших. Держави там не було. Домашні господарства були згруповані в села,
а села — в більші одиниці, які називалися сотнями (бо охоплювали площі,
достатньо великі, аби годувати сотню сімей) або округами, графствами. Над
цим рівнем стояли королі, але ці первісні монархи не мали монополії на
владу й не могли забезпечувати дотримання правил у племінних одиницях.
Вони вважали себе не територіальними правителями, а королями народів,
наприклад, Rex Anglorum, або король англів. У попередньому розділі ми
бачили, що християнство почало підривати англо-саксонську племінну
організацію, з’явившись наприкінці VI століття з приходом
бенедиктинського ченця Августина. Але ерозія племінного права була
поступовою, і воно, як і раніше, превалювало впродовж хаотичних століть
другої половини І тисячоліття. У родинних групах були міцні узи довіри,
але між конкуруючими кланами панували ворожість і взаємні підозри.
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Таким чином, установлення справедливості оберталося навколо
регулювання відносин між групами родичів.

Першим відомим збірником англо-саксонського племінного права були
«Закони Етельберта», датовані приблизно 600 роком. Вони були дещо
схожими на ранішу «Салічну правду» короля Меровінгів Хлодвіга, бо
містили перелік згадуваних вище верґельдів — штрафів за різну шкоду:

Чотири передніх зуби коштували шість шилінгів за кожен, зуби поруч з ними —
чотири, інші зуби — один; великий палець і його ніготь, вказівний палець,
середній палець, безіменний палець, мізинець і їх відповідні нігті — всі
відрізнялись окремими цінами, що мали назву хот і встановлювалися для
кожного з них. Подібного роду різниця стосувалась і шкоди вухам, слух яких було
ушкоджено, відрізаних вух, проколотих вух і рваних вух; була відмінність між
голими кістками, ушкодженими кістками, зламаними кістками, проламаним
черепом, поламаними руками, зламаним підборіддям, зламаними ключицями,
зламаними стегнами, зламаними ребрами; і серед синців від ударів поза одягом,
синців під одягом і синців, що не почорніли500.

Однією з характеристик покарань верґельдом була їхня нерівність.
Відшкодування, що сплачувалося за різні травми, варіювалося залежно від
соціального статусу особи, якій завдали шкоди. Тому вбивство вільної
людини коштувало значно більшої суми, ніж убивство слуги чи раба.

Право германських племен, по суті, не відрізнялося від набору законів
будь-якого іншого племінного суспільства, навіть від законів сучасних
нуерів і вантоків Папуа-Нової Ґвінеї. Якщо хтось поранить вас або вашого
одноплемінника, ваш клан чи плем’я мусить помститися, аби захистити
честь і довіру між членами групи. Усе — і шкода, і відплата — є
колективним: зазвичай достатньо помститися не винуватцеві, а його
близькому родичу. Верґельд існував як засіб регулювання суперечок, перш
ніж вони переростуть у тривалі міжусобиці або племінну вендету.

Корені сучасних судів сягають міжкланових асамблей, зборів,
організовуваних для посередництва в разі кровних ворогувань. Серед
англо-саксонських племен ними були зібрання вільних громадян, звані
мутами. Мути слухали свідчення обвинувача і звинуваченого, а тоді
обговорювали відповідні форми компенсації. Проте вони не мали сучасних
повноважень, аби змусити свідка давати свідчення. Їхнє рішення не
підлягало й примусовому виконанню, за винятком взаємної згоди сторін.
Юридичне доведення часто ґрунтувалось на тортурах, наприклад, примусі
звинуваченого ходити босоніж по розпеченому вугіллю чи по лезу або його
зануренні в холодну чи гарячу воду, щоб побачити, випливе він чи
потоне501.

Пізніше Фрідріх Ніцше зауважив, що запровадження християнства
справило неабиякий вплив на моральність серед германських племен.
Християнські герої були мирними і святими мучениками, а не воїнами чи
мстивими завойовниками, а релігія вчила загальної рівності, яка йшла
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врозріз з ієрархією родоплемінного суспільства, заснованого на уявленнях
про честь. Мало того, що нові християнські правила шлюбу й успадкування
справили руйнівний вплив на племінну солідарність, вони ще й сформували
уявлення про універсальну спільноту, засновану на єдиній вірі, а не на
родинній лояльності. Поняття роду й родової належності
трансформувалося, перейшовши від лідера групи, що стверджував
спільність походження від одного предка, до лідера й захисника ширшої
християнської громади. Однак ця трансформація відбувалася дуже
поступово.

Той факт, що трайбалізм у християнському суспільстві занепав, не
означає, що знівелювався й патримоніалізм. У Східній (православній)
церкві священикам і єпископам цього періоду дозволялося вступати в
шлюб і мати дітей. Вони практикували форму співжиття, відому як
«миколаїзм». З розширенням власності й накопиченого церквою майна
завдяки пожертвуванням прагнення церковних лідерів передати свої блага
дітям були неминучими, що втягувало їх у конфлікти з місцевими кланами.
Церковні посади стали коштовною власністю, яку можна було купувати й
продавати в межах практик, відомих як симонія.

Навернення язичників-германців до християнства, як і прийняття
невірними ісламу в арабському або турецькому родових суспільствах, було
цікавим викликом для теорії Гаєка про спонтанність порядку. Покажчик
понять і термінів, розроблений ученим, не дає жодного посилання на
релігію, а все ж таки релігія є явно найважливішим джерелом правових
норм у єврейському, християнському, індуїстському і мусульманському
суспільствах. Запровадження християнства в Європі стало першим
стрибком у розвитку права, коли воно вийшло із середовища родових
звичаїв. Зрушення в правилах шлюбу й власності, що дозволили жінкам
претендувати на майно, не були спонтанним експериментом серед місцевих
суддів чи громад, це нововведення було продиктоване потужною
ієрархічною інституцією — католицькою церквою. Церква не просто
відображала місцеві цінності, які були дуже різними. Ані православна, ані
мусульманська релігійна влада не прагнули змін чинних родинних правил у
своїх суспільствах. Сама церква усвідомила, що йдеться не просто про її
замирення зі звичаєвим правом. Папа Урбан II заявив графу Фландрії в
1092 році: «Чи ти стверджуєш, що виконував досі тільки те, що відповідає
давнім звичаям землі? Тоді знай, не заперечуючи, що твій Творець сказав:
“Мене звуть Істина”. Він не сказав: “Мене звуть Звичай”»502.

Другим великим стрибком у розвитку англійської правової системи стало
запровадження самого загального права. Воно не з’явилося в спонтанній
еволюції звичаєвого. Загальне право було тісно пов’язане з розвитком
ранньої англійської держави й залежне від державної влади в її
потенційному домінуванні. Очевидно, що просування загального права на
всіх англійських територіях було основним засобом розширення державної
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влади в період після норманського завоювання. Видатні правознавці
Фредерік Майтланд і Фредерік Поллок так описують його походження:

Звичай королівського двору є звичаєм Англії і стає Загальним правом. Що
стосується місцевих звичаїв, королівські судді загальними фразами висловили
свою повагу до них. Ми не бачимо жодних ознак свідомого бажання їх
викорінювати. Проте, навіть якщо їх і не руйнують, подальший їх розвиток
перебуває під контролем. Особливо в усіх питаннях процедури королівський суд,
який зараз здобув ретельний контроль над усіма іншими судами, схильний
вважати тільки власні правила єдино справедливими503.

Процес неможливо зрозуміти без оцінювання ролі перших європейських
правителів. Королі XI століття були не територіальними керівниками, а
радше першими серед рівних в умовах децентралізованого феодального
ладу. Монархи, як-от Вільгельм I чи Генріх І, більшу частину життя були в
дорозі, рухаючись від однієї частини свого королівства до іншої, бо це був
єдиний спосіб утверджувати владу й підтримувати комунікацію у світі, який
відступив, повернувшись до ізольованих суспільств хутірного й садибного
рівнів. Серед користі, яку міг дати король, було вислуховування апеляцій у
тих випадках, коли суб’єкти не були задоволені правосуддям місцевих
феодалів. Король, зі свого боку, був зацікавлений у розширенні юрисдикції
власних судів, бо отримував плату за свої послуги. Апеляція до
королівського суду також підвищувала його престиж, бо король міг
підірвати авторитет і владу місцевого феодала, скасувавши його судові
висновки504.

Починалась і конкуренція між різними типами судів за справи, але з
плином часу панівні позиції твердо посіли королівські. Це було вигідно на
місцях з низки причин. Мандрівні королівські суди сприймались як
об’єктивніші, бо були менше пов’язані, ніж феодальні, з місцевими
сторонами конфлікту, вони мали й певні процесуальні переваги, як-от
здатність змушувати громадян до служби присяжними505. Із часом вони
також виграли від економії на масштабах і обсягах. Відправлення
правосуддя вимагало кадрів з досвідом і освітою. Першими національними
бюрократіями були королівські суди, які почали складати зводи звичаєвих
норм і формувати систему прецедентів, де письменність була, очевидно,
необхідною передумовою. З кожним десятиліттям зростала кількість
фахівців юриспруденції, навчених на прецедентному праві, яких потім
призначали суддями в усьому королівстві.

Загальне право називається так через те, що воно не партикуляристське.
Це означає, що міріади звичаєвих норм, якими регулювалися різні регіони
Англії, було замінено єдиним загальним правом, у якому прецедент в одній
частині королівства підлягав застосуванню в решті його частин (принцип
«твердого рішення»). Застосуванням права займалася мережа суддів, що
працювали в межах єдиної системи, значно систематичнішої й
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формальнішої за клаптики звичаєвих правил, що панували раніше. Справді,
загальне право було побудовано на прецедентах звичаєвого, але поширення
державної влади створило низку нових ситуацій, у яких звичаєві норми
втрачали свою актуальність. Так, наприклад, злочини, які родина злочинця
компенсувала через верґельди, тепер підлягали кримінальній
відповідальності, якою займалася вища за причетних третя сторона,
місцевий феодал чи сам король. Також королівські суди стали місцем
з’ясування безконфліктних питань, як-от реєстрації власності чи передачі
землі506.

Отже, загальне право було розривом в англійському правовому розвитку.
Навіть попри те, що воно спиралося на ранні прецеденти, йому ніколи не
належало би стати законом без Норманського завоювання, яке усунуло
стару данську й англо-саксонську знать, установивши єдине й дедалі
потужніше джерело централізованої влади. Пізніша еволюція загального
права вже могла бути спонтанним процесом, але його поява як ґрунту для
ухвалення юридичних рішень зумовила потребу в централізованій
політичній владі, здатній утілити це право в життя507.

Історіограф Йозеф Штраєр стверджує, що в період Середньовіччя перші
держави будувалися навколо правових і фінансових систем, а не навколо
військових організацій, попри те, що саме вимоги військової мобілізації
підштовхували державне будівництво пізніше, на початку сучасного
періоду. Так, правові інституції у якомусь сенсі передували навіть
фінансовим, бо королівські суди були серед найважливіших джерел
королівських прибутків. Здатність короля забезпечувати єдине правосуддя
— на відміну від різнорівневих ставок верґельду, що залежали від
соціального статусу жертви злочину, за звичаєвим правом — збільшувала
його престиж і авторитет508. Як і в традиціях близькосхідних монархій,
король необов’язково вважався чи був найбільш агресивним
воєначальником. Він також був захисником прав тих, хто ставав жертвами
хижих місцевих феодалів, а крім того — носієм справедливості.

Ця правова функція централізованої держави довела свою надзвичайну
важливість у подальшому розвитку права власності в Англії, а відтак — у
легітимності самої англійської держави. Феодальним судам належала
виняткова юрисдикція щодо стосунків місцевих феодалів зі своїми
вільними й невільними мешканцями аж до 1400 року. Коли справа
доходила до суперечок з приводу власності, це трохи нагадувало лисицю,
яка стереже курник. Однак поступово королівські суди утверджували
власний контроль над цими питаннями. На початку ХІІІ століття дехто
вважав, що король здійснює свою владу щодо всіх тимчасових суперечок у
королівстві, а тому нижчі суди отримують юрисдикцію тільки шляхом
делегування. Позивачі воліли бачити свої справи на розгляді в королівських
судах, і невдовзі феодальні суди втратили свою юрисдикцію стосовно
конфліктів з приводу землеволодіння509. Ця керована ринком перевага
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передбачала, що королівські суди мали сприйматися як більш справедливі і
менш упереджені на користь місцевих феодалів, а також спроможні
забезпечити виконання власних рішень.

В інших європейських країнах такого зсуву не відбулося. У Франції,
зокрема, феодальні суди зберігали свою юрисдикцію над земельними
питаннями аж до Великої французької революції. У певному сенсі
парадоксальним є те, що французьких королів XVII століття, зокрема
Людовика XIII і Людовика XIV, вважали, на відміну від їхніх англійських
«колег», уособленням дворянства, що прагнуло дорватися (і дорвалося) до
абсолютної влади. Але провінційному дворянству було залишено
юрисдикцію над місцевими судами. Сер Генрі Мейн у своєму есе «Франція і
Англія» вказує, що з початком революції в усій Франції палали замки, і
найпершими летіли у вогонь документи з кімнати, у якій зберігалися титули
на власність. На противагу англійському селянству, французьке вважало,
що право власності на землю, яка належала поміщикам, було нелегітимним
через фундаментальну упередженість судів, підконтрольних місцевим
феодалам510.

Останній приклад ілюструє важливий момент, що стосується природи
верховенства права. Воно має у своїй основі саме право, а не видимі
інституції, що займаються його реалізацією, — суддів, адвокатів тощо.
Верховенство права також спирається на формальні процедури, за
допомогою яких ці інституції працюють. Але його належне функціонування
є настільки ж нормативним, наскільки й інституційним або процедурним
питанням. Переважна більшість людей у будь-якому мирному й доладному
суспільстві підкоряється закону не тому, що він є раціональним
розрахунком їхніх витрат і прибутків та передбачає страх покарання. Люди
дотримуються закону, бо вважають його справедливим. Вони значно менше
схильні коритися правилам, що, на їхню думку є несправедливими511.

Навіть той закон, який сприймають за справедливий, вважатиметься
несправедливим, якщо його застосуванню бракуватиме принципу рівності,
наприклад, якщо багаті і впливові зможуть звільнити себе від його дії. У
такому випадку на інституції та їхню здатність здійснювати правосуддя
неупереджено й однозначно буде покладено важкий тягар. У цю гру
втручається ще один важливий нормативний аспект. Як може звичайна
інституція стримувати багатих і впливових, якщо вони самі не вважають за
потрібне самообмежуватися або принаймні стримувати інших, таких самих,
як вони? Якщо суддів, прокурорів і поліцейських можна купити або
залякати, як це відбувається в багатьох країнах, де верховенство права є
відверто слабким, то чи має значення — існує ця інституція формально чи її
не існує взагалі?

Релігія мала надважливе значення для створення нормативно-правового
порядку, що був би прийнятним і для королів, і для звичайних людей.
Поллок і Майтланд пишуть, що король не був вищим за закон: «Теорію, що
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в кожній державі має бути людина або група людей, що стоять над законом,
такий собі “суверен” без обов’язків і прав, слід відкинути… Ніхто не
припускає, що король, навіть за згодою англійських прелатів і баронів, міг
змінити загальне право католицької церкви»512. Король був змушений
рахуватися з тим фактом, що його піддані будуть повставати проти будь-
яких дій, які вважатимуть несправедливими. А те, що вони вважатимуть
несправедливим і що може мобілізувати їх на опір проти короля, у свою
чергу, залежало від розуміння, як діє останній: у межах права або поза
ним513.

Але справедливий нормативний порядок також вимагає влади. Якщо
король не бажає забезпечити дотримання законів елітою країни або він
неспроможний до цього, легітимність права занепадатиме незалежно від
того, де воно закорінене: у релігії, традиціях чи звичаї. Цього моменту Гаєк і
його послідовники-лібертаріанці не зауважили: загальне право може бути
результатом роботи окремих індивідуалізованих суддів, проте воно ніколи
не з’явилося б і ніхто не дотримувався б його й не виконував би його вимог
без сильної централізованої держави.

Англія здійснила ранній і вражаючий перехід від звичаєвої до сучасної
правової системи, яка лягла в основу легітимності самої англійської
держави. Інші європейські країни здійснили подібний перехід у ХІІІ
столітті, але на основі зовсім іншої правової системи — цивільного права,
яке випливає з кодексу римського імператора Юстиніана. Ключем до цього
переходу на континенті була поведінка католицької церкви. Цю історію
разом із поясненням, чим ця церква відрізнялася від релігійних інституцій
Індії та мусульманського світу, я подаю в наступному розділі.

480 Щодо обговорення поняття верховенства права див.: Judith N. Shklar. Political Theory and
the Rule of Law, in Stanley Hoffmann, ed., Political bought and Political Wnkers (Chicago: University of
Chicago Press, 1988).

481 Вільям Блекстон стверджує, що існує єдиний закон природи, який виявляється через
причиновість, що «є обов’язковою по всьому світу в усіх країнах і в усі часи; жодні людські
закони не мають будь-якої чинності, якщо вони суперечать йому». Юрист продовжує,
стверджуючи, що релігійні закони є просто іншими версіями універсального закону природи
і що «виявлений закон має значно більшу автентичність, ніж та моральна система, яка обрамлена
етичними письменами й письменниками та названа природним законом». Див.: Blackstone.
Commentaries on the Laws of England (Philadelphia: Birch and Small, 1803): 41–42.

482 Див., наприклад, Krishna Kumar, ed. Postconflict Elections, Democratization, and International
Assistance (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998).

483 Для огляду цієї літератури див.: Stephan Haggard, Andrew MacIntyre and Lydia Tiede. The
Rule of Law and Economic Development // Annual Review of Political Science, 11 (2008): 205–34. Див.
також: Stephen Knack and Philip Keefer. Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests
Using Alternative Measures // Economics and Politics, 7 (1995): 207–227; Philip Keefer. A Review of the
Political Economy of Governance: From Property Rights to Voice (Washington, D.C.: World Bank
Institute Working Paper 3315, 2004); Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi.
Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996–2004 (Washington, D.C.: World Bank Institute,
2005).

484 Barzel. Economic Analysis of Property Rights.
485 Barry Weingast. The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and

265



Economic Development // Journal of Law, Economics, and Organization 11 (1995): 1–31.
486 «Доволі добре» право власності пропонується в: Merilee S. Grindle. Good Enough

Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries // Governance 17, no. 4 (2004):
525–548.

487 Schurmann. Traditional Property Concepts in China.
488 Дуглас Норт стверджує, що технологічні інновації не відбуватимуться без права власності,

що уможливлює приватний прибуток, близький до соціального. Див., наприклад, North. Structure
and Change in Economic History. — 159–160. Хоча це може бути слушним стосовно технології, яка
вбудовує наукові знання в конкретні продукти, значна кількість наукових досліджень, які
продукує технічний прогрес, мають характер суспільних благ, що потребують підтримки з боку
державних установ. Може також трапитися, що права власності на землю та майно можуть дуже
відрізнятися від права інтелектуальної власності (патентів, авторських прав тощо).

489 Цитується в: Alexis de Tocqueville. Democracy in America, trans. Harvey C. Mansfield and
Delba Winthrop (Chicago: University of Chicago Press, 2000), Vol. II, part 3, chap. 1. — Р. 537.

490 Для огляду чинних програм зі сприяння верховенству права див.: Thomas Carothers.
Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge (Washington, D.C.: Carnegie Endowment,
2006).

491 Friedrich A. Hayek. Law, Legislation and Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1976),
1:72.

492 Цей аргумент був основним у нападках, до яких вдалися економісти Гаєк і Людвіг фон
Мізес, критикуючи соціалістичну систему централізованого планування в 1930-х і 1940-х роках.
Див.: Friedrich A. Hayek. The Use of Knowledge in Society // American Economic Review, 35, no. 4
(1945): 519–530. Див. також: Fatal Conceit: The Errors of Socialism (Chicago: University of Chicago
Press, 1988).

493 Hayek. Law, Legislation and Liberty. — Р. 72–74.
494 Там само. — Р. 85.
495 Див., наприклад, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer and Robert W.

Vishny. Legal Determinants of External Finance // Journal of Political Economy, 52 (1997): 1131–1150;
а також: Law and Finance // Journal of Political Economy, 106 (1998): 1113–1155. Ця література
відкрила широку дискусію. Немає ясності, чи системи загального права пропонують чіткі
переваги над цивільним правом з огляду на економічне зростання. Сам Гаєк, посилаючись
на загальне право, зауважив, що Кодекс Юстиніана, на якому базувалися системи цивільного
права, у свою чергу, не був продуктом поступової акумуляції рішень римських юристів. Зрештою,
перебільшити відмінність між цими системами легко. Див.: Hayek (1976). — Р. 83.

496 J.G.A. Pocock. Burke and the Ancient Constitution —A Problem in the History of Ideas //
Historical Journal, 3, no. 2 (1960): 125–143.

497 Robert C. Ellickson. Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1991).

498 Критику Гаєка див.: Shklar. Political Theory and the Rule of Law.
499 Стосовно середовища див.: Richard E. Messick. The Origins and Development of Courts //

Judicature, 85, no. 4 (2002): 175–181. Дехто визначає закон як правила, застосовувані третьою
стороною, і в такому розумінні права як такого в родоплемінному суспільстві не існує. Проте я,
як і раніше, звертатимуся до родоплемінного права.

500 Harold J. Berman. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983): 54.

501 Там само. — Р. 56.
502 Цит. за: Bloch. Feudal Society. — Р. 113.
503 Pollock and Maitland. The History of English Law. — Р. 184.
504 Joseph R. Strayer. On the Medieval Origins of the Modern State (Princeton: Princeton University

Press, 1970): 29-30; Martin M. Shapiro. Courts: A Comparative and Political Analysis (Chicago:
University of Chicago Press, 1981): 74.

505 Paul Brand. The Formation of the English Legal System, 1150–1400, in Antonio Padoa-Schioppa,
ed., Legislation and Justice (New York: Clarendon Press, 1997): 107.

506 Там само. — Р. 108.
507 Див.: Arthur T. von Mehren. The Civil Law System: Cases and Materials for the Comparative

266



Study of Law (Boston: Little, Brown, 1957): 7–11.
508 Strayer. Medieval Origins of the Modern State. — Р. 26–31.
509 Brand. Formation of the English Legal System. — Р. 104.
510 Maine. Early Law and Custom. — Р. 296–328. Фактично французька держава XVIII століття

дедалі частіше підтримувала правові вимоги селянства до місцевих сеньйорів, підриваючи навіть
ці аристократичні привілеї. Як припускає Токвіль, це призвело до відповідного зростання
селянських очікувань, які живили гнів, породжений нерівністю. Див.: Hilton Root. Peasants and
King in Burgundy: Agrarian Foundations of French Absolutism (Berkeley: University of California Press,
1987): 20–21.

511 Див.: Tom R. Tyler. Why People Obey the Law (New Haven: Yale University Press, 1990).
512 Pollock and Maitland. The History of English Law. — Р. 182.
513 Мартін Шапіро доводить, що судову незалежність в Англії завжди перебільшували і що

англійці завжди мали опозиційну віру в єдиний суверенітет короля в парламенті. Див.: Shapiro.
Courts. — Р. 65–67.

267



18. ЦЕРКВА СТАЄ ДЕРЖАВОЮ

Католицька церква відіграла вирішальну роль у встановленні верховенства
права в Європі; конфлікт інвеститури і його наслідки; церква набула
квазідержавних ознак; поява світської влади; сучасне верховенство права
вкоренилося в цих подіях

Верховенство права в найглибшому сенсі означає соціальний консенсус
щодо справедливості законів, які мають обмежувати поведінку правителя в
певний момент часу. Правитель не є сувереном; сувереном є право, і
правитель є легітимним лише доти, доки черпає свої повноваження з
останнього.

До настання сучасної світської епохи найочевиднішим джерелом
справедливих законів за межами політики була релігія. Але базовані на ній
закони обмежували правителів лише тоді, коли релігійна влада
формувалася незалежно від політичної. Якщо держава контролювала її
власність, керувала наймом священиків і звільняла їх, то релігійне право з
більшою ймовірністю зміцнювало політичну владу, а не обмежувало її. Тож,
аби розуміти принципи розвитку верховенства права, варто шукати не
тільки джерело й характер власне релігійних правил, а й конкретні шляхи,
якими йшла організація й інституціалізація релігійної влади.

Верховенство права в Європі закорінене в християнстві. Задовго до того,
як виникли європейські держави, у Римі діяв християнський понтифікат,
що міг творити авторитетні церковні закони. Європейські правила стосовно
одруження й спадкування майна спочатку диктували не монархи, а
особистості на зразок папи Григорія I. Саме він віддавав вказівки своєму
делегату Августину навернути язичницького короля Англії Етельберта І в
християнство.

Зі зростанням радикального ісламізму наприкінці ХХ століття багато хто
став стверджувати, що церква й держава на Заході розділені, а в
мусульманських країнах, як-от у Саудівській Аравії, — злиті. Таке
протиставлення не витримує жодної критики. Західне відмежування
церкви від держави ніколи не було константою ще з часів появи
християнства, навпаки, це явище радше епізодичне.

Християнство виникло як міленаристська секта, яку безжально
переслідували спершу іудейська, а потім — римська політична влада
впродовж перших трьох століть її існування. Але з наверненням римського
імператора Костянтина в християнство 313 року з єретичної секти воно
перетворилося на державну релігію Римської імперії. Коли західну частину
імперії захопили варвари-язичники, стався черговий поділ релігійної та
політичної влади. Слабкість політичних інституцій на Заході відкрила перед
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католицькою церквою широкі можливості для відстоювання незалежності.
У своїй доктрині папа Ґеласій І (492–496) стверджував, що прелати були
наділені законодавчою владою, вищою за виконавчу владу короля514. Але з
відновленням політичної влади наприкінці Середньовіччя церковну й
світську владу було злито вдруге.

Цезаропапізмом називають систему, у якій релігійна влада цілковито
підпорядкована державі, як це було тоді, коли християнська церква стала
державною релігією Риму. Титул Великий понтифік, яким тепер називали
пап, було взято від римських імператорів, які перебували на чолі державної
релігії Риму. Китай завжди був цезаропапістським (з можливим винятком
династії Тан, коли серед еліти набув популярності буддизм), як і більша
частина мусульманського світу за межами районів, де превалювали шиїти.
Східна Римська імперія у Візантії, попередниця сучасного православ’я, була
політеєю, для якої й було винайдено термін «цезаропапізм», і вона ніколи
не припиняла бути такою, навіть під час завоювання Константинополя
турками 1453 року. На що не так часто звертають увагу, то це на те, що
більша частина католицького світу (Західного християнства) також набула
ознак справжнього цезаропапізму на початку ХІ століття.

Практичне значення цезаропапізму полягало в тому, що політичній владі
належало право призначення церковних служителів, і саме так було в усій
Європі в період раннього Середньовіччя. Імператор, а разом з ним і
європейські королі й феодали призначали єпископів. Крім того, вони мали
право скликати церковні ради й могли впроваджувати церковне право.
Попри те, що папи вручали імператорам символи влади (інвеституру), саме
імператори і ставили, і знімали пап. З двадцяти п’яти пап, які були
найвищими католицькими ієрархами перед 1059 роком, двадцять один був
призначений відповідним імператором, а п’ятьох імператори вигнали.
Королі в усій Європі мали право вето на ті повноваження церковної влади,
які стосувалися призначення покарань світській515.

Церкві справді належало від чверті до третини всіх земель у більшості
європейських країн, що давало їй непогані прибутки й матеріальну
автономію. Але у зв’язку з підконтрольністю політичній владі щодо
призначень у парафії реальна незалежність церкви була обмеженою.
Церковні землі часто розглядались як ще одне джерело королівського
патронажу. Правителі часто призначали своїх родичів на посади єпископів,
і відтоді, як священики отримали право брати шлюб, їх часто втягували в
політичні процеси королівського двору тих юрисдикцій, до яких вони
належали. Церковні землі могли перетворюватися на спадкову власність,
яку передавали дітям єпископів. Священики також служили на багатьох
політичних посадах, зміцнюючи зв’язок між релігійною та політичною
владою516. Тому можна стверджувати, що сама церква була
патримоніальною організацією.
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КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Декларація незалежності католицької церкви від політичної влади,

проголошена наприкінці ХІ століття, з’явилася під орудою ченця на ім’я
Гільдебранд. Згодом він став папою Григорієм VII і правив з 1073 по 1085
рік517. Його група в папській партії, куди також входили Петер Даміані,
кардинал Гумберт і папа Пасхалій II, стверджувала, що папам належить
юридична зверхність над усіма християнами, зокрема над політичними
правителями, і що папа має право позбавити влади й імператора. Вона ж
заявляла, що єдиною інституцією, яка може призначати єпископів, є
церква, а не світська влада. Усе це було проголошено на тлі махінацій
імператора Священної Римської імперії Генріха III, який після прибуття в
Рим на свою коронацію скинув трьох конкуруючих пап на користь
бажаного кандидата518.

Але, на думку Гільдебранда, церква не могла стати незалежною від
політичної влади, не реформувавши себе, а найголовнішою реформою мало
стати обмеження права священиків і єпископів на шлюб і дітей. Гільдебранд
розкритикував поширені практики симонії й миколаїзму, продажі і купівлю
церковних посад і перетворення їх на спадкову власність519. Його партія
розв’язала війну памфлетів і закликала християн не визнавати церковного
таїнства від одружених священиків, як і тих, що живуть у конкубінаті, і
накинулась на практики обміну грошей на церковні посади520. Уже ставши
папою Григорієм VII, Гільдебранд підняв до статусу офіційної церковної
доктрини практику безшлюбності священиків, змушуючи вже одружених
обирати між своїми церковними й сімейними обов’язками. Це стало
викликом для усталених серед священства практик і призвело до запеклої
боротьби в середині самої церкви. Метою папи Григорія VII було зупинити
корупцію й гонитву за рентою в церкві, саме тому він накинувся на джерело
патримоніалізму — можливість єпископів і священиків мати дітей. Ним
рухала та сама логіка, що змусила китайців і візантійців покладатися на
євнухів або османів — захоплювати військових рабів, відриваючи тих від
власних сімей. В умовах вибору між лояльністю до держави і лояльністю до
сім’ї більшість людей керується біологічним принципом і пристає до
останньої. Саме тому найдієвіший спосіб знівелювати корупцію полягав у
забороні посадовцям мати сім’ю.

Звісно, проти такої реформи постали чинні священнослужителі, і папа
Григорій VII зрозумів, що не зможе перемогти, якщо право призначати
останніх і надалі матиме імператор, а не він. У папському маніфесті від 1075
року короля було позбавлено права висвячувати кандидатів у єпископський
сан і відлучати єпископів від церкви. Імператор Священної Римської імперії
Генріх IV, у свою чергу, відповів спробою скинути папу з Апостольського
Престолу словами: «Відійди, відійди, ти назавжди анафемований». На це
Григорій VII зробив свій хід, проголосивши відлучення імператора від
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церкви521. Чимало германських князів і єпископів підтримували папу і
змусили Генріха в 1077 році з’явитися в резиденції Григорія VII в Каноссі.
Імператор чекав три дні, аби пройти босоніж по снігу й отримати папське
прощення.

Для деяких історичних подій каталізаторами стають окремі особи, і тоді
процеси неможливо пояснити без посилання на моральні якості цих осіб.
Конфлікт, відомий нині як «боротьба за інвеституру», якраз був
спричинений певними особами. Григорій VII був наділений титанічною й
непохитною волею, одного разу його помічник у партії навіть звернувся до
нього «мій Святий Сатано». Подібно до Мартіна Лютера через чотири
століття, він бачив неабиякі перспективи реформованої церкви та її ролі в
суспільстві. Григорія VII було неможливо залякати, а до конфлікту з
імператором, який переростав у пекельну війну, він ставився цілком
спокійно.

Проте цей історичний конфлікт не можна пояснити лише питанням
індивідуальної волі. Однією з умов піднесення католицької церкви як
автономного політичного актора була загальна політична слабкість усієї
тогочасної Європи. Східна церква у Візантії і її руські православні
наступники не мали вибору, окрім як залишатися під опікою імперій, де
було розташовано їхню «штаб-квартиру». Західна церква натомість
перебувала на політично роздробленому Апеннінському півострові.
Найближчими до неї були так само фрагментовані германські держави на
півночі, єдність яких під Священною Римською імперією була суто
номінальною. Франція ХІ століття також була не надто уніфікованою, тож
на цьому етапі вона не могла рішуче втручатися в політику папи. Отже,
позбавлена власної військової сили церква в цей період могла легко
підбурювати суперництво між навколишніми політеями.

Попри те, що Генріх IV визнав владу папи в Каноссі, він не поступився
правом призначати єпископів і продовжив ігнорувати вимоги Григорія VII.
Подавшись у Рим, Генріх мав намір змістити Григорія і посадити на папство
свого кандидата, Климента III, антипапу. У відповідь на це Григорій VII
звернувся по допомогу до норманських королів південної Італії; вони
заступилися за нього, але ціною стало пограбування Риму й перетворення
його населення на ворогів. Григорія змусили відступити зі своїми
норманськими союзниками на південь, де він помер у Салерно 1085 року
переможеним. А боротьба за інвеституру тривала впродовж наступного
покоління. Ті, хто очолив церкву після Григорія VII, знову й знову
відлучали Генріха IV, а також його сина, а імператор зміщував папу за
папою і саджав на престол власних кандидатів-антипап. Справу нарешті
залагодили 1122 року, відповідно до конкордату в місті Вормс, імператор
майже відмовився від права інвеститури, а церква визнала владу імператора
щодо низки поточних питань.

Боротьба за інвеституру була надзвичайно важливою для подальшого
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розвитку Європи. Історик права Гарольд Берман стверджував, що вона
стала зразком для наступних поколінь світських державних будівничих.
Одним із критеріїв інституційного розвитку, за Семюелем Гантінґтоном,
була автономія, і жодна організація не могла бути автономною, якщо не
мала контролю над призначенням власних посадових осіб. Саме тому
боротьба за інвеституру була такою значущою. Після конкордату у Вормсі
папа через церковну ієрархію здобув владу незмінного виконавчого голови,
який за рекомендаціями Колегії кардиналів міг призначати й звільняти
єпископів як йому заманеться.

Церква очистила свої лави. Целібат священиків усунув спокуси родової
передачі прибуткових володінь родичам і нащадкам та вибудував нову
моральну основу в продажу церковних посад. Церква могла також збирати
власний податок — десятину, а з відмежуванням священства від політики
місцевих кланів почала розпоряджатися власними фіскальними ресурсами.
Вона перейняла багато характеристик реальної держави, іноді навіть
формувала свої власні збройні сили й утверджувала пряму юрисдикцію над
певною (хай навіть невеликою) територією.

З боротьбою за інвеституру участь церкви у світському житті, звісно, не
припинилася. Світські правителі надалі намагалися маніпулювати папством
і садовили на Святий престол власних кандидатів, згадаймо, до прикладу,
Авіньйонський полон пап у ХIV столітті. Згодом виникли й поширилися
нові форми зловживань, що, зрештою, проклали шлях до протестантської
Реформації. Проте католицька церква інституціювалася завдяки таким
рисам, як адаптивність, складність, автономія й послідовність,
випередивши в цьому решту світових релігій.

Другим важливим наслідком боротьби за інвеституру стало чіткіше
розмежування духовного й світського доменів і, відповідно, окреслення
шляху до сучасної світської держави. Таке відокремлення, як зазначалося
вище, у християнстві було латентним. Вормський конкордат остаточно
завершив період цезаропапізму в історії католицької церкви, зробивши це у
спосіб, якого не повторило ані православ’я, ані мусульманство.

Григоріанські реформи мали на меті зменшити вплив політичних
правителів, утверджуючи загальний авторитет церкви в усіх питаннях — і
духовних, і світських, зокрема й щодо права усувати королів та імператорів.
Християнський папа вимагав, по суті, визнання за ним такого самого
статусу, який від самого початку мали брахмани в Індії. Однак у дійсності
наприкінці тривалої політичної й воєнної боротьби церква була змушена
погодитися на компроміс. Виборовши собі чітко означену духовну сферу, у
якій за нею залишився беззаперечний контроль, церква визнавала право
світських правителів здійснювати владу у власній сфері. Такий розподіл
закладав підвалини для подальшого розквіту світської держави522.

Нарешті, боротьба за інвеституру неабияк позначилася на розвитку права
загалом і верховенства права в Європі зокрема. Першому сприяли
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прагнення церкви до власної легітимізації через розробку систематичного
канонічного права, другому — формування окремих, добре
інституційованих сфер духовної влади.

ВІДРОДЖЕННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
Під час конфлікту з імператором папа Григорій VII і його наступники не

мали власної армії, яку можна було би задіяти в боротьбі, і прагнули
зміцнити свою владу закликами до легітимності. Папська партія ініціювала
пошук джерел права заради посилення позиції церкви в поступі до здобуття
універсальної юрисдикції. Одним із наслідків цього пошуку було
перевідкриття Кодексу Юстиніана, або Corpus Iuris Civilis, у бібліотеці на
півночі Італії наприкінці ХІ століття523. Кодекс Юстиніана досі є основою
цивільного права, його практикують в усій континентальній Європі та
країнах, колонізованих європейцями чи залежних від їхнього впливу, від
Арґентини до Японії. Багато основних правових понять, як-от відмінність
між цивільним і кримінальним, публічним і приватним правом, розроблено
саме в ньому.

Кодекс Юстиніана — це надзвичайно детальна компіляція римського
права, зроблена в Константинополі за імператора Юстиніана на початку VI
століття524. Наново укладений текст складався з чотирьох частин: дигестів,
інституцій, кодексів і новел. Дигести, безумовно, були найважливішими і
стосувалися таких питань, як персональний статус, правопорушення
(делікти), безпідставне збагачення, контракти й засоби правового захисту.
Дигести були компіляцією того, що юристи Юстиніана вважали
найціннішою спадщиною всього попереднього корпусу римського права
(нині втраченого), предметом вивчення нових поколінь європейських
правознавців ХІІ століття525.

Відродження римського права стало можливим тому, що правові
дослідження набули нової інституційної основи, сформованої тогочасними
університетами. Наприкінці ХІ століття Болонський університет став
центром, до якого стікалися тисячі студентів з усієї Європи послухати лекції
видатних професорів, як-от Ірнерія, про дигести526. Нова навчальна
програма відкрила європейцям складну правову систему, яку вони могли
взяти за модель для облаштування права у власних суспільствах. Отже,
знання Кодексу поширилося до найвіддаленіших куточків континенту. У
Парижі, Оксфорді, Гейдельберзі, Кракові й Копенгаґені було засновано
юридичні факультети527. Як і англійське загальне, відновлене римське право
спричинилося до раптового витіснення казуїстичного германського
звичаєвого права, яке діяло на більшій частині території Європи, й
замінило його послідовним транснаціональним зводом правил528.

Перше покоління тлумачів Кодексу Юстиніана називають глосаторами.
Вони вважали, що їхня робота полягає передусім у реконструкції та
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відродженні римського права. Але наступні вчені, як-от Тома Аквінський,
пішли далі, звернувшись до стародавніх греків у пошуках інтелектуальних
правових основ. Класичні філософи на кшталт Арістотеля стверджували,
що звичаї та усталені в суспільстві думки мають бути обґрунтовані
людським розумом і оцінені згідно з універсальними стандартами істини.
Аквінський застосував цей принцип у власних дослідженнях Арістотелевих
праць, а заснована ним філософська традиція заохочувала пізніші
покоління не вдаватися до механічного відтворення чинного зводу норм, а
натомість міркувати над джерелами права і над тим, як його слід
застосовувати відповідно до новизни ситуацій529. Класична традиція, яку
відродили європейські університети, полягала у зверненні не просто до
авторитету й канонічності давніх текстів, а й до раціонального дослідження
їхнього змісту.

Університети як нові інституції підготували особливий клас юристів, які
вміли інтерпретувати класичні тексти і водночас засвоїли спеціалізовані
знання. І церковна, і світська влада дійшли усвідомлення, що вони
потребують фахівців із вузьких правових питань, наприклад, про ухвалення
рішень у комерційній галузі, де договори і право власності мають
першорядне значення. Юристи, у свою чергу, вибудували власні
інституційні інтереси, що полягали в захисті свого домену від втручання
неспеціалістів і корисливих політичних партій.

До григоріанської реформи церковне право складалося з різноманітних
постанов церковних соборів і синодів, писань отців, папських декретів і
указів королів та імператорів, що виступали від імені церкви. Плюс
залишки римського й звичаєвого германського права530. З утворенням
єдиної клерикальної ієрархії у церкви вперше з’явилася змога легітимно
творити власне право і надати єдності своєму зводу законів через діяльність
дедалі професійніших груп фахівців у галузі права. Чернець Ґраціан, який
здобув юридичну освіту, проаналізував тисячі канонів, виданих протягом
останніх століть, узгодив і синтезував їх у єдине тіло канонічного права.
Останнє побачило світ 1140 року в об’ємному правовому трактаті, що
містив близько 1400 сторінок, під назвою «Узгодження неузгоджених
канонів» (Concordia discordantium canonum), або ж «Декрет Ґраціана».
Ґраціан виявив ієрархію божественного, природного, позитивного і
звичаєвого права та встановив раціональні процедури, які дали змогу
усунути суперечності між ними. У наступному столітті канонічне право
охопило широкий діапазон інших питань, зокрема власності, договорів і
заповітів, що нині належать до царини кримінального та сімейного права531.

Католицька церква набула характерних для держави атрибутів завдяки
концепції єдиного канонічного права. Але цей державоподібний характер
постав не в останню чергу завдяки розбудові бюрократії, за допомогою якої
церква могла управляти своїми справами. Правознавці стверджують, що
першу модель сучасної бюрократичної «посади», як її визначає Вебер, було
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створено в межах нової церковної ієрархії ХІІ століття532. Визначальною
характеристикою сучасної «посади» є розмежування між власне посадою і
тим, хто її обіймає; вона не є приватною власністю; той, хто її обіймає, є
лише найманим посадовцем у межах тієї ієрархії, у яку її вбудовано; посади
визначаються за функціями; призначення відбувається з огляду на фахову
компетентність. Усе це, як ми вже бачили, характеризувало китайську
бюрократію з часів держави Цінь, хоча багато посад виявилися
репатримоніалізованими в часи наступних династій. Тож після того, як
церковні інститути було позбавлено світської інвеститури, а щодо
священиків було запроваджено целібат, для бюрократії цей «сучасний»
взірець ставав дедалі характернішим. Так, церква почала розрізняти службу
(officium) і користь (beneficium), тобто обов’язки і вигоду від посади, уже на
початку ХІІ століття. Посадовцям більше не потрібно було отримувати фе-
одальні вигоди; тепер вони могли бути просто найманими працівниками
церкви, яких призначали й звільняли залежно від ефективності їхньої
роботи. Такими чиновниками почали укомплектовувати нові посади,
зокрема папську канцелярію, яка незабаром стала взірцем для канцелярій
світських правителів533.

ПРАВО І РОЗКВІТ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
Політичний лад у Європі часів григоріанської реформи складався на тлі

розвороту і відходу від крайньої децентралізації влади, яка побутувала після
занепаду імперії Каролінгів у ІХ столітті. Наприкінці Х століття влада
вислизнула із центру й перейшла в руки регіональних лідерів, які почали
вибудовувати неприступні замки. Феодальний маєток — значною мірою
самодостатня виробнича й воєнна одиниця, зосереджена довкола самого
замку й на феодальній землі, — став джерелом урядування в усій Європі. На
вершині цієї системи опинилася низка королівських дворів, як-от
Капетинги в Іль-де-Франс або норманські барони, що завоювали Англію й
Південну Італію. Їхні осідки були значно більшими за володіння
конкурентів, і саме вони сформували ядро нової територіально-державної
системи.

Григоріанська реформа не лише запропонувала державам моделі
бюрократії і права, а й заохотила їх до розвитку власних інституцій. Світські
правителі були відповідальними за гарантування миру й порядку на
власних територіях, а також за встановлення норм, що сприяли би
піднесенню торгівлі, яка перебувала в зародковому стані. Це привело до
утворення не однієї, а кількох окремих правових юрисдикцій, пов’язаних з
феодалізмом: замків, маєтків, міст і торгівлі на великих відстанях. Гарольд
Берман доводить, що така множинність правових форм у Європі сприяла
розвитку свободи, мотивуючи їх до конкуренції та інновацій. Особливо
важливим явищем було зростання незалежних міст, у яких вільне
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населення і залежність від зовнішньої торгівлі стимулювали новий попит на
комерційне і передусім торговельне право534.

Рух церкви до інституційної незалежності стимулював корпоративну
організацію в інших секторах феодального суспільства. В ХІ столітті
єпископи Жерар Камбре і Адальберон Ланський сформулювали доктрину,
згідно з якою суспільство треба організувати в три ієрархічні лінії:
аристократія, священнослужителі і простолюд — ті, що воюють, ті, що
моляться, і решта — ті, що працюють на підтримку тих, хто воює і
молиться. Ця радше функціональна, а не територіальна організація стала
ідеологічним підґрунтям для формування кожної із запропонованих груп
станового представництва. Правителі періодично скликали їх для
узгодження податків і обговорення питань, що мали важливе значення для
всієї підвладної області. У наступних розділах буде продемонстровано, що
саме здатність цього представництва протистояти централізації, вигідної
монархам, і визначила, які уряди розвинулися в кожній європейській країні
— підзвітні й відповідальні чи, навпаки, абсолютистські535.

Однією з особливостей європейського державного будівництва була його
глибока і первинна залежність від права як мотиву і процесу, у якому
формувалися державні інституції. Фахівці звикли вважати, що рушіями
європейського політичного розвитку були війна й насильство. Звісно, на
початку сучасного періоду, коли зростання абсолютизму склалося навколо
фіскальних вимог, породжених потребами військової мобілізації, це справді
було так. Але в Середньовіччі держави здобували легітимність і владу своїм
авторитетом і здатністю вершити правосуддя, а їхні первісні інституції
кристалізувалися навколо правосуддя.

Ніде більше це не було так помітно, як в Англії. На початку ХХІ століття
ми звикли уявляти Велику Британію і її нащадка — Сполучені Штати
Америки як утілення англосаксонського економічного лібералізму й
загального добробуту, а Францію вважати батьківщиною дирижистського
централізованого уряду. Але до XIV століття все було абсолютно навпаки. З
усіх європейських політей англійська держава, безумовно, була
найцентралізованішою і найсильнішою. Вона постала з королівського
двору-суду і його здатності поширювати правосуддя на всій підвладній
території. Уже в 1200 році двір міг похвалитися постійними інституціями,
укомплектованими професійними або напівпрофесійними посадовцями;
було проголошено правило, згідно з яким жодна справа про володіння
землею не може бути ініційована без наказу королівського суду; і цей суд
був спроможним оподаткувати весь підконтрольний йому світ536.
Підтвердженням легітимності центральної влади є зміст «Книги Страшного
суду», укладеної невдовзі після норманського завоювання. У ній було
детально проаналізовано склад мешканців кожного окремого графства в
усьому королівстві537.

Саме тоді спостерігалось і зародження чуття англійської національної
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ідентичності. Коли барони зіткнулися з королем Іоанном І на Раннімеде в
1215 році і змусили його підписати Хартію вольностей, вони зробили це не
як окремі ватажки, що прагнули звільнити себе від загальних правил. Вони
очікували, що єдиний національний уряд краще захистить їхні права
королівським судом, і в цьому сенсі вважали себе представниками широкої
спільноти538. Франція, навпаки, була на той час значно менш уніфікованою
територією. Між її регіонами були вагомі мовні й культурні відмінності, а
король міг підняти податки лише у власному маленькому осідку навколо
Іль-де-Франс.

ЯК СЕРЕДНЬОВІЧНА ЦЕРКВА ТВОРИЛА ПРЕЦЕДЕНТИ
СУЧАСНОГО ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Католицька церква в ролі бюрократії і запроваджене нею узгоджене
канонічне право у ХІІ столітті все ще були дуже далекими від сучасного
верховенства права. У розвинених країнах із сильним верховенством права,
яке надає легітимності політичній владі, зазвичай є конституція. Цей
найвищий закон не є похідним від релігійної влади, чимало конституцій
фактично санкціонують політичний нейтралітет стосовно основних
моральних питань, до яких звертається релігія. Легітимність сучасних
конституцій базується переважно на демократичній процедурі їхнього
ухвалення. Цей документ можна розглядати як втілення вічних, або
універсальних, принципів, як стверджував Авраам Лінкольн про
Конституцію США539, а більшість сучасних конституцій залишає двозначне
враження про остаточне джерело їхньої легітимності540. Але, з практичного
погляду, інтерпретація цих принципів завжди дає поживу для політичної
боротьби. Зрештою, влада демократично обраної виконавчої гілки і її
керівників, як і законодавчих органів, підлягає обмеженням, що їх містить
конституційний закон, що, відповідно, теж легітимований демократичним
шляхом, хоча і за більш жорстких вимог до соціального консенсусу, і тому
він підлягає тій або іншій формі голосування кваліфікованою більшістю.
(Пізніші приклади свідчать, що уряди можуть також підлягати
стримуванням з боку наднаціональних правових інституцій, таких як
Європейський суд з прав людини або Міжнародний кримінальний суд,
основа легітимності яких значно сумнівніша, ніж у судів національного
рівня541). У деяких ліберальних демократіях, зокрема в Ізраїлі та Індії,
релігійні суди, як і раніше, здійснюють юрисдикцію з таких питань, як
сімейне право. Але вони розглядаються як виняток із загального правила,
що виключає релігійну владу з участі в правовій системі.

То чому ж варто вважати, що право, засноване на релігії, створило
підґрунтя для сучасного верховенства права?

Відокремлена релігійна влада призвичаїла правителів до думки, що вони
не є основним і остаточним джерелом права. За твердженням Фредеріка
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Майтланда, жоден англійський король ніколи не вважав себе вищим за
право й закон, але цього не можна сказати про будь-кого з китайських
імператорів, які не визнавали жодного закону, крім створеного власноруч.
У цьому сенсі християнські правителі ближчі до індійських раджів і
кшатріїв чи арабських і турецьких султанів, які, певно, погодилися б, що
вони нижчі за закон.

У кожному суспільстві, право якого базується на релігії, політичні
правителі своїм законодавством завжди намагалися зазіхнути на релігійну
вотчину. У багатьох випадках це зазіхання було необхідним, бо є чимало
сфер, де релігійні закони не забезпечують адекватних правил. Але значно
небезпечнішими є замахи на принципи. Масштабна політична боротьба в
ранні часи сучасної Європи (про що детальніше піде мова в наступних
розділах) стосувалася тих монархів, які виступали з новими доктринами
суверенітету і ставили себе, а не Бога, на вершину ієрархії. Такі правителі, на
зразок китайських імператорів, стверджували, що лише вони мають право
творити закони і що їх не обмежують ані вищі, ані попередні звичаї чи
релігія. Історія виникнення сучасного верховенства права стосується
успішного опору цим претензіям і підтвердження примату права. Цей опір
було уможливлено тоді, коли релігійна традиція надала праву характеру
святості, автономності й узгодженості, чого в іншому випадку могло б і не
статися.

Розрив між середньовічним і сучасним верхвенством права є радше
уявним, ніж реальним. І це підтверджується дедалі більше тоді, коли ми
розуміємо право як утілення широкого соціального консенсусу в питаннях
нормування справедливості. Саме це мав на увазі Гаєк, коли казав, що право
передує законодавству. У релігійні часи, наприклад, у ХІІ столітті, або в
тогочасному мусульманському чи індійському світі суспільна згода
виражалася через релігію, бо вона відігравала в житті людей значно
вагомішу роль, ніж зараз. Релігійні закони не були чимось випадковим і
несподіваним. Навіть попри те, що спочатку їх запроваджували шляхом
насильства й завоювання, надалі вони, співіснуючи з відповідними
суспільствами, так чи інакше набували власних, оригінальних моральних
аспектів542. Жодного відокремлення релігійної сфери від світської не було, а
отже, не було змоги формулювати соціальний консенсус інакше, ніж через
релігійні поняття. Сьогодні, в епоху, коли релігія значно звузила свої
повноваження в суспільстві, соціальний консенсус неминуче визначається
іншими способами, наприклад, голосуванням на демократичних виборах.
Але право залишається вираженням широко схвалюваних загальних
правил, що стосуються справедливості, незалежно від того, виражається
вона релігійними чи світськими поняттями.

Від ХІІ століття релігійне право справляло значний вплив на формування
сучасного верховенства права, сприяло його інституціалізації й
раціоналізації. Для існування верховенства права недостатньо встановити
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теоретичний принцип, згідно з яким політичні правителі
підпорядковуються закону. Якщо право не втілене в інституціях, що
функціонують з деяким ступенем автономності від держави, набагато менш
імовірно, що воно гальмуватиме державну сваволю. Крім того, якщо право
не є когерентним і чітко окресленим зводом правил, його неможливо буде
використати для обмеження виконавчої влади. Ідея конституційного поділу
влади має базуватися на реальній правовій системі із сильним акцентом на
те, як відбувається добір та просування в її ієрархії. Остання встановлює
власні професійні стандарти, навчає власних правників, адвокатів і суддів, а
також має реальне право інтерпретувати його норми без втручання з боку
політичної влади. Навіть попри те, що англійський король був
відповідальним за створення загального права, базованого на цілковитому
авторитеті королівських судів, що не підлягав оскарженню, він також
делегував величезну кількість повноважень суддям і сприяв розширенню
юридичної професії, що в питаннях зайнятості й прибутків не залежала суто
від держави. У континентальній Європі юстиніанська цивільно-правова
традиція означає, що інтерпретація власне права є більш централізованою,
але розвиток юридичної професії (насправді — багатьох юридичних
професій для численних форм права) відбувається автономно і паралельно.
У будь-якому випадку, західне право було раціоналізоване більшою мірою,
ніж індійське чи сунітське мусульманське. Жодна із цих традицій не стала
свідком появи когось на кшталт Ґраціана, який узявся б за весь корпус
релігійних едиктів і привів їх до стану внутрішньої несуперечливості.

Правова традиція, що виникла в Західній Європі, виразно відрізняється
від тієї, яка сформувалася на землях православної (Східної) церкви. Не
християнство, а конкретна інституційна форма, якої набуло західне
християнство, визначила його вплив на подальший політичний розвиток.
Єпископів православної церкви й надалі призначав імператор або місцеві
політичні правителі, і церква загалом ніколи не проголошувала своєї
незалежності від держави. Оскільки православна церква ніколи не втрачала
традиції римського права, як це трапилося із католицькою, вона ніколи не
стверджувала такого самого примату над Візантійським імператором.

Верховенство права є другим із трьох компонентів політичного розвитку,
які в сукупності становлять сучасну політику. Як і при переході від
племінної чи родоплемінної соціальної організації, датування цього
моменту в Європі слід перенести назад — щонайменше у ХІІ століття. Це
підкреслює одну із центральних тем цієї книжки: різні елементи
модернізації не були компонентом єдиного пакету, який з’явився під час
Реформації, Просвітництва і Промислової революції. У той час як сучасні
комерційні правові кодекси були зумовлені вимогами незалежних міст і
буржуазної торгівлі, верховенство права було передусім продуктом не
економічних сил, а релігійних. Дві інституції, що мали критичне значення
для модернізації економіки, — індивідуальна свобода вибору щодо
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соціальних і майнових відносин та політична влада, обмежена прозорим і
передбачуваним законом, — були створені досучасною, давньою
інституцією — середньовічною церквою. І лише потім ці інституції
виявляться корисними в економічній сфері.
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19. ДЕРЖАВА СТАЄ ЦЕРКВОЮ

Верховенство права розвинулося в Індії й на Близькому Сході, але не в
Китаї; фактичний розподіл світської та релігійної влади на Близькому Сході;
досучасні режими Близького Сходу наглядали за правом власності;
мусульманські улеми ніколи не обмежували державну владу так, як це
робила християнська церква; верховенства права не існує в сучасному
арабському світі; порівняння сучасних типів верховенства права

У Китаї релігія не відображала соціально-культурного консенсусу,
навпаки, вона була джерелом соціального протесту. Це стосується всіх часів
— і даосизму династії Хань, і буддизму династії Тан, і тайпінів ХІХ століття,
які зазнали впливу християнства, і навіть системи Фалуньґун нині.
Китайська держава ніколи не визнавала релігійну владу вищою за себе і
завжди з легкістю контролювала духовенство.

Тому в Китаї не було історичного підґрунтя для виникнення верховенства
права з релігійним осердям. Китайці вважали своє закорінене в легізмі
право передусім позитивним. Законом називали все, про що було
оприлюднено відповідний указ імператора. Основні правові кодекси,
опубліковані в часи династій Цінь, Хань, Суй, Тан і Мін, були просто
переліками покарань, передбачених за різні порушення. Кодекс часів Тан,
укладений у кількох різних версіях у VII і VIII століттях, не містить жодних
згадок про божественне джерело права; він радше пояснює, що закони
ухвалюють земні правителі, аби контролювати осіб, дії яких можуть
порушити баланс природи й суспільства543.

В Індії традиція складалася зовсім інакше. Тут брахманізм, що виник із
початком періоду індійського державотворення або трохи раніше,
підпорядкував політичний / військовий клас — кшатріїв — релігійному
класу брахманів. Індійська релігія була побудована навколо четвірної
ієрархії варн, які ставили священиків на вершину піраміди, тож усім
індійським правителям по легітимність й суспільну згоду слід було
звертатися до брахманів.

Право, таким чином, було глибоко вкорінене в релігії, а не в політиці.
Найбільш ранні юридичні трактати — Дхармашастри — були не едиктами
імператорів, як у Китаї, а документами, написаними релігійними
авторитетами544. Відповідно, індійське право у своєму розвитку дещо
нагадувало англійське загальне, бо базувалося не суто на цих юридичних
текстах, а на пов’язаних прецедентах, упорядкованих пандитами, або
релігійними експертами з права545. Складалася ситуація, за якої їхні
постанови часто виконували не політичні владці, а брахмани, ба більше,
самі пандити не дозволяли з’явитись окремій світській сфері
нормотворчості. Право було доволі специфічне, про що згадував Гаєк:
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загалом воно було канонічним, змінити його можна було тільки
посилаючись на ще давніший прецедент і стверджуючи, що чинне право є
його викривленням546. Розповідають, що один консервативний індієць
висловився у відповідь на спроби модифікації законів про шлюб і
розлучення в індійському парламенті так: «Повноваження парламенту не
можуть втручатись у диктат Шастр, Слово Боже, записане для нас
усевидячими Ріші. Жоден індус не зможе визнати будь-яку іншу владу, крім
влади Шастр»547.

Проте класу брахманів бракувало організації в єдину ієрархію, спроможну
наказувати королям та імператорам. Тут ніколи не було ані папи індуїзму,
ані церкви індійців. Клас брахманів є радше мережею, і спілкування її
членів простягається по горизонталі через безліч сіл і міст, у яких вони
мешкають. Самих брахманів роздирають класові відмінності, визначені
джаті. Брахман, який головує на королівських інвеститурах, гидував би тим
колегою, який відправляє похоронні обряди шудрів. Релігійна влада, відтак,
має величезний вплив на місцевому рівні, де її послуги були потрібні
практично для будь-якого громадського заходу. Індійці ніколи не були
підпорядковані державі, а тим паче — її службовцям. Але в них також не
було й здатності до колективних дій у межах своєї інституційної ієрархії.
Індукована джаті фрагментація влади завжди впливала не лише на
політичну, а й на релігійну владу.

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ
Поряд з Індією та Європою ще однією світовою цивілізацією, у якій

виникло й утвердилося верховенство права, є ісламський Близький Схід.
Нині багато людей і всередині, і за межами регіону бачать, що чимало
режимів, особливо в арабському світі, є жорстокими диктатурами і їх не
стримує ані вищий закон, ані справедливість у жодному її тлумаченні548.
Люди Заходу часто вважають, що злиття церкви й держави властиве ісламу,
але чуже для християнської Європи і що той теократичний режим, який
установився в Ірані після Ісламської революції 1979 року, є в чомусь
поверненням до традиційної форми мусульманського правління. Нічого
подібного, усі ці твердження хибні.

Поява сучасних мусульманських диктатур є результатом протистояння
регіону і Заходу, разом з подальшим переходом до сучасності. У
християнській Європі політична і релігійна влада часто об’єднувалися, а в
мусульманському світі вони були відокремлені впродовж численних і
тривалих історичних періодів. У мусульманських країнах право виконувало
ту саму функцію, що й у християнських: діяло як стримування, нехай
слабке, влади політичних правителів, не даючи їм змоги чинити як
заманеться. Верховенство права є основою мусульманської цивілізації, і
воно справді визначає цивілізацію в багатьох аспектах.
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Почнімо з каталогізації подібностей між мусульманським і
християнським світом з огляду на роль права в суспільстві. В обох
традиціях право закорінене в релігії: є тільки Бог, який здійснює
універсальну юрисдикцію і є джерелом будь-якої істини й справедливості.
Обидві традиції, поряд з юдаїзмом, мають власні Писання, де кодифіковано
основні соціальні правила поведінки, від найбільш ранніх моментів. У
випадку ісламу ці правила закріплено не лише в Священному Корані, а й у
суннах і хадісах. Сюди входять розповіді й висловлювання про життя
Мухаммеда, тому вони можуть слугувати правилами поведінки. Однак
інтерпретація цих правил у багатьох випадках є непевною і має бути віддана
в руки спеціального класу священиків — церковного кліру в християнстві й
улемів, або вчених, в ісламі. В обох випадках право походить не від
політичної влади, як у Китаї, а від Бога, який владарює над політикумом.
Якби Мухаммед міг стати племінним правителем за свого життя, його влада
над одноплемінниками-арабами базувалася б не так на силі, як на тому, що
він ніс Слово Боже.

Перші кілька халіфів об’єднували у своїй особі, як і Мухаммед, релігійну й
політичну владу, і ця практика тривала впродовж усього правління
Омеядів. Але наприкінці династії політична й халіфська влада почали
відокремлюватися, коли принц Омеядів, рятуючись від Аббасидів, створив
окремий західний халіфат в Іспанії. Різні провінції імперії з плином часу
від’єднувалися, знижуючи авторитет халіфа в Багдаді, і в певний момент
його влада звузилася до району безпосередньо навколо столиці, а халіф став
іграшкою воєначальників, які тримали у своїх руках реальну владу549.
Фатіміди в Тунісі, а потім у Єгипті утворили власний розкольницький
халіфат, крім того, влади багдадського халіфа ніколи не визнавали
передусім шиїти й хариджити. І якщо халіфи й могли вимагати визнання за
ними універсальної духовної переваги, їхня реальна влада була далекою від
цих вимог.

В ХІ столітті владу фактично розподілили між халіфом і кожним, хто
реально контролював політичний процес на тій чи іншій території.
Держатель реальної влади, тобто світський правитель — приймав титул
«емір емірів». Завдячуючи спритності юридичних рук, халіф стверджував,
що делегував такій світській особі владу в обмін на гарантію власної влади
над вужчими релігійними питаннями550. Правознавець Абу аль-Хасан аль-
Маварді пояснює, що це було законним кроком, бо халіф продовжував
здійснювати світську владу через свого заступника, хоча в дійсності все було
якраз навпаки: халіф ставав маріонеткою еміра551. Світ ісламу був фактично
цезаропапістським, а не теократичним: світські правителі тримали владу і
халіфа з його улемами на своїй території, а ті пильнували шаріат552.

Чого ніколи не траплялося в сунітському мусульманському світі — то це
формального відокремлення халіфа з улемами від політеї, у якій їх було
вбудовано в єдину інституцію зі своєю чіткою ієрархією, юрисдикцією й
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контролем над власним персоналом. Нікому ніколи не вдавалося створити
єдину мусульманську «церкву», подібну до католицької, що постала після
григоріанської реформи. Як і католицька церква до боротьби за
інвеституру, мусульманські вчені кола становили «розподілену мережу» зі
священиків, суддів і вчених тлумачів, що читали й застосовували
мусульманське прецедентне право. У сунітській традиції було чотири
конкуруючі школи мусульманського права, які були неоднорідними з
філософського погляду і зростання й падіння яких залежало від політичної
прихильності. Оскільки улеми ніколи не оформлювали навколо себе
інституційної ієрархії, можливостей для витворення єдиної правової
традиції не було. Мусульманська ієрархія також ніколи не спромоглася на
оспорювання політичної влади, як це дозволяли собі римські папи.

ВІДМЕЖУВАННЯ МЕЧЕТІ ВІД ДЕРЖАВИ
Однак усе це не означає, що не було жодного функціонального поділу між

релігійною й світською владою. В Османській імперії XV століття, пише
Турсун-бей, султан міг запровадити позитивний закон за власною
ініціативою, незалежно від шаріату. Відповідний корпус світського права,
відомий як канун-наме (похідний термін від європейського «канонічного
права»), застосовували там, де традиційній ісламській юриспруденції не
вдавалося запровадити адекватних правил, як-от у публічному й
адміністративному праві. Правила, що стосувались оподаткування і права
власності на наново завойованих територіях, а також норми, що
регулювали випуск валюти й торгівлю, підпадали під канун-наме553.
Традиційний шаріат, зосередившись насамперед на шлюбі, сім’ї,
спадкуванні й інших особистих справах, послуговувався мережами каді і
муджтагідів — правознавців, підготованих на основі мусульманської
класики. Вони могли застосовувати розпорошений звід законів до
конкретних випадків, так само, як індійські пандити554. Це, у свою чергу,
потребувало утворення двох паралельних судових установ, однієї — для
світської, другої — для релігійної юриспруденції. Каді застосовували шаріат,
але мусили покладатися на світську владу під час виконання своїх рішень555.

Теоретично, використовуване в Османській імперії світське право, корпус
якого постійно більшав, підпорядковувалося правилам шаріату, і релігійна
влада могла здійснювати його перегляд. Але так само, як формальна влада
халіфа над султаном спростовувалася фактичними відносинами залежності,
релігійне право витісняли потреби в регулюванні комерції, а роль останньої
в суспільстві постійно зростала. Незалежність релігійної влади ще більше
обмежило створення Османським судом посади муфтія. Раніше уряд
призначав каді зі спільноти вчених і залишав за ними визначення змісту
закону. А муфтій разом зі своєю бюрократією були вповноважені
розв’язувати спірні питання чи тлумачити певний казус у шаріаті (фетва).
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Отже, Туреччина пішла в протилежному від Європи напрямку, у бік
посилення політичного контролю над релігією556. І якщо римська церква
перейняла атрибути держави, то турецька держава атрибутами була подібна
до церкви.

Якою мірою на досучасному Близькому Сході дотримувалися
верховенства права? Як зазначалося в розділі 17, є щонайменше два
визначення верховенства права, якими послуговуються в наш час: перше
стосується повсякденного дотримання права власності та вимог
договірного права й дає змогу розв’язувати питання торгівлі та інвестицій, а
друге пов’язане з волею правителя та панівного класу й стосується
дотримання обмежень, установлених законом. Друге визначення
проектується на перше, адже якщо суспільні еліти не дотримуються вимог
верховенства права, то вони використовуватимуть свою могутність задля
більш-менш довільного захоплення майна людей, слабших за них. Але, як я
вже казав, правителі теоретично можуть мати сильні повноваження,
достатні для свавільного порушення права власності тощо, і, попри це, на
практиці дотримуватися правил у повсякденних справах.

Для двох близькосхідних режимів, розглянутих раніше, — єгипетських
мамлюків і турецьких османів — верховенство права в першому значенні
було реалією за замовчуванням. Тобто були чітко встановлені правила щодо
власності й спадкування, які уможливлювали і довгострокове інвестування,
і передбачуваність комерційних угод. Верховенство права в другому сенсі
існувало також, адже і мамлюки, і Османські султани визнавали принцип
обмеження їхніх повноважень вищим, установленим Богом законом. На
практиці, однак, вони були майже вільні тлумачити цей закон на власну
користь, особливо в періоди фінансової скрути, коли пошук доходів
спонукав їх порушувати чинні правові норми.

Якщо повноцінного, сучасного права власності не було в жодному
випадку, то немає ясності в питанні, чи його відсутність обов’язково була
«обмежувальною перешкодою» для економічного розвитку
мусульманського світу557. Більша частина земель в Османській імперії
належала державі, і її видавали сипагі лише на термін їхньої активної
воєнної служби, а селяни, які обробляли землі сипагі, мали при цьому право
узуфрукту, яке могли передавати своїм дітям. Інші реайя, як-от ремісники й
гендлярі, мали право на приватну власність і могли накопичувати величезні
статки за наявності відповідних умінь і удачі. Усі традиційні близькосхідні
правителі були добре обізнані з небезпекою надмірно високих і обтяжливих
податків, тож прагнули її уникати «в ім’я справедливості». Крім того, вони,
як і інші монархи, вважали своєю роль захисників простих людей від хижих
інстинктів родових еліт. Навіть султан не міг просто так обійти право. Якщо
сипагі султана й виконували покарання за його наказом, вони, однак,
мусили доставити обвинуваченого до каді-судді й отримати від нього
судовий вирок на це. У тих випадках, коли людина помирала, не
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залишивши заповіту, за майном пильнував судовий виконавець, перш ніж
його могла затребувати держава. Майно померлих іноземців-немусульман
аналогічно реєстрували каді, які утримували його, поки не з’являвся
спадкоємець558.

Яскравим прикладом того, як право обмежило владу традиційних
мусульманських урядів, є його вплив на благодійних вакфів. Як ми вже
згадували, елітні військові раби, що стояли на вищих щаблях режиму,
спочатку не могли заводити потомство або накопичувати майно. І
мамлюки, і турецькі яничари обійшли ці правила, спершу домігшись
можливості заводити сім’ї, а потім — почавши створювати благодійні
фонди, вакфи, під орудою своїх дітей або інших уповноважених,
користуючись доходами від цього як гарантією добробуту нащадків.
Арабські й турецькі правителі залишали багато із цих вакфів
недоторканними впродовж багатьох поколінь, хоча суворі обмеження на
зміну заповіту обмежували їхню економічну доцільність і привабливість559.

Але якщо вакф окреслював межі, до яких держава терпіла приватну
власність, то його часте використання як у ролі сховку активів означає, що
інші, менш захищені релігійними правилами форми власності підлягали
довільному оподаткуванню. Навіть якщо не кожна держава заслуговує
назватися хижою, усі держави постають перед спокусою стати хижими,
коли цього вимагають обставини. Режим черкеських мамлюків XV століття
потрапив у відчайдушну фіскальну безвихідь, підштовхуючи султанів на
пошуки зухвалих стратагем підвищення доходів. Звичайні податкові ставки
довільно підвищувалися, статки підлягали конфіскації, що змушувало
багатих людей вдаватися до дедалі більш творчих способів приховування
багатств замість продуктивного їх інвестування. Подібна до описаного
фінансова криза, з якою османи стикнулися в другій половині XVI століття,
змусила їх збільшувати податкові ставки й перетворилася на загрозу для
традиційних прав власності. Давні організаційні правила щодо наймання
яничарів і заборони створення сім’ї були пом’якшені, а державні тімари
через корупційні оборудки опинялися в руках наближених до верхів,
замість залишатися винагородою за військову службу. Мамлюки навіть
спробували «потрусити» вакфи в пошуках таких потрібних ресурсів, діючи
за зразком християнських правителів, що постійно намагалися прибрати до
своїх рук багаті на майно монастирі та іншу церковну власність.

Папські дивізії
Кажуть, що Йосип Сталін одного разу презирливо спитав: «Скільки

дивізій у папи римського?». Оскільки, як я вже згадував, корені
верховенства права лежать у релігії, ми можемо поставити аналогічне
запитання суддям і юристам назагал: скільки дивізій вони задіюють у
державі, де панує верховенство права? Якою владою і яким правом примусу
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вони змушують правителів підпорядкуватися розтлумаченим ними ж
законам?

Відповідь очевидна: ніскільки. Розподіл влади між виконавчою та
судовою гілками є лише метафорою. Виконавча влада має реальні
повноваження на застосування примусу й може задіяти армію та поліцію
для забезпечення її (чи його) волі. Влада судової гілки або релігійних
авторитетів, що є хранителями права, базується лише на легітимності, яку
вони можуть поширювати на правителів, а також на підтримці народу, яку
вони дістають як захисники широкого суспільного консенсусу. Григорій VII
міг змусити Генріха з’явитися в Каноссі, але він не міг, власне, усунути його
з посади імператора. Для цього Григорію потрібно було би покладатись на
воєнних союзників, наприклад, германських князів, які заздрили Генріхові,
або норманських королів Південної Італії. Спроможність папи залучати
світських союзників залежала, у свою чергу, від їхніх поглядів на
легітимність справи, а також від їхнього розрахунку на досягнення
індивідуальних нетривалих інтересів. Результат боротьби за інвеституру був
складною сумішшю матеріальних і моральних чинників. Зрештою,
світський правитель, що мав достатньо військових та економічних ресурсів,
був змушений піти на компроміс з духовним лідером, у розпорядженні
якого були певні економічні ресурси, але не було примусу. Влада й
авторитет папи, попри все, були реальними і без дивізій.

Влада мусульманських улемів базувалася, як і влада папи, на їхній
здатності легітимізувати султана. Це мало особливо велику вагу в часи
боротьби за спадкування. На мусульманських землях і ісламський, і
турецький племінні звичаї забороняли встановлювати правила стосовно
наступності, як, наприклад, право первородства тощо. Султан міг
призначити кого-небудь своїм наступником, але сам процес здобуття влади
часто перетворювався на бої всіх проти всіх серед синів султана, або, у
мамлюків, між лідерами їхніх фракцій. У цій ситуації влада улемів, якою ті
могли підтримати або відмовити в підтримці, ставала відчутним важелем.
Але якщо втручання в боротьбу за владу ставало надто відвертим, як у
випадку халіфів у часи черкеських мамлюків, їм загрожував підрив власних
позицій.

Однак не слід перебільшувати значущість верховенства права в первісних
мусульманських суспільствах. Право працювало в модусі «доволі добре»,
захищаючи право власності й торгівлю, але нічого подібного до
конституційних гарантій прав, які захищали б від правителів у разі бажання
останніх порушувати їх, не було. Той факт, що великий муфтій і мережа каді
обиралися й перебували на державному утриманні, відчутно зменшував
їхню автономію, зовсім не так, як це було з незалежними юристами,
найнятими католицькою церквою після подій ХІІ століття. Oсманська
держава залишалася в стані цезаропапізму до кінця і нарощувала ступінь
контролю за мусульманськими вченими з плином часу.
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ЯК ВЕРХОВЕНСТВУ ПРАВА НЕ ВДАЛОСЯ ВИТРИМАТИ
КОНТАКТУ ІЗ ЗАХОДОМ І В ІНДІЇ, І НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

Між верховенством права, яке панувало в Індії й на Близькому Сході до
того, як їх колонізував або справив на них потужний вплив Захід, є багато
подібного. В обох випадках це було традиційне писане право, тобто закони,
захищені релігійною владою і складним корпусом прецедентного права, яке
століттями витворювали релігійні судді-пандити в Індії і каді — у
мусульманстві (що передавалося далі як прецеденти). В обох випадках
релігійне право було основним і остаточним джерелом справедливості;
політичні правителі, принаймні теоретично, були лише уповноваженими
представниками, які його виконували.

У зв’язку із цим слід звернути увагу, що Індія та Близький Схід були
значно ближчими до християнської Європи, ніж до Китаю. Різниця між
Індією і Близьким Сходом, з одного боку, та Близьким Сходом і Європою, з
другого, полягала в тому, що їхні релігійні інституції не виокремлювалися із
загального політичного ладу. На Близькому Сході ніколи не було нічого
подібного до священика-брахмана, а якщо й був мусульманський халіф,
після Омеядів він був значною мірою бранцем політичного правителя на
землях ісламу. Без незалежності від уряду жодна релігійна інституція не
могла організувати себе як сучасну ієрархічну бюрократію з автономним
контролем над персоналом і просуванням у власній ієрархії. А без автономії
релігійно-правовій організації було важко бути запобіжником всевладдю
держави. Оскільки в такій релігійній організації залишався певний ступінь
взаємопроникнення з державою, то й сама держава не могла розвиватись як
окрема світська інституція.

Традиційне верховенство права не пережило модернізації ані в Індії, ані в
мусульманському світі, і в останньому випадку ця невдача є особливо
трагічною. В Індії керівництво Ост-Індської компанії на чолі з Ворреном
Гастінгсом у 1772 році вирішило застосовувати Дхармашастри до індусів,
ісламський закон — до мусульман, а одну з версій англійського «права
справедливості і доброго сумління» — до решти560. У стосунку до індуїзму
англійці просто хибно розуміли роль права в індійському суспільстві. Вони
вважали, що Дхармашастри були еквівалентом європейського церковного
права, що, на відміну від світського, воно було релігійним законом,
кодифікованим у письмових текстах і рівномірно застосовуваним до всіх
індійців. Як ми вже бачили вище, канонічне право в Європі стало таким
після тривалого періоду розвитку, але індійський закон ніколи не проходив
через таку еволюцію. Його характер відповідав не так праву, як живому
зводу правил, що постійно розвивається і за яким спостерігають пандити,
казуїстично й контекстуально застосовуючи його в різних частинах Індії561.
Англійські урядовці дратувалися через свою обмеженість у читанні
санскриту. Тож вони використовували пандитів як фахівців — знавців
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Дхармашастр, але не довіряли їм і намагалися обійти їх у міру того, як
дедалі більше текстів санскриту ставали доступними англійською. Послуги
пандитів було остаточно скасовано в 1864 році, і їх замінили англійські
судді, які намагались інтерпретувати традиційне індійське право як власне.
(Паралельно було припинено застосування шаріату щодо індійських
мусульман 562). Ось тоді традиційне індуїстське право як «живу» традицію
було зруйновано. Його відродили вже в Республіці Індія, але безперервність
традиції було порушено.

Ще радикальніший розрив трапився в традиції мусульманського
верховенства права. Османський уряд прагнув зробити те, що вдалося
вчинити англійцям з індійським правом шляхом реформи Маджалла,
здійсненої між 1869 і 1876 роками. Її метою була кодифікація шаріату і
систематизація його норм у єдиному узгодженому наборі правил. Це була
спроба досягти того, що вчинив Ґраціан з канонічним правом 1140 року.
Серед наслідків цього процесу був підрив традиційної соціальної ролі
улемів, бо місце й роль судді в суворо кодифікованій правовій системі менш
важливі, ніж в умовах аморфнішої системи. Конституція Османів 1877 року
звузила шаріат до однієї з форм права, позбавивши його колишньої ролі
легітимації, меж, у яких перебуває політична влада загалом. Традиційний
клас учених поступово витіснили судді, які пройшли підготовку в традиції
західного права. З появою Ататюрка і утворенням Турецької Республіки
після Першої світової війни халіфат було скасовано, а ісламську основу
Турецької держави замінив світський націоналізм563. Араби, зі свого боку,
ніколи не визнавали Маджаллу повністю легітимною і гуртувалися навколо
окремішної ідентичності в міру розгортання руху Османів і младотурків.
Після отримання незалежності вони опинилися в скрутному становищі між
звуженою системою традиційного шаріату і західною правовою системою,
нав’язаною їм метрополіями.

Індійський та арабський шляхи розійшлися після заміни колоніалізму на
незалежність. В Індійській Республіці встановився конституційній лад, за
якого виконавчу владу обмежували право та вибори в законодавчі органи.
Після здобуття незалежності індійське право не надто збурює симпатії: воно
є клаптиковим витвором, де сучасні форми перемежовуються із
традиційними, а його повільність і надмір процедуральності вже стали
легендарними. Але воно принаймні є правом, і, за нетривалим винятком
надзвичайного стану, проголошеного Індірою Ганді в 1970-х роках,
індійські лідери завжди були готові діяти у встановлених ним межах.

Арабський світ пропонує зовсім інші враження. Традиційні монархи,
яких приводили до влади англійські, французькі й італійські колоніальні
уряди в країнах регіону, включно з Єгиптом, Лівією, Сирією й Іраком, були
швидко замінені на світських військових офіцерів націоналістичного
штибу, що взялися за централізацію влади в руках сильних виконавчих
структур, не обмежених ані законодавчими органами, ані судами.
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Традиційну роль улемів в усіх цих режимах було скасовано, її замінило
«модернізоване» право, продуковане суто виконавчою владою.

Єдиним винятком тут була Саудівська Аравія, що не була колонізована.
Влада в ній належала неофундаменталістам, а виконавчу гілку
врівноважували ваххабітські релігійні установи. Чимало арабських
режимів, у яких був перекіс у бік могутності виконавчих структур,
перетворилися на деспотичні диктатури, яким не вдалося досягти ні
економічного зростання, ні особистої свободи народу.

Правознавець Ной Фельдман стверджує, що підйом ісламізму та широка
підтримка шаріату в усьому арабському світі на початку ХХІ століття
відображають категоричне невдоволення беззаконням і авторитаризмом
сучасних режимів у регіоні та ностальгію за часами, коли виконавча влада
була обмежена і поважала право. Учений стверджує, що повернення до
шаріату слід розглядати не як реакційний розворот і рух назад до
середньовічного ісламу, а радше як прагнення встановити збалансовані
режими, де політична влада буде готова жити за прозорими правилами.
Постійні вимоги «справедливості», які стали гаслами багатьох ісламістських
партій, свідчать не стільки про попит на соціальну рівність, скільки про
очікування на однакове ставлення до людей відповідно до закону. Сильні
сучасні держави, які не компенсують відсутності верховенства права
підзвітністю й відповідальністю, просто стають досконалішими
тираніями564.

Чи можуть сучасні ісламістські держави перетворитися на демократичні
режими, обмежені верховенством права? Це делікатне питання. Досвід
Ісламської Республіки Іран після революції 1979 року не надто
оптимістичний. Від ХІХ століття шиїтський Іран характеризувався краще
організованою клерикальною ієрархією, ніж будь-яка із сунітських держав.
І ця ієрархія на чолі з аятолою Хомейні взяла під свій контроль державу
Іран, перетворивши її на справжню теократію, де клерикальна ієрархія
контролює державний апарат. Згодом Іран став справжньою клерикальною
диктатурою, що без упину саджає до в’язниць і вбиває опонентів і готова
крутити законом, аби лише задовольнити свої цілі.

Теоретично, Конституція Іранської Республіки зразка 1979 року може
слугувати основою для помірної, демократичної, керованої правом
держави. У ній передбачено вибори законодавчого органу і президента, але
вона обмежена рішеннями верховного лідера, що не підлягає виборам, а
також Ради вартових Конституції Ірану, до якої входять старші клірики,
яких вважають людьми, що представляють Бога. Самі по собі установи
цього типу необов’язково є «середньовічними», або домодерними.
Конституція Німецької імперії, яку Макс Вебер вважав квінтесенцією
сучасної раціональної держави, передбачала виборний законодавчий орган,
повноваження якого, у свою чергу, обмежені волею кайзера, а той виборам
не підлягав. Можливо, верховний лідер або Рада вартових просто бачили
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себе як суперпотужних, але традиційних улемів, чиї повноваження, як це
зазвичай буває чи не в кожному Верховному суді, включають можливість
час від часу оголошувати той чи інший закон, ухвалений демократично
обраним меджлісом, таким, що не відповідає ісламському праву. У цьому
випадку, можливо, правильніше буде вважати всю цю конструкцію
оновленою формою ісламського верховенства права. Однак Конституція
1979 року надає верховному лідеру не тільки судову, а й істотні
повноваження в галузі виконавчої влади. Йому належить контроль над
Корпусом вартових Ісламської революції і воєнізованими басіджами
(озброєні цивільні добровольці); він може активно втручатись у виборчі
процеси й дискваліфікувати кандидатів, що балотуються на відповідні
посади, і, очевидно, маніпулювати виборами для отримання сприятливих
результатів565. Подібно до конституції Бісмарка або конституції Мейдзі в
Японії, іранська конституція забирає шмат повноважень виконавчої влади
та передає їх не імператору, а клерикальній ієрархії. Як і в Японії та
Німеччині, ці виконавчі повноваження ведуть до корупції, а у випадку
Ірану наслідком цього стало посилення контролю над кліриками з боку
збройних сил, а не навпаки, як це зазначено в конституції.

Державне будівництво концентрує політичну владу, тоді як верховенство
права обмежує її. Уже одного цього факту досить, аби розвиток
верховенства права наштовхувався на політичний спротив, а його рух був
радше добутком політичних інтересів окремих суб’єктів, як-от англійських
королів або амбітних пап чи, зрештою, опозиційних ісламістських
угруповань, що вимагають повернення шаріату. Засади європейського
верховенства права були закладені в ХІІ столітті, проте його подальша
консолідація вимагала ще кількох століть політичної боротьби. Історія
верховенства права в наступні роки починає зливатися з історією появи
підзвітності уряду, бо прихильники цієї підзвітності спочатку вимагали не
демократичних виборів, а виконавчої влади, яка дотримувалася б закону.
Цю історію буде згадано ще раз у розділі 27.

ЧОМУ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА БУЛО
СИЛЬНІШИМ

Верховенство права існувало в середньовічній Європі, на Близькому
Сході та в Індії задовго до того, як кожен із цих регіонів перейшов у
сучасність. Правителі в цих суспільствах поводилися відповідно до закону,
створеного не ними. І все ж таки те, якою мірою це накладало реальні
обмеження на їхню поведінку, залежало не тільки від цього визнання, а й
від інституційних умов розробки, формулювання й дотримання права. За
певних специфічних обставин закон і, ширше, право стають більш
обов’язковими обмеженнями для владців: якщо є кодифікований
авторитетний текст; якщо зміст закону було визначено фахівцями в галузі
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права, а не політичною владою; і, нарешті, якщо закон захищає
інституційний порядок, відокремлений від політичної ієрархії, зі власними
ресурсами й повноваженнями.

У Західній Європі верховенство права було узаконено й інституційовано
значно більшою мірою, ніж на Близькому Сході або в Індії. Імовірно, це
менше залежало від основоположних релігійних ідей, ніж від історичних
умов європейського розвитку, адже, наприклад, Східна (православна)
церква ніколи не проходила такого шляху розвитку. Вирішальним
чинником при цьому була надзвичайна роздробленість влади в Європі, яка
вкладала в руки церкви потужні важелі. Це вело до незвичної ситуації, у
якій верховенство права було всотане в тканину європейського суспільства
ще до появи не так демократії й підзвітності уряду, як самого процесу
модерного державного будівництва. Це проявляється в усіх вимірах права і
його інституціалізації.

Кодифікація
На відміну від Індії, де Веди передавались усно й записали їх у відносно

пізній історичний період, три монотеїстичні релігії — юдаїзм, християнство
й іслам — уже на початку свого існування ґрунтувалися на авторитетних
Писаннях. Християни та юдеї вважалися «людьми Книги», але тільки в
Західній Європі склався заплутаний сумбур із письмових текстів Писань,
Божих промислів, трактувань і коментарів, систематизованих з метою
надання їм логічної послідовності. Крім того, у мусульманській, індуїстській
або православній релігійних традиціях не було еквівалентів Кодексу
Юстиніана або «Декреталій» Ґраціана.

Юридична спеціалізація
Християнство принципово не відрізняється в цьому від інших традицій,

адже всі вони сформували кадровий склад — підготували фахівців з права
для тлумачення й застосування закону. Проте ступінь розвитку юридичної
освіти, досягнутий завдяки складній університетській системі, та рівень
формалізації були в Західній Європі, вочевидь, вищими, ніж деінде.

Інституційна автономія
У категоріях Гантінґтона автономія є особливою рисою, притаманною

інституційному розвитку, і в цьому аспекті право на Заході пішло значно
далі, ніж його аналоги в решті світу. Жодна інша частина світу не знала
подібної до григоріанської реформи, не проходила через боротьбу за
інвеституру, коли вся церковна ієрархія долучилася до тривалого
політичного конфлікту зі світським правителем і в підсумку загнала
останнього в безвихідь. Результатом цього процесу стала компромісна угода
— Вормський конкордат — що забезпечила автономію церкви як інституції,
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крім того, остання отримала потужні стимули до розвитку власних правил і
бюрократії.

Тож у досучасний період верховенство права Західної Європи відігравало
значно вагомішу роль стримувача влади світських правителів, ніж це було
на Близькому Сході, в Індії чи на теренах православної церкви. Це мало
неабиякі наслідки для подальшого розвитку вільних інституцій у цих
регіонах.

У Європі верховенство права пережило навіть втрату фундаменту, на
якому базувалася його легітимність (це трапилося з переходом до
сучасності). Його трансформація стала наслідком внутрішнього органічного
процесу, коли Реформація підірвала авторитет церкви, а світські ідеї
Просвітництва послабили релігію як таку. Нові теорії суверенітету,
засновані на владі короля, нації чи народу, почали замінювати й витісняти
суверенітет Бога як основи легітимності права. Як відзначають чимало
спостерігачів, на Заході верховенство права випередило сучасну демократію
на багато століть, тому виявилося, що «рехтсштат» (нім. Rechtsstaat —
«правова держава») у Пруссії можна було будувати вже у XVIII столітті,
адже виконавча влада діяла в умовах обмежень задовго до запровадження
принципу народного суверенітету. Але наприкінці ХІХ століття
демократична ідея здобула легітимність, і право дедалі частіше почали
розглядати як позитивне законотворення демократичної спільноти.
Звиклість до всього, що несе із собою верховенство права, глибоко
вкоренилася в західному суспільстві. Ідея, що право співвизначає
цивілізоване життя, а також наявність об’ємного й автономного
юридичного корпусу й апарату разом з потребами розвитку і зростання
капіталістичного господарства — усе це сприяло зміцненню верховенства
права навіть в умовах заміни основи його легітимності.

Я неодноразово підкреслював, що єдиною світовою цивілізацією, де
верховенства права не було взагалі, був Китай. Китайським імператорам
нічого особливо не заважало чинити акти тиранії. До прикладу, перший
імператор Цінь утворив єдину китайську державу, застосовуючи жорсткі
покарання, практиковані легістами. І все ж таки, династичний Китай
відомий не суворістю його правил. Китайська держава дотримувалася
певних і доволі чітких меж у праві власності, оподаткуванні та власному
втручанні в традиційні соціальні практики. Якщо ці обмеження випливали
не з права, то що ж їх породжувало? Китайське урядування як зразок
зрілого аграрного суспільства є предметом розповіді в наступних двох
розділах.
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20. СХІДНИЙ ДЕСПОТИЗМ

Після династії Тан у Китаї відновилася сучасна держава; узурпація
імператриці У і як це характеризує китайську політичну систему; що таке
Небесний мандат і як установлювалася політична легітимність у
династичному Китаї

З можливим коротким винятком Китайської Республіки кінця ХХ
століття (що з 1949-го перемістилася на Тайвань), жоден китайський уряд
не визнав і не сприйняв верховенства права. Попри те, що Китайська
Народна Республіка має написану конституцію, справжнім сувереном, що
панує над цим документом, є Комуністична партія Китаю. Так само і в
династичному Китаї жодний імператор ніколи не визнавав примату будь-
якого правового джерела влади; правом було тільки позитивне право, яке
він сам і творив. Інакше кажучи, не було жодних судових обмежень влади
імператора, що відкривало перед ним величезний простір сваволі й тиранії.
У зв’язку із цим постають основні питання про характер китайської
політичної системи.

Перше стосується наслідків відсутності верховенства права для політики.
На Заході усталилася традиція називати Китай «східним деспотизмом». Чим
це зумовлено: ігноруванням права з боку Китаю, невіглаством європейців,
їхньою зарозумілістю чи європоцентризмом? А може, китайські імператори
просто були могутнішими за своїх «колег» у Західній Європі? По-друге: що
було джерелом легітимності в китайській системі? Історія Китаю налічує
численні повстання, демонструє випадки узурпації влади, насильство,
громадянські війни та спроби заснування нових династій. Попри все це
китайці завжди поверталися до рівноваги, за якої делегували владу своєму
суверену. Чому, на якій підставі вони були готові так чинити? Третє
питання: чому, незважаючи на періодичну деспотію китайських
імператорів, правителі Китаю часто використовували свою владу далеко не
повною мірою? Навіть за відсутності права в їхніх повноважень були суворі
межі, і впродовж тривалих періодів китайської історії імператори керували
державою згідно зі стабільними, упорядкованими правилами без довільних
порушень щоденних прав та інтересів своїх підданих. Ба більше, у
китайській історії траплялося чимало періодів слабкості і навіть явної
неспроможності імператорів змусити вперте суспільство дотримуватися
законів. Що ж тоді позначало реальні межі влади в традиційному Китаї? І,
нарешті, якими є уроки, що їх пропонує нам китайська історія про природу
належного урядування? Китайці винайшли сучасну державу, але вони не
змогли запобігти її репатримоніалізації, поверненню до традиційного
родового ладу. І століття імперської історії Китаю є зразком постійної
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боротьби за підтримку належного стану цих інституцій проти занепаду,
прагнення запобігти могутнім індивідам репатримоніалізувати владу та
вибити якомога більше привілеїв собі і своїм сім’ям. Які сили сприяли
політичному занепаду і його подоланню?

Я спробую відповісти на перші два запитання в цьому розділі, а ще на два
— у наступному. Але спершу варто коротко оглянути китайську історію від
династії Тан до династії Мін.

КИТАЙ ПІСЛЯ ЗМІНИ ДИНАСТІЇ ТАН НА ДИНАСТІЮ СУН
Вище, у розділі 9, я звертався до питання Китаю в контексті розвитку під

час його возз’єднання за династій Суй і Тан. Це відбувалося після
трьохсотрічного періоду політичного занепаду — з ІІІ по VI століття. Я
зазначав, що сучасні державні інституції, запроваджені в Китаї за часів
династій Цінь і Хань, пережили глибоку кризу, яка спричинила
репатримоніалізацію уряду. Держави-наступниці пізньої династії Хань були
переважно прикладами управління, здійснюваного аристократичними
сім’ями. Кожна з них саджала на ключові посади рідню, конкуруючи між
собою за більші шматки влади. Ян Цзянь і Лі Юань, засновники династій
Суй і Тан, що возз’єднали Китай, вийшли саме з такого середовища.
Перший походив з провідної аристократичної сім’ї в державі Північна
Чжоу, а останній був аристократом династії Тан і походив зі шляхетного
роду Лі з північного заходу Китаю566. Як і більшість держав-наступниць
Хань, династії Суй і ранню Тан очолювали шляхетні родини, що постачали
кадри для бюрократії, командували армією й утримували у своїх руках
владу на місцевому рівні. Ця еліта складалася з північних військових
аристократів, чиї сім’ї активно вступали в шлюби із Сяньбей та іншими
родинами варварів. І попри те, що 605 року знову було запроваджено
систему іспитів, вона була радше формальною і не відкривала перед
неелітами шляху до високих бюрократичних посад567.

Династія Тан тривала майже триста років, але під кінець правління майже
втратила стійкість. (Див. таблицю 2, де наведено перелік пізніших династій).
Аристократичні еліти успішно позбувалися багатьох своїх побратимів-
конкурентів, що почалося з підйому «лихої імператриці» У в середині VII
століття. До середини VIII століття воєначальник на согдійсько-тюркському
кордоні північного сходу імперії на ім’я Ань Лушань почав повстання, у
ході якого імператор Тан зі спадкоємцем були змушені втекти зі столиці
Чан’ань, подавшись глупої ночі в різних напрямках. Бунт вдалося
придушити через вісім років, але громадянська війна, що розгорілася в
самому серці імперії, призвела до величезних втрат населення і спричинила
економічний спад. Імперії так і не вдалося видужати: владу почергово
перехоплювала серія військових командирів з периферії, а їхні дії були
чимраз автономнішими. Китайська політична система завжди тримала під
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сильним цивільним контролем свої збройні сили, але в цей період вона аж
надто нагадувала Римську імперію, коли могутні генерали її провінційних
підрозділів шукали способів скористатися ними як базою запуску власних
політичних кар’єр. Династія Тан під тягарем бунтів і громадянської війни
нарешті впала в першому десятилітті Х століття, після чого на півночі владу
завойовувала по черзі серія п’яти короткотривалих династій на чолі з
військовими, а на півдні з’явились і зникли десяток окремих царств.

Таблиця 2. Пізніші китайські династії
Рік Династія Засновник / Храм
618 Тан Лі Юань / Ґаоцзу

907 пізня Лян Чжу Вень

923 пізня Тан Лі Кеюн

936 пізня Цзінь Ши Цзінтан

947 пізня Хань Лю Чжиюань

951 пізня Чжоу Ґуо Вей

960 північна Сун Чжао Куан’інь / Тайцзу

1127 південна Сун Чжао Ґоу / Ґаоцзун

1272 Юань Хубілай

1368 Мін Чжу Юанчжан / Тайцзу

1644 Цін
Попри майже п’ятдесятирічну перерву ідея легітимної централізованої

держави наприкінці династії Тан дістала таке широке визнання, що один із
воєначальників, Чжао Куан’інь, знову об’єднав країну в 960 році під іменем
імператора Тайцзу, ставши засновником великої династії Сун. Багато в
чому династія Сун виявилася найбільш інтелектуально плідною з усіх. Якщо
буддизм і даосизм значно поширилися серед китайського простолюду й
еліти в часи династій Суй і Тан, то вчення Конфуція зазнало неабиякого
пожвавлення за їхній рахунок у часи північної династії Сун.
Неоконфуціанство переросло в потужний інтелектуальний рух і поширило
свій вплив на сусідні країни, Корею та Японію, відіграючи важливу роль в
інтелектульному житті всієї Східної Азії568.

У той самий час Китай зазнав нових нападів племен, що зуміли підкорити
більшу частину його території, і, нарешті, всю країну569. Це почалося з
племені кидані (китаї), тюрко-монгольської групи, що населяла
прикордонні монгольські регіони і створила величезну імперію Ляо на
півночі Китаю. Кидані завоювали шістнадцять ключових північних
областей, заселених етнічними китайцями держави Хань. На захід від
імперії Ляо тангути утворили свою державу під назвою Сі Ся, включивши
до неї прикордонні райони, які раніше, за попередніх династій,
контролював Китай. Далі з’явились чжурчжені, предки маньчжурів. Ці
племена прийшли з Маньчжурії, зруйнували імперію Ляо й відкинули китаї
назад у Середню Азію. (Китаї пішли так далеко на захід, що врешті
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натрапили на східних слов’ян, які після цього почали називати всіх
«китайцями»). У 1127 році чжурчжені розграбували Кайфен, столицю
династії Сун, узяли в полон імператора, який нещодавно віддав престол, і
його сина, змусивши весь двір династії переміститися на південь Китаю. У
результаті з’явилася Південна династія Сун. Держава чжурчженів під
назвою Цзінь на піку власної могутності контролювала приблизно третину
Китаю, поки її, у свою чергу, не розбили 1234 року інші кочові загарбники,
монголи570. Після взяття північного Китаю монголи під орудою свого хана
Хубілая І вторглися з південного заходу й цього разу окупували всю країну.
У 1279 році монголи вигнали двір Південної династії Сун, переслідуючи
його аж до Яйшаню (острова на крайньому південному сході, де тисячі
наближених до двору наклали на себе руки, стрибнувши зі скелі в море), де
він потрапив в оточення монгольських військ571. Хубілай був першим
імператором нової династії Юань, аж поки іноземних правителів остаточно
витіснила й замінила після націоналістичного повстання нова корінна
китайська династія Мін у 1368 році.

Якщо періоди Весни й осені та Воюючих держав позначилися військовою
конкуренцією, що на якийсь час ініціювала інтенсивне державне
будівництво, іноземні вторгнення часів династії Сун і близько не справили
впливу на китайський політичний лад. Хай яким яскравим був
інтелектуальний блиск неоконфуціанської школи, що виникла за часів
Північної династії Сун, настали доволі гнітючі часи, коли внутрішня
фракційна боротьба китайського двору заважала режимові адекватно
зустріти явну й безпосередню небезпеку на кордонах держави. Причини
такої безтурботності полягали в тому, що джерелом воєнного тиску були
пастухи-кочівники, які, поза всяким сумнівом, перебували на незрівнянно
нижчих рівнях соціального розвитку, ніж сам Китай. На тому етапі
людської історії політичний розвиток не завжди означав вирішальну
військову перевагу суспільства державного рівня над своїми недержавними,
племінними сучасниками-народами, особливо якщо вони були організовані
в легку кінноту. У конкретних географічних умовах межі Китаю, Близького
Сходу та Європи впирались у розлогі степи Середньої Азії, що призводило
до багаторазових циклів занепаду, варварського завоювання і
цивілізованого відновлення, зауважує арабський філософ Ібн Хальдун.
Китаї, тангути, чжурчжені й монголи — усі врешті переймали китайські
інституції, завоювавши певну територію; жоден із цих завойовників не
залишив після себе помітної політичної спадщини. Аби стимулювати
китайську політичну систему до фундаментальної реформи, знадобилося
завоювання Китаю значно розвиненішими «варварами» з Європи.

Однією з найбільших політичних оказій, що трапилися в Китаї серед
міжусобиць часів Суй у 581 році і династії Сун у ХІІ столітті, стало
повернення патримоніального урядування й відновлення централізованої
влади, яка діяла за допомогою інструментів, що нагадували класичну
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бюрократію Ранньої династії Хань. До кінця цього періоду китайський уряд
звільнився від панування вузького кола аристократичних сімей, але
потрапив під управління дворянських еліт, набраних із ширших суспільних
верств. Цілісність і гідність бюрократії як вартового конфуціанських
цінностей відновилася, що заклало фундамент державної системи династії
Мін у XIV столітті. За цей період населення Китаю різко зросло до
п’ятдесяти дев’яти мільйонів станом на 1000 рік, а далі — до ста мільйонів
станом на 1300 рік572. Розширилась також і територія, набувши обрисів,
близьких до нинішніх, у міру захоплення прикордонних районів на півдні.
Торгівля і зв’язок на цих величезних теренах суттєво зміцнилися за рахунок
будівництва каналів і доріг. І, попри розмах цієї політеї, Китай розвинув
централізовану політичну структуру, що займалася встановленням правил і
збором податків з усього строкатого суспільства. Жодна європейська
держава за півтора тисячоліття навіть не наблизилася до управління такими
великими територіями.

Після Першої світової війни японський журналіст-дослідник Наїто
Торадзіро висунув тезу, що Китай створив (або відновив) сучасну політичну
систему не після контакту із Заходом у XVII–XVIII століттях, а під час
перехідного періоду між династіями Тан і Сун573. Наїто доводив, що
правління аристократів було зметено в бурхливий період, що розпочався в
750 році, коли династія Тан зазнала низки внутрішніх повстань і воєн, які
підняли військових диктаторів простого походження. Після приходу
династії Сун до влади 960 року імператору більше не загрожували
аристократичні сім’ї, тому тут постала значно виразніша форма
централізованого деспотизму. Екзаменаційна система перетворилася на
відкритий інструмент вербування в еліту, і становище простого люду
покращилося завдяки скасуванню квазірабських обов’язків, які належало
виконувати на користь аристократів. На всій території Китаю встановився
однотипний стиль життя, менш залежний від успадкованих привілеїв.
Твори «високої» літератури, написані в період Тан, замінили тексти, писані
живою мовою, романи й прості оповідання. Ще один японський дослідник-
історик звернув увагу на явні паралелі цього періоду в Китаї з ранньою
сучасністю Європи, коли було скасовано феодальні привілеї і настала
рівність громадянства під егідою сильної абсолютистської держави574. І
якщо багато тез Наїто гаряче обговорюються (зокрема, його зусилля
втиснути східноазійську історію в Західну схему періодизації), багато що з
його загальних висновків сприйняли більш пізні вчені575.

Тепер звернімося до питання про «східний деспотизм» і того, чи в Китаї
він був агресивнішим, ніж в інших цивілізаціях.

«ЛИХА ІМПЕРАТРИЦЯ» У
Постать У Чжао (624–705), відомої в китайській мемуаристиці як «лиха
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імператриця» У, заслуговує на окрему розповідь, адже вона навчає нас
природи китайської політики. Імператриця У була єдиною жінкою, яка
керувала Китаєм від власного імені й навіть заснувала свою династію. Її злет
і падіння — це хроніка інтриг, жорстокості, терору, сексу, містики й
розширення прав і можливостей жінок. Вона була надзвичайно
обдарованим політиком, здобула владу власною непереборною волею й
хитрістю, що особливо вражає на тлі категорично нежіночого характеру
конфуціанської ідеології576.

У попередньому обговоренні верховенства права я зазначав, що його
спочатку застосовують переважно до еліт, а не до широких мас населення,
адже останні не є тими, кого повністю захищає закон. Там, де верховенства
права немає, часто бувають випадки, коли небезпечніше бути елітою, а не
пересічним громадянином, зважаючи на високі ставки та напружену
конкуренцію за владу на вершині. Саме така ситуація склалася за часів
правління імператриці У, яка й розв’язала широкомасштабний терор проти
старих аристократичних родин Китаю.

Багато істориків, особливо марксистських, у злеті імператриці У бачили
передусім соціальну складову. Дехто стверджував, що вона є представницею
зміцнілого буржуазного класу; інші вважали її лідером мас; були й ті, хто
віддавав їй важливу роль у відстороненні патримоніальних еліт періоду Суй
та Ранньої династії Тан, бо вона замінила їх на чиновників простого, а не
аристократичного походження. Ми не знаємо, яке із цих припущень
слушне. Вона походила з бездоганного аристократичного роду, родичалася
із сім’єю Ян династії Суй. Далека від ідеї просувати здібний простолюд,
протягом кількох років вона, однак, спромоглася навіть скасувати іспити,
діставши змогу наповнювати бюрократію власними фаворитами. У міру
того, як У сприяла широкому переходу від Тан до Сун, унаслідок чисток,
якими вона позбувалася реальних і потенційних аристократичних
суперників, їхня кількість зменшилася, що послабило цей клас загалом. Це
призвело до заколоту, організованого вже згаданим вище Ань Лушанем, що
став початком занепаду династії Тан, водночас давши поштовх величезним
соціальним перетворенням китайського суспільства.

Шлях У Чжао почався, як і в багатьох жінок китайського двору, з
пересічної наложниці другого імператора династії Тан на ім’я Таоцзун. Її
батько був прихильником, а пізніше — високим посадовцем першого
імператора династії Тан Гаоцзун, а мати походила з царської сім’ї Суй. За
чутками, У крутила роман із сином Таоцзуна Ґаоцзуном ще до того, як
помер його батько. На смерть чоловіка вона поголила голову й подалася до
буддистського монастиря, але нова старша дружина імператора Ґаоцзуна,
імператриця Ван, хотіла відвернути його від іншої наложниці і тому умисно
повернула У до двору як суперницю.

Ван припустилася фатальної помилки. Імператор Ґаоцзун захопився У
Чжао, і у своєму тривалому правлінні виявився слабким, легко піддаючись
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маніпулюванням жінки. У Чжао народила від імператора доньку й
підлаштувала її вбивство. Немовля задушили після того, як палац відвідала
імператриця Ван. Останню звинуватили у вбивстві доньки У Чжао; і саму
Ван, і тепер уже колишню фаворитку імператора було опущено в статусі до
простолюду та заслано в далеку південну провінцію. У Чжао стала старшою
дружиною. Після того як вона сама стала імператрицею 655 року, У
потурбувалася, аби колишню імператрицю Ван і суперницю-наложницю
нарізали на шматочки й утопили у винному чані. Один за одним
потрапляють у заслання або опиняються без роботи чи, нарешті, за
загадкових обставин помирають ті посадовці при дворі, які підтримували
колишню імператрицю й були суперниками У, зокрема й ті, хто був вірними
слугами ранньої династії Тан.

Багато китайських жінок де-факто збирали у своїх руках владу як регенти
або сірі кардинали за тронами своїх синів і чоловіків, проте імператриця У
була налаштована керувати як справжній співімпеpатор і дедалі
демонстративніше користувалася автономною владою. Був випадок, коли
імператор звинуватив У у відьомському ремеслі й чаклунстві та забажав
позбутися її домінування, однак жінка зуміла переконати, що він
помиляється, ба більше, навіть змусила вбити всіх обвинувачів і очистити
імператорський двір від усіх її потенційних ворогів. У шокувала двір, коли
поновила чимало давніх церемоній, у яких возвеличувала себе нарівні з
чоловіком, перенесла столицю з Чан’ана до Лояна, аби лише позбутися
примар своїх суперників, яких жорстоко знищувала. Очевидно,
імператриця отруїла спадкоємця, потім звинуватила власного сина, який
був наступним на троні, у змові й узурпації влади проти свого батька. Сина
відправили в заслання, а там довели до самогубства. Коли чоловік У помер у
683 році, його наступника (і її третього сина), Чжунцзона, вона позбавила
трону й ізолювала від двору.

Тож недивно, що злет до влади імператриці спричинив у 684 році
відкрите повстання групи аристократів з кіл Тан, сім’ї яких вона принизила.
Імператриця швидко придушила повстання та розв’язала терор щодо
всього шляхетного класу. У створила мережу шпигунів та інформаторів,
яких щедро винагороджували за викриття змов. Її таємна поліція займалася
тим, що тепер називають широкими «позасудовими стратами», а коли курс
терору було завершено, вона взялася за чиновників своєї поліції й
страчувала вже їх. Цим було прокладено шлях до проголошення нею нової
династії Чжоу 690 року, якою У керувала вже суто від свого імені, не
прикриваючись будь-яким чоловіком-родичем.

Імператриця У вдалась і до низки популістських політичних кроків,
зокрема зменшення розміру податків, скорочення щедрих державних
витрат, а також до заходів з підтримки літніх людей і бідноти. Вона також
сприяла написанню історії китайських жінок, підняла жалобні зобов’язання
за матерями й канонізувала власну мати. Її соціальна революція загалом
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відбулася завдяки знищенню значної кількості аристократів династії Тан і
конфуціанських учених, якими була наповнена стара адміністративна
система. Однак У не замінила їх кадрами талановитого простого люду,
віддаючи перевагу фаворитизму й підлабузництву, для чого довелося
знизити рівень вимог до освіти та іспитів. Кінець її правління позначився
містицизмом, коханцями (нерідко пов’язаними з її релігійними
пристрастями) і відкритим продажем заступництва й патронажу без спроб
контролю з її боку. У віці близько вісімдесяти років її, зрештою, змусили
зректися влади через змову, якою було відновлено правління її сина на ім’я
Чжунцзон і загалом династію Тан.

Поведінку імператриці У навряд чи можна назвати типовою для всіх
китайських правителів, тому конфуціанці-моралісти знеславили її як
особливо нікчемну владарку. Але У не була ані першою, ані останньою з-
поміж тих, хто перебував на вершині китайської влади й відзначився
деспотичною поведінкою, розв’язавши масовий терор проти власної еліти.
Більшість європейських монархів поводилися дисциплінованіше,
дотримувалися правил, навіть якщо в ставленні до селян та іншого простого
люду вони часто були жорстокими.

Злет імператриці У був кроком назад у розширенні можливостей
китайських жінок, бо пізніші автори наводили її як приклад негативного
досвіду, що трапляється, коли жінки втягуються в політику. Імператор Мін
почепив у себе в палаці металеву дошку із застереженням для себе і
наступників про жіночі інтриги двору. Тому жінкам довелося повернутися
до практики маніпулювання власними синами й чоловіками з-під споду,
нишком577.

НЕБЕСНИЙ МАНДАТ
Спроба імператриці У захопити трон і започаткувати власну династію

висуває передусім питання, у який спосіб китайські монархи здобували
легітимність. У «Левіафані» Томас Гоббс стверджує, що суверен базує свою
легітимність на неписаному соціальному договорі, контракті, за умовами
якого кожен індивід відмовляється від своєї природної свободи чинити як
заманеться, аби забезпечити власне природне право на життя, інакше все це
загрожує «війною всіх проти всіх». Якщо ми замінимо «всіх» на «групу»,
стане зрозуміло, що багато первісних суспільств функціонували на основі
таких соціальних контрактів, серед них і Китай. Люди були готові
відмовитися від величезних обсягів свободи і делегувати відповідну свободу
дій імператору, який буде правити ними, гарантуючи соціальний спокій.
Вони вважали, що це краще, ніж постійний стан війни, який вони
неодноразово переживали в історії тоді, коли могутні олігархи воювали
один з одним і без упину визискували своїх людей. Це, відтак, набуло
значення Небесного мандату: китайське суспільство передавало мандат на
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легітимне правління конкретній особі та її нащадкам, дозволяючи керувати
ними диктаторською владою.

У китайській системі дивує не так Небесний мандат, адже його
функціональний еквівалент діяв у всіх державах монархічного типу. Дивує
радше процедура: як претендент на престол довідувався, що він (чи, як у
випадку імператриці У, вона) має Небесний мандат? А коли власник
визначався, чому інші сміливі претенденти не намагалися здобути його за
першої ж змоги, зважаючи на владу й багатство, яке давало імператорство?

Легітимність правителів у первісних суспільствах походила з численних
джерел. У племенах мисливців-збирачів вона була зазвичай результатом
виборів певного типу, якщо не серед усіх людей, то поміж провідними
родоначальниками або старійшинами племені. Вони утворювали раду, яка
часто обирала того, хто їх очолить. У феодальній Європі виборча процедура
певної форми збереглась аж до ранньої сучасності, коли загальні збори, або
кортеси, скликали для ратифікації приходу до влади нової династії. Це
відбувалося навіть у Московії, де Земський собор (власне, збори) дворян
скликали для того, аби надати легітимності акту передачі влади в руки
династії Романових 1613 року.

Ще одним важливим джерелом династичної легітимності була релігія. У
християнській Європі, на Близькому Сході та в Індії були могутні релігійні
установи, які могли наділяти легітимністю правителя чи іноді й забирати її
(як-от у конфлікті папи Григорія VII з імператорами Священної Римської
імперії). Часто ці релігійні інституції перебували під п’ятою політичного
керівництва і не мали вибору, крім як підтвердити легітимність панівного
дому. Але в часи боротьби за лідерство ця релігійна влада нерідко могла
схиляти баланс у тій чи іншій перевазі завдяки своїй здатності
легітимізувати правління одного з претендентів.

Китай відрізнявся від усіх цих цивілізацій, бо Небесний мандат не мав ані
виборної процедури, ані релігійної легітимації. Не було жодної китайської
інституції, еквівалентної генеральним зборам, за допомогою якої еліти
китайського суспільства могли би збиратися для формальної ратифікації
вибору засновника нової династії. Не було й релігійної ієрархії. У
китайській системі не було трансцендентного Бога. «Небеса» в Небесному
мандаті не означали божество в сенсі монотеїстичних релігій — юдаїзму,
християнства чи ісламу, де було встановлено чіткий набір писаних правил.
Усе радше було схожим на Природу або «великий порядок речей», який
можна було порушувати, а тоді він вимагав повернення до рівноваги. Крім
того, не було жодної релігійної інституції, яка могла б винагороджувати
мандатом від імені Небес, як це чинив християнський папа або
мусульманський халіф, легітимуючи короля чи султана578.

Зміна династії для легітимності — завжди проблема, бо часто ця зміна
відбувається шляхом простої узурпації чи насильства. Поняття «Небесний
мандат» уперше з’явилось після переходу влади від династії Шан до Чжоу у
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ХІІ столітті до н.е., коли монархи Чжоу явно узурпували престол у законних
власників. Китай зазнав величезної кількості змін династій упродовж
чотирьох тисячоліть. Ним правили не тільки великі династії Цінь, Хань,
Тан, Сун і Мін, а й незліченне число менших, наприклад, Три династії, що
приходили до влади після падіння Хань, і п’ять династій, що передували
приходу до влади Тан. Крім того, у періоди, коли Китай розпадався на
окремі регіональні держави, у кожній з’являлась власна панівна династія.

У появі засновників династій не спостерігалося й соціальних передумов.
Дехто, як-от засновники династій Суй чи Тан, був аристократами й вищими
чиновниками за попереднього режиму. Але інші, наприклад, Лю Бан, що
заснував династію Хань, або Чжу Юаньчжан, який став засновником
династії Мін, були простолюдинами. Звертає увагу те, що перший імператор
династії Мін був сиротою, селянським сином, якому ледь вдалося пережити
голод та епідемію чуми в дитинстві, а тоді він подався служкою до
буддійського монастиря. Він став воєначальником заколоту Червоних
пов’язок, релігійного руху селян, бандитів та авантюристів, що боролися з
несправедливістю місцевої влади. Звідти він приймав командування дедалі
більшими арміями в міру розростання антимонгольського руху. Китай часів
пізньої династії Юань потрапив під контроль місцевих воєначальників,
одним з яких був і Чжу Юаньчжан. Як і багато інших засновників династій,
він був, у певному сенсі, повстанцем і ватажком та виявився
найрозумнішим, найспритнішим і найсильнішим, опинившись на владній
вершині.

Чи влада несла право й добро китайцям? Чи був Небесний мандат
наступною ратифікацією результату боротьби за панування між
воєначальниками? Значною мірою, так і було. Характерно, що із цієї теми є
чимало китайської літератури. Візьмімо, наприклад, нарис автора Бань Бяо,
написаний ще в І столітті, у якому пояснюється, чому деякі правителі
заслужили мандат, а інші — ні. Але із цих творів дуже важко витягнути
чіткий набір принципів або процедур, згідно з якими Небесний мандат
присуджували тим чи іншим кандидатам і які можна було б застосувати до
історичних персонажів, що спромоглися прийти до влади579. Присудження
чи радше визнання титулу «династія» за правлінням конкретного лідера
часто робили історики, легітимуючи режим, який для свого часу вважався
доволі сумнівним. Історик Китаю Фредерік Мот указує, що між узурпацією,
яку здійснив Ґуо Вей, засновник пізньої династії Чжоу, та Чжао Куан’інь,
що через десять років заснував могутню династію Сун, спостерігається не
надто багато відмінностей. Обидва прийшли до влади в результаті зради й
обману; династія, заснована Ґуо Веєм, рано занепала лише тому, що його
син Ґуо Рон несподівано помер у віці тридцяти восьми років. Якби він
прожив довше, Чжао Куан’інь, можливо, увійшов би в історію як видатний
полководець, що намагався організувати скидання чинної влади580.

Але моральна відстань між імператором і могутнім воєначальником
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залишається величезною. Перший — законний, легітимний правитель,
владі й авторитету якого виявляють добровільний послух; останній —
войовничий узурпатор. У самих китайських еліт було чуття, якою має бути
кваліфікація лідера для отримання Небесного мандату, навіть якщо цього
не можна було сформулювати точним набором процедурних правил.
Конфуціанська концепція виправлення імен означала, що імператори
мусили відповідати ідеальним типам своїх попередників. Вони мали
володіти чимось на зразок чеснот, які Мак’явеллі називав мистецтвом
(virtu) і які характеризували успішних принців. Очевидно, майбутній
імператор мусив бути природженим лідером, тим, хто зможе надихнути
інших слідувати своїй владі, здатним на ризик заради досягнення цілей.
Лідерство найчастіше демонструвалось у військових справах, і саме тому
чимало засновників династій починали як військові офіцери. Але Китай
цінував військову майстерність значно меншою мірою, ніж інші цивілізації.
Ідеалом конфуціанців був освічений учений-бюрократ, а не непримиренний
воєначальник. Самозванець, що не демонстрував поваги до конфуціанських
цінностей, як і певної витонченості, породженої доброю освітою, не
приваблював і не міг сподіватися на підтримку фракцій навколо
китайського імператорського двору. Фредерік Мот протиставляє
засновника династії Мін Чжу Юаньчжана іншому воєначальнику, якого той
успішно подолав, на ім’я Чжан Шичен:

На жаль, Чжан Шичен в очах потенційних елітних радників і політичних
союзників був тим, ким був — контрабандистом і розбишакою, розбійником, чия
кар’єра пропонувала мало доказів спроможності вирости у щось більше, ніж те,
що є... Чжу Юаньчжан із великим задоволенням cлухав жарти освічених над Чжан
Шиченом, які вигадували деякі з його ранніх радників-учених. Даючи імена з
елегантним звучанням Чжанові і його братам, вони дали йому ім’я Шичен, не
пояснюючи, що в книзі «Менцзи» є добре відомий сюжет, де ці два слова
з’являються в послідовності. За невеликого коригування пунктуації, слова в
«Менцзи» можна читати так: «Шичен є хамом». Цей дотепний прояв неповаги
до Чжан Шичена змусив Чжу сміятися, поки він не почав підозрювати, що його
письменні радники, за всієї очевидності, аналогічними геніальними способами
зневажали і його самого581.

Еліти китайського суспільства не обирали нової династії голосуванням,
але вони справляли значний тіньовий вплив на боротьбу потенційних
правителів. Небесний мандат не був призом, що завжди присуджувався
найбільш жорстокому воєначальнику, хоча таким людям періодично
вдавалося прийти до влади в Китаї.

Багато засновників майбутніх династій, як-от імператриця У, проходили
ритуал, потрібний для доступу до боротьби за імперську владу,— обираючи
собі храмове ім’я, а також назву періоду, який має розпочати їхня династія,
— але потім їх швидко усували. Однак китайська система була здатна до
надзвичайної інституціалізації. Щойно в суспільстві складався загальний

307



консенсус стосовно певного володаря Небесного мандату, легітимність
імператора більше не підлягала оскарженню, крім випадків надзвичайних
обставин. Із цього погляду китайська політична система була значно
розвиненішою за племінні суспільства навколо Китаю.

Коли імператор отримував Небесний мандат, його влада ставала
фактично необмеженою. І попри все, китайські імператори рідко
використовували владу на повну потужність. Тиранія завжди була
можливістю, але рідко ставала реальністю. Спробу пояснити, чому так,
представлено в наступному розділі.
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було сказано, віщує зростання імператриці Ву (див.: Twitchett. Cambridge History of China, Vol.
3. — Р. 302). За часів династій Суй і Тан було створено потужні буддійські й даоські релігійні
інституції, але вони ніколи не відігравали такої ролі, як релігійні установи в інших частинах
світу.

579 Див.: Twitchett and Michael Loewe. The Cambridge History of China, Vol. 1. — 726–737.
580 Mote. Imperial China. — Р. 97.
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581 Там само. — Р. 562.
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21. ОСІЛІ БАНДИТИ

Чи всі держави є хижими і чи китайська держава часів Мін заслуговує на
таке звання; зразки свавільних правил, виведені з пізніших періодів історії
Китаю; чи можна підтримувати належне урядування в державі без
стримувань і противаг виконавчій владі

У своїй впливовій статті економіст Мансур Олсон запропонував просту
модель політичного розвитку582. Спочатку світом правили «мандрівні
бандити» на кшталт ватажків збройних банд початку ХХ століття в Китаї
або тих, що діють в Афганістані й Сомалі на початку ХХІ століття. Ці
бандити були і є чистими хижаками, прагнуть витягнути з населення
якомога більше ресурсів, часто за короткий термін, аби мати змогу швидко
перейти до наступних жертв. У певний момент один з бандитів виявляється
сильнішим за решту і починає панувати над суспільством: «Такі підприємці
від насильства, природно, не звуть себе бандитами, навпаки, вони
присвоюють собі й своїм нащадкам високі титули. Іноді навіть заявляють,
що правлять дарованим від Бога правом». Словом, король, який заявляв
про легітимність своєї претензії на владу, був просто «осілим бандитом», бо
керувався мотивами, що не надто відрізнялися від моралі тих мандрівних
бандитів, яких він витіснив. Однак осілий бандит усвідомлював, що може
стати ще багатшим, якщо замість займатися короткочасними розбоями й
плюндруваннями, він забезпечить стабільність, порядок та інші суспільні
блага своєму суспільству, тим самим сприяючи накопиченню багатства й
підвищуючи спроможність сплати вищих податків у довгостроковій
перспективі. З погляду тих, ким він керує, це прогрес (порівняно з
мандрівними бандитами). Але «такий самий раціональний інтерес, що
змушує мандрівного бандита осідати й займатись урядуванням своїх
підданих, змушує його вичавлювати максимально можливий дохід із цього
самого суспільства. Він користуватиметься своєю монополією на примусову
владу задля отримання максимуму в податках та інших поборах».

Олсон продовжує, стверджуючи, що є ставка збору податків, за якої
осілий бандит може максимально збільшувати свої доходи, на зразок
монополіста в мікроекономіці. Якщо ж ставки будуть підвищені надмірно,
вони підриватимуть стимули до виробництва, тим самим призводячи до
зменшення загальних податкових надходжень. Олсон каже, що правителі-
самодержавці неминуче встановлюють податки на цьому максимумі, а
демократичні режими, опираючись на «середнього виборця», на якого й
лягає основний тягар оподаткування, роблять їх нижчими.

Олсонове тлумачення правителів як осілих бандитів, що через податки
витягують із суспільства стільки грошей, скільки вдається, і можуть бути
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стримані хіба лише політичними перешкодами, — доволі цинічний опис
роботи уряду. Це дуже нагадує спроби економістів поширювати свої моделі
раціональної, максимально корисної поведінки на політичну галузь і
вважати, що політика — не що інше, як продовження економіки. Воно
також чудово гармоніює з антиетатичними традиціями американської
політичної культури, де до держави й податків завжди ставилися з великою
підозрою. І це забезпечує елегантну прогностичну модель і політичній
економії, і політичному розвитку, що останнім часом набуває суттєвого
розширення завдяки зусиллям інших суспільних наук583.

Єдина проблема в теорії Олсона полягає в тому, що вона є хибною.
Правителям традиційних аграрних суспільств часто не вдавалось
оподатковувати своїх підданих навіть такими ставками, що й близько не
підходили до пропозиції Олсона, яка вимагає максимального рівня. Звісно,
ретроспективна оцінка того, якою була максимальна ставка податку далеко
не повністю монетизованого суспільства, при невиразних уривчастих
історичних відомостях про доходи й податкові надходження —
надзвичайно складне завдання. Але ми знаємо, що правителі домодерних
часів нерідко суттєво підвищували ставки заради задоволення конкретних
витратних потреб, як-от фінансування війни, і зменшували їх після того, як
надзвичайна ситуація минала. Лише в певні періоди правителі підіймали
тягар своїх суспільств до контрпродуктивних рівнів, точок зламу, і зазвичай
це траплялось у відповідь на відчайдушні умови наприкінці династій. У
звичайні часи вони, відтак, оподатковували свої суспільства не інакше, ніж
на рівнях, значно нижчих від максимально можливих.

Немає кращої ілюстрації недоліків моделі Олсона за Китай часів династії
Мін. Серед науковців панує широкий консенсус про рівень податкових
ставок у цей період, значно нижчий за їхній теоретичний максимум і
набагато нижчий за рівень, необхідний для забезпечення мінімального
обсягу суспільних благ (особливо оборони), потрібних для підтримки
життєздатності суспільства. Те, що було слушним стосовно Китаю часів
Мін, сак само стосувалось інших аграрних суспільств, як-от Османської
імперії та різних монархій Європи, бо пропонувало альтернативні
припущення, чому ці традиційні режими рідко оподатковували підданих за
максимальними ставками584.

Імператори використовували свої повноваження не на всю потужність не
лише в питаннях оподаткування. Деспотизм, який демонструвала
імператриця У, був періодичним, а не постійним явищем. Багато
китайських правителів демонстрували якості, які можна було б назвати
м’якістю або терплячістю щодо підданих, або те, що конфуціанці назвали б
«доброзичливістю». Китай має давню історію протестів проти податків і
потужну конфуціанську традицію, яка таврує високі податки як моральний
занепад держави. Ши Цзін, або «Книга Од», містить вірш:
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Великий щур, великий щур,
не їж моє просо!
Служив три роки я тобі,
та не послужиш ти мені.
Полишу я тебе й піду,
щасливі землі віднайду,
щасливі землі чималі,
де місце я знайду собі585.

Хай що обмежувало владу китайського імператора часів династії Мін,
воно не базувалося на праві. Як ми бачили у випадку імператриці У,
китайські правителі, на відміну від своїх європейських «колег», не
потребували дозволів більш-менш суверенних судів або парламентів для
підвищення податків. Вони не тільки могли самостійно встановлювати
податкові ставки, видаючи прості урядові накази, але й конфіскували
власність на свій розсуд. На відміну від «абсолютних» монархів ранньої
сучасної Франції та Іспанії, що діяли дуже обережно в протистоянні зі
своїми могутніми елітами (див. розділи 23 і 24), перший імператор Мін,
Тайцзу, просто конфіскував землі найбільших землевласників своєї
держави. Кажуть, він ліквідував «незліченну» кількість маєтків впливових
осіб у дельті Янцзи, де, вважав, ховається особливо потужна опозиція586.

Реальні обмеження влади Китаю були різноманітними, з-поміж них
можна виділити три основних типи. Перший — брак стимулів до
адміністративного виконання наказів, і, зокрема, стягування високих
податків. На початку династії Мін Китай уже був величезною країною,
населення якої складало понад 60 мільйонів на 1368 рік, а до ХVII століття
чисельність зросла до 138 мільйонів587. Збирання податків на такій
величезній території було доволі складним. У XIV столітті в обігу було мало
грошей, тому основний податок — на сільське господарство — який мав
сплачувати кожен мешканець Китаю, збирали в натуральній формі588.
Натуральна форма, як правило, — це зерно, але траплялися варіанти: шовк,
бавовна, деревина тощо. Для обліку цих платежів або перетворення їх у
спільну для всіх одиницю не було консолідованої грошово-кредитної
системи. Багато платежів витрачалося (тобто «потрапляло в бюджет і
витрачалося») на локальному рівні; інші треба було фізично відправляти в
житниці до вищих рівнів адміністрування і, зрештою, до столиці (якою
спочатку був Нанкін, а пізніше — Пекін). З платників податків також
стягувалися витрати на транспортування сплачених коштів до уряду, і ця
надбавка часто перевищувала ту, яку становив сам податок. Не було чіткої
різниці між місцевими та центральними доходами й бюджетуванням. Один
учений порівняв цю систему зі старомодним телефонним комутатором, у
якому дроти виходили з різних отворів і тягнулися до інших, утворюючи
складну й заплутану систему, як у тарілці зі спагеті589. Міністерство доходів
мало таку незначну кількість персоналу, що не могло контролювати чи

312



навіть розуміти цю систему. Кадастрові обстеження, які мали бути в основі
земельного податку й розпочалися ще на ранніх стадіях династії, чекали на
своє завершення, але їх не оновлювали. Тому з подальшим зростанням
кількості населення, змінами власників чи й фізичної географії (затоплення
або, навпаки, меліорація землі), базовий реєстр населення швидко
перетворювався на безнадійно застарілий. Китайці, як і інші народи,
надзвичайно вміло приховували активи від збирача податків і залучали
схеми, що дозволяли фактично те, що нині називається «відмивання
доходів»590.

Драконівські ставки і повноваження з оподаткування разом з
конфіскаціями, до яких також вдавався імператор, як правило, були
марнотратними. Був сенс використовувати їх на ранніх етапах династії,
коли імператор зміцнював свою владу і розраховувався з переможеними
супротивниками. Але із часом двір визнавав, що йому потрібна співпраця із
тими самими елітами, і значно знижував податкові ставки там, де раніше
конфіскував майно.

Брак адміністративної спроможності стримував податкові надходження
не лише на боці пропозиції; були також обмеження сум доходів, що їх
вимагали деякі імператори. Припущення Олсона про те, що будь-який
правитель максимізуватиме доходи, відображає загальний підхід сучасної
економіки, яка вважає максимізацію універсальною характеристикою
людської поведінки. Але це — анахронічна проекція сучасних цінностей на
минуле суспільство, яке їх не обов’язково поділяло. Перший імператор Мін,
Тайцзу, був жорстким самодержавцем, він скоротив центральний уряд і
уникав воєн за кордонами імперії; його зерносховища постійно мали
надлишки. Зовсім не так було за його наступника Ченцзу (1360–1424), який
започаткував амбітну програму будівництва каналів і палаців. Ченцзу був
імператором, що фінансував рейси військово-морського флоту під
командуванням євнуха Чжен Хе (1371–1435), який ходив флотом із
гігантських кораблів до Африки і, можливо, за її межі. Витрати його часів
удвічі або втричі перевищували рівень, потрібний за першого імператора
Мін. Відповідно, було піднято податки й трудові реквізиції, що призвело до
податкових повстань і невдоволень по всій імперії. Тому третій імператор і
його наступники знизили податкові ставки до рівня, близького до
встановленого першим, вони ж вдались і до інших політичних поступок на
користь ображеного дворянського класу591. Протягом тривалої династії
земельний податок було встановлено на низькому рівні, 5 % від загального
результату, і ця цифра була значно меншою, ніж в інших аграрних
суспільствах592.

Китайські монархи не меншою мірою, ніж правителі інших досучасних
суспільств, часто демонстрували те, що економіст Герберт Саймон назвав
задовільною, а не максимізаційною поведінкою593. Це означало, що за
відсутності негайних потреб у великих доходах, як-от в умовах війни,
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держава часто вдовольнялася наявним і не випробовувала народ на
терплячість, збираючи лише ті суми надходжень, що були необхідними для
звичайних потреб594. Справді рішучий імператор міг припустити, що варто
бути максимізатором, а дехто, як-от Ченцзу, таким і був, але ідея, що всі
автократичні політичні лідери автоматично максимізують податки чи
надходження загалом, є однозначно хибною.

Третє обмеження влади китайських імператорів зачіпало питання, що
лежали далеко за межами податкової та фіскальної політики і стосувалося
потреби делегування. Усі великі організації, чи то уряди, чи то приватні
корпорації, змушені делегувати повноваження, і коли вони це роблять,
«лідер» нагорі, сидячи на вершині адміністративної ієрархії, втрачає
чималий шмат контролю над своєю організацією. Делегування може бути
спрямованим до функціональних фахівців, як-от службовців з
бюджетування чи військових логістів, або воно може бути регіональним, де
повноваження передаються кадрам провінційних, префектурних,
муніципальних та місцевих органів. Потреба в делегуванні виникає тому,
що в жодного правителя немає достатньо часу чи знань для ухвалення всіх
важливих рішень у своїй імперії.

Але з делегуванням влади йде і сама влада. Агенти постають над
довірителем, хоча б у здобутих знаннях. Ці знання можуть бути технічними,
отриманими за керівництва спеціалізованим міністерством чи відомством,
географічними, бо стосуються умов певного регіону, тощо. Саме із цих
причин фахівці з організації, зокрема Герберт Саймон, стверджують, що
влада в будь-якій великій бюрократії здійснюється не лише згори донизу,
але часто і в зворотному напрямку595.

Китайські імператори поставали перед цією проблемою тією самою
мірою, що її переживають і сучасні президенти й прем’єр-міністри, коли
намагаються привести до тями свою глуху й німу, а іноді й бунтівну
бюрократію. Міністри опираються політиці, запроваджуваній їхніми
босами, або тихцем просто саботують її реалізацію. Звісно, у китайських
правителів були певні інструменти, яких позбавлені сучасні керівники:
вони могли займатись «адмініструванням» безпосередньо голих сідниць
навіть найстарших своїх міністрів, коли цього вимагали обставини, а також
ув’язнювати і навіть страчувати їх596. Але цей вид силового розв’язання
проблеми «принципал — агент» нічого не дає для розв’язку більш важливої,
ба основної проблеми — здобуття інформації. Бюрократи часто не
виконують наказів своїх лідерів, адже краще знають реальні умови імперії, а
також можуть приховувати свої дії від них.

Така велика країна, як Китай, потребувала управління через делегування
влади місцевим органам, але вони мали всі шанси зловживати
повноваженнями, чинити корупцію або навіть і змови проти центрального
уряду. Нормальна адміністративна ієрархія є недостатнім і неадекватним
засобом упоратись із цією проблемою, адже якщо правитель спускає накази
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вниз, інформація необов’язково тече до нього назад, угору. Навіть
найбільший диктатор-імператор не зможе покарати неслухняного
чиновника, бо просто не знатиме, що зловживання трапилося.

Це обмеження царської влади обговорювалося в досучасному Китаї під
час порівняння корисних і шкідливих боків «феодальної» та
«префекторної» форм управління. Феодальне управління (фенцзянь) у
цьому сенсі не має жодних складних конотацій, які, наприклад, випливають
з європейського феодалізму; тут це просто означає децентралізацію влади
порівняно із системою префектур, де місцеві чиновники були прямими
агентами центру. За словами філософа Ґу Яньу (1613–1682), який
досліджував часи Мін,

хибою феодалізму була його концентрація влади на місцевому рівні, тоді як
провина системи префектур криється в концентрації нею влади вгорі системи.
Легендарні правителі давнини були неупередженими й мали на увазі суспільне
благо, коли вступали в стосунки з будь-ким з-посеред чоловіків, наділяючи їх
земельними ділянками і ділячи їхні домени. Але тепер правитель вважає всю
територію в межах чотирьох морів власною префектурою і навіть цим не
вдовольняється. Він підозрює всіх і кожного, він займається кожною справою, що
надходить до нього вгору, сам, і тому щодня стоси директив та офіційних
документів стають вищими, ніж днем раніше. А над усім цим він винаймає
наглядачів, губернаторів і генерал-губернаторів, вважаючи, що таким чином
зможе утримати місцевих чиновників від тиранії й шкоди, які вони можуть
чинити над людьми. Він не знає, що ці посадові особи турбуються лише про одне
— максимальну обережність у своїх діях і щонайдальшу дистанцію від
неприємностей, поки не нагромаджено досить статків, аби можна було
позбутися займаної посади, і зовсім не бажають робити нічого, що принесло би
користь людям597.

Типовим рішенням, вигаданим китайськими правителями для подолання
проблеми нечутливості адміністративної ієрархії, було створення
паралельної мережі шпигунів та інформаторів, які перебували повністю
поза межами формальної державної системи. Це пояснює важливу роль
євнухів. На відміну від звичайних чиновників, у них був прямий доступ в
імператорський дім, і часто їм довіряли значно більше, ніж
адміністраторам. Тому двір посилав їх шпигувати за тим, що діється в
регулярній ієрархії, намагаючись у такий спосіб дисциплінувати її. До кінця
династії Мін налічувалося сто тисяч євнухів, пов’язаних з імператорським
двором598. Від 1420 року їх було організовано в щось на зразок Орвелівської
таємної поліцейської організації, відоме як Східне бюро. На чолі Східного
бюро був євнух — директор з церемоній. Згодом, в останні роки династії,
цей орган став «знаряддям тоталітарного тероризму»599. Але тоді імператор
виявив, що й сам не може контролювати євнухів, які переслідують власні
інтереси, беруть участь у переворотах і навіть змовляються проти нього
попри те, що існує «Бюро виправляння євнухів»600. У цій політичній системі
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не було жодних низхідних механізмів політичної підзвітності, тобто не було
місцевих виборів або незалежних засобів масової інформації, які стежили б
за чесністю чиновників. Відповідно, імператор був змушений
нагромаджувати одну централізовану систему управління на другу, уже
наявну. Однак суворого контролю над імперією домогтись не вдавалося.

Небажання й нездатність династії Мін збирати потрібні податки, нарешті,
призвели до її занепаду. Якщо Китай практично не мав зовнішніх загроз
упродовж перших двох століть правління Мін, безпековий стан різко
погіршився наприкінці XVI століття. Японські пірати почали набіги на
багаті південно-східні берегові смуги, а японський сьоґун (військовий
диктатор) Тойотомі Хідейосі вторгся в Корею 1592 року. Тоді ж
розпочалася війна у Внутрішній Монголії, а на півдні визріли бунти
корінних народів. Найсерйознішою проблемою серед усього цього було
зміцнення маньчжурів на півночі, що ставали дедалі потужнішими й краще
організованими. Їхні вторгнення вздовж північно-східного кордону ставали
дедалі відчутнішими.

Уряд постав перед кризою абсолютно безпорадним. Спостерігаючи за
зростанням витрат, він виснажував свої резерви срібла, відмовляючись
підняти податки на дворянство, поки не стало занадто пізно. Упродовж
перших десятиліть XVII століття зростання накопичених податкових
боргів, що відбувалося на тлі дедалі більшої інтенсифікації військової
загрози, тривало. Імператор навіть оголосив низку податкових амністій,
мабуть, на знак визнання того факту, що в держави не було жодних шансів
зібрати заборговані податки. Солдати на кордоні, раніше організовані як
самодостатні військові колонії, утратили здатність годувати себе
самостійно, і тому їхня залежність від платежів з боку центрального уряду
посилилася, крім того, усе відбувалося через довгі логістичні ланцюги.
Режим не спромігся організувати адекватної системи матеріально-
технічного забезпечення і тому платив своїм солдатам невчасно. Династія,
шпортаючись, добулася до 1644 року, коли уряд у Пекіні придушив бунт
ханьців під проводом ватажка на ім’я Лі Цзичен. Зрештою, столиця впала
під маньчжурською армією, яка прийшла з півночі разом із незадоволеними
залишками армії Мін.

ХОРОШИЙ УРЯД, ПОГАНИЙ УРЯД
Династія Мін була останнім корінним режимом, що керував Китаєм аж до

ХХ століття, і саме тоді традиційна китайська політична система
розвинулася найбільшою мірою. Її вирізняли інституції, які в ретроспективі
є напрочуд сучасними й ефективними, решта була неймовірно застарілими
й непрацездатними.

Найперше варто відзначити систему набору в імперську бюрократію.
Коріння цієї системи сягає далекого минулого, часів династії Хань.
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Упродовж правління династій Суй, Тан, а також ранньої Сун вступ до
бюрократії зазвичай контролювало вузьке коло елітних сімей. Лише за часів
династії Мін система іспитів стала головним шляхом до урядової служби й
набула такого престижу й автономії, який зробив її зразком для наступних.

Екзаменаційна система була пов’язана зі значно ширшою організацією
навчальних закладів. В усій країні діяла мережа конфуціанських шкіл, у які
амбітні батьки могли відправляти своїх дітей. Найкращих школярів учителі
рекомендували до вступу в національні університети в Пекіні й Нанкіні, де
ті починали підготовку до складання іспитів на цивільну службу. (Учителі,
які рекомендували абітурієнтів, що згодом провалювали підготовку, були
покарані, і в цьому сенсі сучасні університети могли б чогось повчитися
заради запобігання власній деградації). Елітні сім’ї й далі могли посилати
своїх дітей на навчання, щоб ті віднайшли свої місця в системі,
користуючись категорією «платні студенти». Але ці китайські попередники
сучасних абітурієнтів Гарварду чи Єлю, яких беруть завдяки батьківським
внескам (тобто діти сучасних багатих випускників), рідко пробивалися до
верхів бюрократії, яка залишалася дуже меритократичною601. Найвищою
честю було здобуття першого місця на іспитах трьох послідовних рівнів:
спочатку на провінційному, далі — на рівні митрополії і останній — у
палаці. За всю історію династії Мін це вдалося лише одній людині —
школяру на ім’я Шан Лу; він продовжував рух ієрархією й дістався
найвищої посади — великого секретаря наприкінці XV століття602.

Китайська бюрократія створила модель, якої зрештою стали
дотримуватися чи не всі сучасні бюрократії. Це була централізована система
призначення та просування по кар’єрній драбині на основі рангів: від
першого — на вершині і до дев’ятого — найнижчого (подібно до загальної
службової схеми американської бюрократії). Кожен із цих рангів був
розподілений на верхню і нижню частини, так що можна було очікувати
просування від, скажімо, рангу 6а до наступного — 5б. Чиновники, які
склали іспит на доступ до служби, починали з низьких посад у різних
частинах країни, завжди не в тому регіоні, де зростали. Якщо траплялося,
що в один і той самий орган призначали родичів, молодший мусив піти в
інший орган. Після трьох років служби чиновник підлягав оцінці
керівником свого відомства, а той подавав результати оцінювання відділу
кадрів центрального кадрового відомства (відомого й зараз під назвою
Ґаньбу). Сторонні люди в рядах бюрократії були небажані. Чиновники, що
витримували труднощі, з якими стикалися в системі, і просувалися до
вершини ієрархії, як правило, мали надзвичайно високу кваліфікацію603.

Хай там як, а ці висококваліфіковані й добре організовані чиновники
служили примхам диктатора, не зв’язаного жодними правилами й здатного
до безглуздих втручань помахом пера в ретельно сформульовану політику.
Вони підлягали покаранням і чисткам з боку імператора, і небагатьом
старшим чиновникам вдалося закінчити службу, не відчувши приниження
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в той чи інший спосіб. Серед найгірших рішень — ухвалені першим
імператором династії Мін, Тайцзу, що через підозру до власного
найстаршого великого візира не тільки скасував його посаду, а й заборонив
будь-кому зі своїх спадкоємців відновлювати її під страхом смерті. Це
означало, що жодному наступному імператору Мін не можна було мати при
собі когось на зразок прем’єр-міністра, і замість цього доводилося мати
справу безпосередньо з десятками міністерств і відомств, які діяли,
виконуючи роботу уряду. Ця система була ледь працездатною навіть за
надзвичайно енергійного й добре орієнтованого в деталях імператора, як-от
сам Тайцзу, і стала лихом для наступних правителів, які не мали таких
талантів. За один десятиденний період Тайцзу довелося відповідати на 1660
офіційних документів, що стосувалися 3391 окремих питань604. Можна
тільки уявити, що його наступники думали про робоче навантаження, яке
він лишив їм у спадок.

Багато пізніших імператорів не дотягували до потрібного рівня. За
переказами, серед найгірших був імператор Шеньцзун, відомий як Ваньлі,
чиє тривале правління між 1572 і 1620 роками відповідає періоду занепаду
династії605. У другій половині свого правління він відмовився бачити
міністрів і головувати в імператорському дворі. Цей правитель не зважав на
тисячі доповідей і звітів, що накопичувались у нього непрочитаними і без
відповідей. Бувало так, що Ваньлі взагалі не виходив зі свого палацу роками,
а важливі урядові рішення просто не ухвалював. Крім того, він був дуже
жадібним, грабував державну скарбницю заради задоволення особистих
примх, як-от будівництва пишної гробниці. На момент воєнної кризи на
початку ХVII століття, коли державні резерви скоротилися до 270 тисяч
срібних монет, імператор особисто накопичив понад два мільйони. Попри
неодноразові прохання з боку міністра доходів, він відмовлявся видати
більше за номінальну потребу в коштах для таких цілей, як утримування
війська606. Дії Ваньлі безпосередньо призвели до зростання влади
маньчжурів, які зрештою знищили династію.

ПРОБЛЕМА «ПОГАНОГО ІМПЕРАТОРА»
Серед трьох елементів політичного розвитку, про які ми говорили:

державне будівництво, верховенство права та підзвітність — перший у
китайській історії з’явився дуже рано. Китайці, у певному сенсі, винайшли
належне урядування. Також вони перші розробили адміністративну
систему, що була раціональною, функціонально організованою і, крім того,
базувалась на безособових критеріях добору й просування кар’єрними
сходами. Можливо, через високий рівень родинності китайського
суспільства державні будівничі бачили перед собою конкретне завдання:
звільнити уряд від патримоніального впливу, адже в ньому ховалося
джерело корупції.
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Створення такої системи в розпал періоду Воюючих держав — це одне; а
підтримування її в робочому стані протягом наступних двох тисячоліть —
зовсім інше. «Сучасність» бюрократії, досягнута на попередніх стадіях, стала
жертвою занепаду і репатримоніалізації, коли держава розпалася і її
присвоювали собі багаті аристократичні сім’ї. Розпад держави тривав багато
століть, і відновлення бюрократії до стану, що відповідав би початковому
дизайну відповідно до задуму його творців із династій Цінь і Хань, також
потребувало століть. На час династії Мін класичну систему вдосконалили в
багатьох аспектах. Вона стала більш меритократичною, здійснювала
контроль над суспільством, яке теж стало більшим і складнішим за те, що
існувало за династії Хань.

При цьому інші аспекти китайської політичної системи були
недорозвинені. Вона ніколи не породжувала верховенства права або
механізмів політичної підзвітності. Суспільство за межами держави було, як
і до того, значно менше організованим і спроможним на політичні дії, ніж
його аналоги в Європі й Індії. У Китаї не існувало незалежної земельної
аристократії, не було й незалежних міст. Розпорошені знать і селянство час
від часу пасивно опирались урядовим наказам, доходило й до активних
бунтів, які придушували з великою жорстокістю. Але ані першим, ані
другим ніколи не вдавалось інституціоналізувати себе як корпоративні
групи й вимагати прав з боку держави, як у свій час зробили селяни
Скандинавії. За часів династій Суй і Тан поставали незалежні релігійні
ордени, що супроводжувалося поширенням буддизму й даосизму. У різні
часи в китайській історії ці релігійні осередки протистояли державі
(наприклад, повстання Червоних пов’язок або тайпини). Але релігія
продовжувала бути справою сект, на яку з підозрою дивилась
ортодоксальна конфуціанська влада, крім того, ніколи не було потужного
соціального консенсусу, що міг би обмежити владу держави завдяки тому,
що правом опікувалась релігія.

Серед найкращого, що залишив у спадок династичний Китай, вочевидь,
залишається авторитарне урядування високої якості. Тому недивно, що чи
не всі успішні авторитарні модернізації у світі, зокрема Південної Кореї,
Тайваню, Сінгапуру і, звісно, Китаю, відбувалися в країнах Східної Азії, що
поділяють китайську культурну спадщину. Важко знайти авторитарних
правителів з якостями, притаманними правителю Сінгапуру Лі Куан Ю або
керівнику Південної Кореї Пак Чон Хі, в Африці, Латинській Америці чи на
Близькому Сході.

Проте досвід династії Мін, поряд з іншими періодами китайської історії,
піднімає тривожні питання про довговічність ефективного управління в
умовах, коли немає верховенства права або підзвітності. Якщо лідером є
сильний і здібний імператор, система може бути неймовірно ефективною й
рішучою. Але в руках примхливого або некомпетентного володаря ті
величезні повноваження, якими він наділений, часто підривають
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ефективність адміністративної системи. Імператриця У здійснювала чистки
бюрократії й наповнювала її власними некваліфікованими прихильниками;
імператор Тайцзу скасував пост прем’єр-міністра і змусив своїх наступників
діяти в умовах цієї незручної системи; імператор Шеньцзун ігнорував
бюрократію абсолютно, і його уряд занепав. Саме це китайці називають
проблемою «поганого імператора».

У китайській державній системі була певна форма відповідальності.
Імператорів готували й навчали відчувати обов’язок перед власним
народом, і хороші правителі намагалися реагувати на його вимоги і скарги.
Відповідальні імператори постійно карали своїх посадовців від імені
народу, спираючись на мережі євнухів-шпигунів, аби дізнатися, хто виконує
свою роботу, а хто — ні. Але єдиним видом формальної підзвітності в
системі була висхідна, коли доповіді знизу поступали вгору в напрямку
імператора. Місцеві чиновники переймалися тим, що палац подумає про
їхню роботу, але ніщо не турбувало їх менше, ніж те, що скажуть про них
прості люди, адже судових або виборчих процедур тим на допомогу просто
не існувало. Для простих китайців єдиним інструментом захисту у випадку,
коли вони стикалися з поганим чиновником, залишалося звернення до
самої вершини та сподівання, що імператор послухає. Навіть за доброго
імператора ймовірність того, що людина зможе привернути його увагу до
себе в такій великій імперії, була низькою.

У сучасному Китаї, у певному сенсі, усе не надто змінилося. Імператора
замінила Комуністична партія Китаю, що сидить на вершині державної
ієрархії, наглядаючи за великою й складною бюрократією, під управлінням
якої перебуває понад мільярд людей. Як шпигунська мережа євнухів,
партійна ієрархія становить паралельну до уряду структуру, займається
моніторингом і донесеннями про зловживання. Якість бюрократії,
особливо на її верхніх рівнях, дивовижна; китайським лідерам вдалося
провести країну маршрутом чудотворної економічної трансформації за
десятиліття після 1978 року. Із цим упоралося б небагато урядів світу.

І попри все, верховенства права, політичної підзвітності й
відповідальності в сучасній Китайській Народній Республіці є стільки само,
скільки було за часів династичного Китаю. Переважна більшість порушень,
що стаються в ній, не є наслідками, спричиненими тиранією центрального
уряду, вони — радше результати діянь розпорошеної ієрархії чиновників
місцевого самоврядування, що змовляються між собою заради розкрадання
земель селян, беруть хабарі від забудовників, не надто пильнують за
дотриманням екологічних норм і правил безпеки і взагалі демонструють
поведінку, якої посадові особи місцевих органів влади Китаю
дотримувалися з незапам’ятних часів. Коли стається катастрофа, наприклад,
землетрус, унаслідок якого руйнується школа, де недотримано будівельних
стандартів, чи гинуть немовлята через недотримання формули дитячого
харчування, що пропонують погано регульовані компанії, єдиним способом
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впливу для китайських громадян є звернення нагору до центрального
уряду. Як імператор, центральний уряд може відповісти або ні: колись він
візьметься за чиновника-порушника, але, найімовірніше, буде занадто
зайнятий або відволічеться, або матиме інші пріоритети.

Верховенство права й політична підзвітність і відповідальність бажані
самі по собі. Але іноді вони стають перешкодами на шляху ефективного
управління, наприклад, коли індійський штат не може ухвалити рішення
про великий інфраструктурний проект через судову тяганину й громадські
протести або коли Конгрес США не може змусити себе зайнятися
нагальними проблемами соціальних виплат через вплив лобістів і груп
інтересів.

Проте, в іншому випадку, верховенство права й підзвітність потрібні для
збереження належного урядування. За слушних умов сильна авторитарна
система може створити надзвичайно ефективний уряд. Політичні системи
мають витримувати мінливі зовнішні умови, як і зміни лідерів. Обмеження
й стримування, які накладаються на державну владу верховенством права й
підзвітністю, звужують розбіжності в урядових діях: обмежують хороші
уряди й запобігають виходу поганих з-під контролю. Китайцям натомість
ніколи не вдавалося розв’язати проблему «поганого імператора».

ІНСТИТУЦІЙ НЕДОСТАТНЬО
Стосовно питання, чому традиційний Китай не розвинув власних

капіталістичних інституцій, є величезний обсяг літератури, зокрема
фундаментальна праця Макса Вебера «Релігія Китаю» і монументальний
твір Джозефа Нідема «Наука і цивілізація в Китаї». Я не хотів би в цій
книжці брати участь у їхній дискусії, але зауважу, що, найімовірніше,
перешкодою в розвитку капіталізму Китаю була не відсутність там хороших
інституцій.

У часи династії Мін Китай мав більшість із тих інституцій, які в наш час
вважаються критично важливими для сучасного економічного розвитку.
Він був сильною і добре організованою державою, що продукувала
стабільність і передбачуваність. Продаж посад разом з іншими відкритими
формами корупції були помітними значно менше, ніж у Франції чи Іспанії
XVII століття (див. розділи 23 і 24)607. Насильство перебувало під
контролем; порівняно з багатьма сучасними країнами, що розвиваються,
Китай досяг надзвичайного рівня влади цивільного уряду над збройними
силами. Однією зі слабкостей, звісно, було те, що відсутність верховенства
права тримала право власності уразливим до примх урядів. Але, як я
стверджував у розділі 17, верховенство права в конституційному сенсі не є
необхідною умовою економічного зростання. Хоча землевласників
періодично й експропріювали, особливо на початках династій, право
власності в країні було «доволі добрим» багато років, поряд із низьким
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рівнем оподаткування селян. Китайська Народна Республіка й сьогодні не
має верховенства права в конституційно-правовому сенсі, власність також
не можна вважати цілковито гарантованою, але чинне право власності
можна вважати достатнім для підтримки екстраординарних темпів
зростання608.

Так, Китай часів Мін переймався економічно нераціональною політикою.
Він надмірно контролював купців і торгівлю загалом. Тамтешня монополія
на виробництво солі штучно підняла ціни й потягнула за собою, як це було
у Франції й Османській імперії, високий рівень контрабанди й корупції. Але
політика є менш важливим чинником зростання, ніж інституції; політику
можна легко змінити, а от вибудувати інституції — річ значно складніша.

Чого не було в Китаю — то це духу максимізації, що його економісти
мають за універсальну людську рису. Китай часів Мін аж променився
самовдоволенням у всіх сферах життя. Імператори (і не лише вони)
вважали недоречним вибивати із суспільства стільки податків, скільки
можливо; мабуть, саме тому суспільству інновації та зміни здавалися
вартими не надто надмірних зусиль. Євнух Чжен Хе плавав через
Індійський океан, відкривав нові торговельні шляхи й інші цивілізації. Але
це не викликало цікавості, і наступних подорожей не відбулося. Наступний
імператор скоротив бюджет флоту з економічних мотивів, і китайська епоха
Великих географічних відкриттів закінчилися, майже не почавшись. Так
само за часів династії Сун винахідник на ім’я Су Сун розробив перший у
світі механічний годинник, величезний багаторівневий механізм з
живленням від водяного колеса, але про нього забули, коли чжурчжені
захопили столицю династії Сун, місто Кайфен. Годинник розібрали на
запчастини; а знання, як його зробити, і навіть факт його існування було
втрачено на кілька поколінь609.

Хай якими були перешкоди, що заважали швидкому економічному
зростанню Китаю за династій Мін і Цін, нині їх уже не існує. Ті культурні
обмеження, на які звертали увагу попередні західні дослідники й
стверджували, що саме вони стримують розвиток країни, більше ними не є.
На початку ХХ століття звичною справою було висміювати конфуціанський
ідеал джентльмена-вченого з довгими доглянутими нігтями, що
відмовлявся працювати будь-де, крім публічної служби, та вважати цю
постать головною перешкодою на шляху до модернізації. До кінця ХХ
століття ідеал такого конфуціанця знівелювався, але культурний розвиток з
акцентом на освіті й особистих досягненнях побутує й далі. І саме він
виявився вигідним для економічного зростання Китаю. Культурна складова
продовжує проявлятися в поведінці незліченних китайських матерів по
всьому світу: вони економлять гроші, аби відправити своїх дітей у найкращі
з можливих шкіл, і впевнені, що на стандартизованих іспитах ті мають
показати найкращі результати. Самовпевненість, яка підштовхнула
наступників імператора Чжу Ди скасувати далекі подорожі, замінила щира
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готовність китайських лідерів здобувати закордонний досвід і
впроваджувати його, якщо від цього є практична користь. Ден Сяопін,
державний діяч, який ініціював відкриття Китаю для світу, свого часу
сказав: «Не має значення, білою чи чорною є кішка, поки вона ловить
мишей». Дуже високою є ймовірність, що ставлення Китаю до науки,
навчання та інновацій, закладене культурою, є значно переконливішим, ніж
недоліки його політичних інституцій. Це і є поясненням, чому досягнення
Китаю у світовій економічній гонитві минулих століть були такими
незначними, а зараз — такі неймовірні.
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22. ПІДЙОМ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Що таке політична підзвітність і відповідальність; запізніле державне
будівництво Європи стало джерелом подальшої свободи; у чому
помилковість «Історії вігів» і чому політичний розвиток неможливо
зрозуміти без порівняння країн; п’ять різних європейських результатів

Підзвітність уряду означає, що правителі вважають себе відповідальними
перед людьми, якими керують, і ставлять інтереси народу вище за власні.

Підзвітності можна досягти в кілька способів. Вона може постати з
морального виховання, і саме так сталося в Китаї й інших країнах, що
піддалися впливу китайського конфуціанства. Правителям було достатньо
освіти, аби відчувати свою відповідальність перед суспільством і в разі
складних питань консультуватися зі складною бюрократією, що вимагала
мистецтва хорошого урядування. Нині люди Заходу до політичних систем
ставляться доволі зверхньо, бо вважають, що правителі турбуються про
своїх громадян лише позірно, а насправді їхня влада не зазнає жодних
процесуальних обмежень ані з боку верховенства права, ані через вибори.
Але моральна відповідальність усе ще має реальний сенс в управлінні
авторитарними суспільствами. Про це свідчить контраст між
Хашимітською Йорданією та Іраком часів партії «Баас» та її керівника
Саддама Хусейна. Жодна із цих країн не була демократією, а в останній
панувала жорстока й загарбницька диктатура, що обстоювала передусім
інтереси невеликої групи друзів і родичів Саддама. Йорданські королі,
навпаки, формально не зв’язані жодною підзвітністю перед своїм народом,
окрім парламентської з дуже обмеженими повноваженнями; проте вони
уважно ставилися до вимог різних соціальних груп, з яких і складається
йорданське суспільство.

Формальна підзвітність має процедурний характер: уряд погоджується
підпорядкуватися певним механізмам, які обмежують його владу чинити як
заманеться. Зрештою, ці процедури (як правило, передбачені конституцією)
дають громадянському суспільству змогу повністю змінювати уряди за
неуспіхи, некомпетентність або зловживання владою. Нині панівною
формою процесуальної підзвітності й відповідальності є вибори. Вони
переважно багатопартійні й проводяться на основі загального виборчого
права. Але виборами процедурна підзвітність і відповідальність не
обмежуються. В Англії перші вимоги підзвітності уряду були зроблені від
імені закону, відповідно до якого громадяни вимагали від короля
підпорядкування певним вимогам. Найважливіше значення мало загальне
право, яке на той час формували передусім судді, які не підлягали
процедурі обрання, а також фіксували закони, ухвалені парламентом,
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обраним на ґрунті обмеженого виборчого права. Тому найбільш ранні
форми політичної відповідальності стосувалися не людей загалом, а
традиційного зводу законів, який вважали консенсусними уявленнями
спільноти, а також олігархічного законодавчого органу. Саме тому я
вживаю в цьому розділі термін «підзвітність», а не «демократія».

Із часом набула динаміки й демократизація. Виборче право розширилося
й охопило різні класи людей, до нього поступово включили чоловіків без
власності, жінок, а також расові й етнічні меншини. Крім того, стало
зрозуміло, що й право більше не ґрунтується на релігії та потребує
демократичної легітимації, навіть якщо його застосування й залишається в
руках професійних суддів. Але у Великій Британії, Сполучених Штатах і
Західній Європі цілковитої демократизації процедур підзвітності не було аж
до початку ХХ століття.

ПІЗНЄ ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ЄВРОПИ
За часів ранньої сучасності європейські державні будівничі розпочали

проекти зведення потужних централізованих держав, ідентичні китайським
і турецьким, гомогенізуючи управління своїми територіями й піклуючись
про здатність відстоювати свій суверенітет над усіма. Спроби почалися
пізно, наприкінці XV століття, і тривали до кінця XVII століття. А теорії
державного суверенітету, що виходили з-під пера таких авторів, як Гуго
Гроцій і Томас Гоббс, стверджували: справжнім сувереном є не цар чи
король, а сам Бог.

Проте європейські монархи загалом поставали перед значно сильнішим
опором у цьому процесі, бо інші політичні суб’єкти їхніх суспільств були
краще організованими, ніж ті, з якими стикалися китайці чи турки.
Державне будівництво тривало, але його часто заганяла в глухий кут
організована опозиція, змушуючи правителів шукати союзників і
компромісів. Землевласники-дворяни були глибоко вкоріненим класом,
який мешкав у фізично неприступних замках і мав незалежні джерела
доходів, а ще власні збройні сили. Китайська аристократія ніколи не була
такою незалежною, а османи, як ми вже бачили, просто не дозволяли такій
аристократії з’являтися на світ. Елементи капіталістичної економіки в
Західній Європі з’явилися в той час, коли проекти державного будівництва
були в самому розпалі. Крамарі, купці й перші виробники генерували великі
обсяги багатства поза межами державного контролю. Зростали автономні
міста, особливо в Західній Європі, які жили за своїми правилами й
розгортали власні збройні формування.

Ранній розвиток права в Європі був важливим також і для встановлення
меж державної влади. Монархи постійно чинили замахи на право власності
підданих, але лише деякі правителі вважали, що можуть вільно відбирати
приватну власність без законних підстав. Відповідно, вони не мали
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необмежених повноважень обкладати людей податками й були змушені
позичати гроші в банкірів, аби фінансувати свої війни. Європейські
аристократи були більш певними в недоторканності своїх персон і в
гарантіях убезпеченості від довільного арешту чи страти. Європейські
монархи (крім Росії) утримувалися від кампаній відвертого терору й
залякування суспільних еліт.

Надзвичайна запізнілість проекту європейського державного будівництва
і є джерелом політичної cвободи, яку отримали й із задоволенням
застосовували європейці. Адже скоростигле державне будівництво в умовах
браку верховенства права і підзвітності означає лише те, що держави просто
ефективніше тиранитимуть власне населення. Кожен крок уперед у
матеріальному добробуті й технологіях в умовах неконтрольованої держави
означає її вищу здатність контролювати суспільство й використовувати
його для власних потреб.

МАРШ РІВНОСТІ
На початку праці «Демократія в Америці» Алексіс де Токвіль говорить

про «зумовлений» факт: ідея рівності людей шириться всім світом протягом
останніх восьмисот років610. Легітимність аристократії, тобто ідея, що певні
люди є від народження кращими за інших, більше не є само собою
зрозумілою. Але відносини панування й рабства неможливо перевернути
догори дригом без зміни свідомості раба й потреби раба у визнанні. Тож у
революції ідей були різні корені. Думка про рівність усіх людей у своїй
гідності чи значущості попри очевидні природні й соціальні відмінності є
християнською за своїм походженням, але середньовічна церква не вважала
її чимось таким, що слід реалізувати тут і зараз. Протестантська Реформація
та винахід друкарського верстата дали людям змогу читати Біблію
самостійно, шукати власний шлях до віри без обов’язкового посередництва
церкви. Це посилило в Європі готовність сумніватися в усталеній владі,
першими проявами чого стало повернення до класики в пізнє
Середньовіччя й епоху Відродження. Сучасні природничі науки — з
нахилом до виведення абстрактних загальних правил з маси емпіричних
даних і перевіркою причиново-наслідкових теорій за допомогою
контрольованих експериментів — витворили нову форму влади, незабаром
інституціалізовану як університети. Науку й технології, породжені ними,
можуть застосовувати й правителі, але в них ніколи не було можливості
тотально контролювати цю сферу.

Раби здобувають силу, усвідомивши власну гідність. Політичним проявом
цих змін стають вимоги прав, тобто наполягання на своїй ролі в загальному
праві ухвалення рішень. Колись так було в племінних суспільствах, але з
постанням держави втратилося. Вимоги привели до мобілізації соціальних
груп, як-от буржуазії, селянства й міського «натовпу» Французької
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революції, які раніше були пасивними суб’єктами політичної влади.
Усе це має вирішальне значення для виникнення сучасного підзвітного

урядування, вимога якого була сформульована універсальними поняттями,
заснованими, як пізніше висловився Томас Джефферсон у Декларації
незалежності США, на тому, що «всі люди створені рівними». На всіх етапах
попередньої людської історії різні персони й групи осіб боролися за
визнання. Але те, чого вони прагнули, стосувалося лише їх самих або
їхнього роду чи племінної групи, або соціального класу; люди прагнули
бути господарями самих себе, не кидаючи виклику відносинам панування й
рабства як таким. Нове, універсальне, розуміння прав означало, що
прийдешні політичні революції будуть не просто замінювати одну вузьку
елітарну групу іншою, а закладатимуть основи прогресивного наділення
виборчими правами всіх верств населення.

Ці інтелектуальні зміни мали неабиякий сукупний ефект. У Франції була
середньовічна інституція Генеральні штати, де збиралися представники
всього королівства для вирішення питань державної ваги. У 1614 році цей
орган було скликано за регентства Марії Медичі, і звідти вже було чутно
невдоволення й скарги на корупцію й податки, але врешті він прийняв
владу Корони. Коли його було скликано вдруге 1789 року, у часи
поширення ідей Просвітництва та прав людини, це спровокувало Велику
французьку революцію611.

Проте самих ідей не достатньо, аби досягти стабільної ліберальної
демократії. За відсутності балансу політичних сил та інтересів вона не
перетвориться на найменш згубну альтернативу для всіх політичних
акторів. Диво сучасної ліберальної демократії, за якої сильні держави,
здатні примусити до дотримання закону, стримуються правом і
встановленими законодавчими органами межами, може постати лише в
результаті появи бодай умовного балансу сил різних політичних суб’єктів
суспільства. Якщо жодна з них не має панівного статусу, то вони приречені
на компроміс. Те, що ми розуміємо під сучасним конституційним
урядуванням, виникло як результат цього небажаного й незапланованого
компромісу.

Ми вже бачили розгортання цієї динаміки після занепаду комунізму і
появи того, що Семюел Гантінґтон назвав третьою хвилею демократизації.
Третя хвиля почалася з демократичних змін в Іспанії, Португалії й
Туреччині в 1970-х роках, перекинулася на Латинську Америку й Східну
Азію й завершилася падінням комунізму в Східній Європі після 1989 року.
Думка про те, що демократія є найбільш легітимною, а може, і єдиною
легітимною формою правління, поширилася по всій Землі. Демократичні
конституції були переписані або написані вперше в Африці, Азії,
Латинській Америці й по всьому колишньому комуністичному світу. Але
стабільна ліберальна демократія консолідувалася лише в тих країнах, які
пережили перехід до демократії, бо баланс влади в суспільстві не змушував
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учасників визнати й прийняти конституційний компроміс. Зазвичай влада
того, хто успадкував виконавчі повноваження, ставала значно потужнішою,
і він розширював її за рахунок інших.

Ідеї Просвітництва, що лежать в основі сучасної демократії, поширилися
по всій Європі та навіть дійшли до Росії. Проте їх сприйняття помітно
відрізняється від країни до країни залежно від того, чи бачили їх політичні
діячі корисними для власних інтересів. Тому розуміння підстав появи
підзвітності урядування вимагає уявлення про конкретні політичні сили,
що існували в різних частинах Європи, а також пояснення, чому одні владні
конструкції сприяли підзвітності, а інші не були навіть помічені на тлі
абсолютизму, що набирав обертів.

ТОЙ, ХТО ЗНАЄ ЛИШЕ ОДНУ КРАЇНУ, НЕ ЗНАЄ ЖОДНОЇ
Я говорив про Європу як про єдине суспільство, подібне до Китаю чи

Близького Сходу, однак у її межах було кілька доволі різних моделей
політичного розвитку. Розповідь про появу сучасної конституційної
демократії часто ведуть з позицій переможців, наприклад, на основі досвіду
Великої Британії та її колоніального відгалуження, США. «Історія вігів»,
тобто поширення свободи, процвітання й поява представницького уряду,
розглядається як невідворотний прогрес людських інституцій, розпочатий
грецькою демократією й римським правом і закріплений на ранній стадії у
Великій хартії вольностей. Був час, коли за ранніх Стюартів розвиток
потрапив під певну загрозу, але був захищений і реабілітований у ході
Англійської громадянської війни та Славної революції. Далі інституції
конституційної демократії поширилися по всьому світу через колонізацію
Англією Північної Америки612.

Проблема з «історією вігів» полягає не в тому, що вона хибує у своїх
основних висновках. Насправді її наголос на ролі оподаткування як
рушійної сили підзвітності загалом слушний. Суперечність радше в тому,
що «історія вігів», як і всі історії однієї країни, не може пояснити, чому
парламентські інституції з’явилися в Англії, але не виникли в інших
європейських країнах з аналогічними ситуаціями. Такі історії часто
підштовхують спостерігачів до висновку: те, що вже сталося, мусило
статися. Це стається тому, що вони необізнані зі всіма складними збігами
обставин, які призвели до певного результату.

Наведу один приклад: 1222 року, через сім років після подій на Раннімеде,
слуги угорського короля Андраша II змусили його поступитись і погодитись
на Золоту буллу — документ, який називали східноєвропейською Хартією
вольностей. Золота булла захищала частину еліти від королівського
свавілля, а також давала єпископам і магнатам право на опір, якщо монарх
не дотримувався своїх обіцянок. Але вона так і не стала основою свободи
угорців. Ця рання конституція так обмежувала повноваження угорських
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королів, що реальна влада перетекла до рук недисциплінованої
аристократії. І замість того, щоби розвивати політичну систему, за якої
сильну виконавчу владу збалансує більш-менш згуртований законодавчий
орган, конституція, яку угорська знать нав’язала своїй монархії, запобігла
появі сильної центральної виконавчої влади, і народ втратив механізми,
потрібні для захисту від атак ззовні. Усередині країни угорські селяни не
мали покровителя, який захистив би їх від хижої олігархії, і країна втратила
свою свободу взагалі, коли програла Османам битву при Мохачі 1526 року.

Будь-яка інтерпретація появи підзвітності уряду потребує уважного
розгляду і успішних, і невдалих випадків, що дасть змогу об’єктивно
пояснити, чому представницькі інституції з’явилися в одних частинах
Європи тоді, коли в інших переважав абсолютизм. Кілька спроб такого
пояснення зауважуємо в працях німецького історика Отто Гінце, потім їх
розвинув Чарльз Тіллі. Основними причинами такої ситуації він вважає
зовнішній військовий тиск і спроможність оподаткування613. Серед
нещодавних теоретичних розвідок — праця Томаса Ертмана. У ній, поряд зі
звичним порівнянням історичного розвитку країн, запропоновано багато
різних підходів і подано правдоподібні пояснення більшості
спостережуваних варіацій614.

Решта літератури не дотягує до рівня теорії політичного розвитку. Правду
кажучи, незрозуміло, чи вдасться створити таку теорію взагалі. Проблема,
якщо висловлюватися категоріями соціології, полягає в занадто широкому
наборі змінних і недостатній кількості об’єктів для дослідження.
Політичний результат, який намагається пояснити теорія, є не просто
бінарним вибором між представницьким урядом і абсолютизмом. Як буде
показано нижче, у Європі з’явилося щонайменше п’ять істотно різних типів
держав, і кожен із них варто тлумачити окремо. Наприклад, той тип
абсолютизму, який виник у Франції й Іспанії, доволі відчутно відрізнявся
від варіантів, що постали в Пруссії й Росії, і, очевидно, Пруссія й Росія
також істотно відрізнялися одна від одної. Кількість каузальних змінних,
роль яких в отриманні певних результатів можна пояснити емпірично, стає
ще більшою, бо враховує і потенціал зовнішньої військової загрози, і
спроможність оподаткування, згадувану Тіллі, і структуру внутрішніх
класових відносин, і міжнародні ціни на зерно — і так далі до релігії та ідей
разом зі шляхами, якими вони дісталися до широких мас населення й
окремих правителів. Перспективи виведення загальної теорії, спроможної
дати гідні довіри прогнози на основі цієї мішанини причинових чинників і
результатів, видаються не надто оптимістичними.

Я не намагатимуся вивести таку теорію, а натомість у наступних
параграфах і розділах опишу кілька важливих шляхів європейського
політичного розвитку і низку чинників, пов’язаних з кожним із них.
Можливо, із запропонованого мною діапазону випадків удасться зробити
висновок, які чинники є найбільш, а які — найменш важливими, але навряд
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чи це відповідатиме вимогам справжньої прогностичної теорії.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПЕРІОД СХІДНОЇ ДИНАСТІЇ ЧЖОУ
Феодальна Європа в 1100 році нагадувала Китай часів династії Чжоу в

багатьох аспектах. Вона мала номінального монарха або панівну династію,
але де-факто влада була розподілена між децентралізованими феодалами,
які утримували власні збройні сили, забезпечували мир, здійснювали
правосуддя й були доволі самодостатніми в економічному сенсі. Як і в
Китаї, деякі династичні роди вирізнялися підвищеною організаційною
спроможністю, тому почали консолідувати території й держави навколо
себе в дедалі ширших масштабах.

Між XV і XVII століттями Європа зазнала масштабної політичної
трансформації, яка потягла за собою появу сильних національних держав.
Це було подібно до державного будівництва в Китаї від V до III століття до
н.е. Фоновою умовою цих змін став значний приріст чисельності населення,
особливо в XVI столітті, а також зростання добробуту. Усе це було
частиною одного й того самого глобального явища, що охопило й
Османську імперію, про що ми вже згадували, хоча його вплив у Європі,
імовірно, був м’якшим і сприятливішим, ніж на Близькому Сході.
Населення Європи збільшилося із шістдесяти дев’яти мільйонів у 1500 році
до вісімдесяти дев’яти мільйонів у 1600-му, що означало зростання майже
на 30 %615. Монетизація економіки, підштовхувана великими обсягами
імпорту золота й срібла з колоній Іспанії у Новому Світі, швидко рухалася
вперед. Торгівля почала зростати набагато швидше, ніж ВВП загалом; від
1470 року до початку ХІХ століття західноєвропейський торговий флот
збільшився в сімнадцять разів616.

На початку цього періоду більшість європейських політей була
«помісними державами», де весь прибуток правителя походив з його
домену, і цей домен був лише одним з багатьох на території, якою такий
правитель номінально керував. Адміністративний персонал був невеликим і
гуртувався навколо панівного дому. Фактичну владу було поділено між
нижчими феодальними васалами, а ті діяли як автономні політичні
утворення. Вони утримували власні армії, оподатковували своїх підданих і
здійснювали правосуддя місцевого масштабу. Васали були зобов’язані
служити своєму сюзерену, який міг бути королем, якщо вони були
потужними баронами, або бароном чи меншим феодалом для ще нижчих
васалів. Вони підписувалися на ці зобов’язання кров’ю: тобто брали участь у
його війнах самі або віддавали туди свою челядь. Рідше відкупалися
податками, назагал більшість дворян були звільнені від оподаткування саме
із цієї причини. До королівського домену могли входити уривчасті смуги
територій, розкиданих по великих площах, до того ж такі клаптикові
держави могли навіть складатися з доменів дрібніших феодалів, яку, у свою
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чергу, були зобов’язані служити королям-конкурентам, і всі вони могли
перемішуватися між собою.

До кінця періоду більша частина європейського політичного ладу зазнала
низки трансформацій, що перетворили цю мішанину на мережу держав.
Так, помісні держави поволі ставали податковими, де прибутки монархії
надходили не лише з домену короля, а й з усіх його територій, які йому
вдалося обкласти податками. Адміністрування таких систем зажадало
створення більших державних бюрократій, від канцелярій і міністерств
фінансів до органів контролю за збором і розподілом доходів. Автономію
місцевих феодалів це відчутно звузило. Тепер вони сплачували борги
податками, а не службою, а центральний уряд втручався в їхні традиційні
стосунки із селянами, безпосередньо оподатковуючи останніх. Кількість
помість, контрольованих державами, також різко зросла, бо церковну
власність у всій Європі було конфісковано й перекваліфіковано в державні
землі. Територіальна юрисдикція держав розширилася, охоплюючи тепер,
замість вузьких перервних площ, суміжні регіони з великими територіями.
Наприклад, Франція саме в цей період набула всім добре знайомої
шестикутної форми. Розміри держав більшали й за рахунок поглинань,
завоювань, шлюбів або дипломатії, вони приєднували до себе слабші й
менш життєздатні сусідні політичні одиниці. Крім того, держави почали
проникати і втручатися у свої суспільства значно інтенсивніше, серед
іншого взявшись за уніфікацію місцевих діалектів в один, уживаний при
дворі, вони ж гомогенізували суспільні звичаї, створювали загальне для всіх
право й комерційні стандарти в межах дедалі більших юрисдикцій.

Швидкість і ступінь цієї трансформації вражає. Усе це дуже нагадує те, що
трапилося з Китаєм за часів Східної династії Чжоу, навіть попри різні
фінали, адже в Європі вижила не одна імперія, а кілька держав. Розгляньмо
оподаткування. В імперії Габсбургів податки зросли з 4,3 млн флоринів у
1521–1556 роки до 23,3 мільйона станом на 1556–1607-й. Середньорічні
доходи від податків в Англії зросли з 52 000 фунтів за 1485–1490 роки до 382
000 фунтів станом на 1589–1600-й. Кастилія зібрала 1,5 млн дукатів як
податки 1515 року, а потім — 13 мільйонів 1598 року617. Чи не все це
збільшення податків було використано для підтримки більшого й
професійнішого державного сектору. Франція 1515 року утримувала від
семи до восьми тисяч посадовців короля; на 1665 рік королівський
адміністративний корпус налічував уже вісімдесят тисяч. Баварський уряд
зразка 1508 року утримував на зарплаті 162 чиновника, а 1571 року — уже
866618.

Якщо ранній розвиток європейських держав базувався на їхній здатності
забезпечувати справедливість, від XVI століття й далі цей процес був майже
цілковито зумовлений потребою фінансувати війни. У цей період вони були
масштабніші й тривали майже безперервно. Назвімо найвідоміші: тривалий
конфлікт між Францією та Іспанією за контроль над Італією; спроби Іспанії
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підкорити й упокорити голландські провінції; боротьба Англії, Іспанії,
Португалії, Нідерландів і Франції за колонії в Новому Світі; спроба
іспанського вторгнення в Англію; тривалий конфлікт у Німеччині після
Реформації, кульмінація Тридцятилітньої війни; шведська експансія в
Центральну й Східну Європу та в Росію; тривалий конфлікт між
Австрійською, Османською й Російською імперіями.

Держави на початку сучасності надавали підтримку лише базовому
громадському порядку й правосуддю; більша частина бюджетних
надходжень ішла на воєнні витрати. Дев’яносто відсотків бюджету
Республіки Об’єднаних провінцій у її тривалій боротьбі з іспанським
королем витрачалися на війну; 98 відсотків бюджету імперії Габсбургів у
XVII столітті йшли на фінансування війн з Туреччиною і протестантськими
державами. З початком XVII століття і до його кінця бюджет Франції
збільшився у п’ять-вісім разів, а англійський — у шістнадцять за період від
1590 до 1670 року619. Пропорційно збільшилася, наприклад, і французька
армія: від 12 000 осіб у ХІІ столітті до 50 000 у ХVІ столітті, до 150 000 — у
1630 році і до 400 000 — наприкінці царювання Людовика XІV620.

РОЛЬ ПРАВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РОЗВИТКУ
Приблизно в середині І тисячоліття до н.е. Китай здійснив перехід від

війська у складі невеликої кількості аристократів верхи на колісницях до
масштабної армії, що складалася з піших військ, призваних до служби за
загальним військовим обов’язком. Подібний технологічний перехід
відбувся в Європі у ХІІ і ХІІІ століттях, коли вершників-лицарів у важких
обладунках змінили великі піші армії, що користувалися луками і списами.
Але, на відміну від ранніх китайських державних будівничих, перші сучасні
монархи Європи організовували свої армії не через вербування селянських
мас на своїх територіях. Великі армії, на зразок зібраної імператором
Карлом V, формувалися навколо ядра — військ типу кастильських, відомих
як терції, і були зібрані зі значної кількості найманців, узятих за
контрактом зі своїх земель та з іноземних юрисдикцій621 . Масові армії
загального призову з’явилися в Європі лише у XVIII столітті, але вони не
базувалися на ідеї державної влади, у їх основі було народне ополчення часів
Французької революції. Натомість китайські держави, як-от Цінь, свого
часу перейшли від аристократичного кінного війська до масового призову
безпосередньо, оминаючи стадію найманців622.

Чому європейські монархи ранньої сучасності не чинили так само, як їхні
китайські «колеги», й просто не мобілізували селянські маси, які мешкали
на їхній території? І чому вони не платили цим арміям просто із зібраних на
своїх територіях податків, замість покладатися на кредити й продаж посад?

Основна причина — верховенство права в Європі. У розділі 18 ми
простежили його розвиток від релігійного закону до поширення в інші
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сфери суспільного життя. Уся ієрархічна структура європейського
феодалізму, що ефективно розподілила суверенітет і владу між різними
політичними одиницями, була захищена успадкованим від попередників
правом. Селян зв’язувала з їхнім місцевим феодалом та обмежувала низка
феодальних законів і зобов’язань. У короля не було законного права
призивати їх і змушувати йти воювати; він не завжди міг призвати навіть
тих, хто працював безпосередньо на його помістях, бо взаємні обов’язки
між королем і його підданими були детально визначені і могли не включати
в себе військову службу. Європейські монархи не відчували за собою права
захоплювати, «рейдерити» майно своїх елітних підданих, адже ті
вказуватимуть на свої стародавні права, засновані на феодальному договорі.
Держави могли вводити податки, але для цього вони мусили пройти через
організовані станові представництва (наприклад, французькі Генеральні
штати), яким доводилося обґрунтовувати ставки платежів і сподіватися на
їхній дозвіл. Хоч абсолютні монархи й намагалися підточити й зруйнувати
владу цих представництв, вони робили це в межах загальної правової
основи, на яку спиралась і їхня легітимність. Також королі не припускали,
що мають право зневажати особисту безпеку своїх суперників, довільно
беручи в полон або вбиваючи їх. (Однак важливо наголосити, що ці правила
були не такими суворими щодо нееліт, селян та іншого простолюду аж до
пізнього періоду в історії Європи).

Китайські монархи проявляли свою тиранічну владу так, як не могли собі
дозволити монархи ранньої сучасної Європи. Вони сміливо й докорінно
перекроювали землеустрій, довільно страчували своїх адміністраторів,
депортували цілі регіони, а також займалися безжальними чистками
аристократів, які могли скласти їм конкуренцію. Єдиним царським двором
Європи, де спостерігалася подібна поведінка, була Росія. Такого безмежного
насильства стало значно більше тільки після Французької революції, коли
модернізація змітала всі успадковані правові обмеження старого
європейського ладу.

При цьому важливо розуміти, що розвиток європейських держав
відбувався на розвиненому правовому полі, де державна влада була істотно
обмеженою. Європейські монархи намагалися крутити правом, ламати або
обходити його. Але хай яким був їхній вибір, його структурувало й
перевіряло саме право, розвинене задовго до цього, у часи Середньовіччя.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
Щоб воювати, держава потребує мобілізації ресурсів дедалі ширшого

масштабу. Потреба в ресурсах штовхає до вищих рівнів оподаткування і
нових способів розширити податкову базу держави, охопити більшу
кількість населення і залучити більше суспільних ресурсів. Адміністрування
фінансових ресурсів, у свою чергу, призводить до розростання державної
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бюрократії, яка дедалі раціональніше вичавлює максимально можливу
віддачу від своїх дій. Держави мають бути великими територіально, тоді
вони можуть збільшувати свою прибуткову базу й бути цілісними, аби
оборонятись. Допускаючи паростки політичного інакомислення, держави
дають ворогам змогу ці паростки використовувати; отже, адміністрування
має бути рівномірним на всій території держави.

Деякі частини Європи — окремі німецькі й східноєвропейські землі, а
також географічно ізольовані райони, як-от Швейцарія, на ранніх етапах не
стикалися з військовим суперництвом і тому відносно пізно організувались
як сучасні держави. Решта великих держав — Франція, Іспанія, Англія,
Нідерланди, Швеція, Росія, Австрія, Польща, Угорщина тощо — відчували
тиск від військових витрат і, таким чином, централізації, уже від XV
століття623.

Історія політичного європейського розвитку від цієї точки є розповіддю
про взаємодію між централізацією держав і соціальними групами, що їй
опираються. Сильні абсолютистські уряди виникали там, де групи, що
чинять цей опір, були або слабкими й погано організованими, або
кооптованими державою з метою здобування ресурсів за їхньою
допомогою, хай і з інших соціальних груп, які кооптувати не вдавалося.
Слабкі абсолютистські уряди виникали там, де групи, що їм протистояли,
були такими сильними й організованими, що центральний уряд не міг
домінувати над ними. І підзвітні уряди виникали тоді, коли і держава, і
групи, що їй протистоять, були збалансованими. Групи, що протистояли,
спромоглися нав’язати державі принцип «жодного оподаткування без
представництва»: вони будуть надавати державі значні ресурси, але лише за
умови права голосу в тому, як ці ресурси будуть використовуватися.

Прояви цієї боротьби були не двобічним протистоянням між державою і
суспільством загалом. У найзагальніших рисах ця боротьба, як правило,
була чотирибічною: у ній брала участь центральна монархія, вища знать,
широкі кола дворянства (дрібні землевласники, лицарі чи інші вільні
індивіди), а також третій стан, до якого входили й міські мешканці
(майбутня буржуазія). Селянство, що складало переважну кількість
населення цих суспільств, ще не було значущим гравцем, адже йому поки
бракувало соціальної мобілізації корпоративними механізмами, якими
могло б відбуватися представництво їхніх інтересів.

Сила опору державній централізації залежала від ступеня взаємодії й
співпраці трьох груп, що перебували за межами держави: знаті, дворянства
й третього стану — у їхньому протистоянні королівській владі. Крім того,
ця сила залежала й від внутрішньої згуртованості, яку демонструвала кожна
з них. І, нарешті, мала вагу об’єднаність та цілеспрямованість самої держави
(див. мал. 1).
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ЧОТИРИ ШЛЯХИ
У наступних розділах я представлю чотири історії про європейські

результати державного будівництва, а також деякі причини, з яких ці
результати відрізнялися один від одного. Я намагався охопити
найрізноманітніші випадки — від найбільш представницьких до найбільш
абсолютистських. Отже.

1. Слабкий абсолютизм. Французькі й іспанські монархи XVI й XVII
століть були втіленням нових абсолютистських держав, у певному
сенсі, більш централізованих і диктаторських за їхні голландські та
англійські аналоги. З іншого боку, жодна з них не мала змоги
повністю домінувати над потужними суспільними елітами, важкий
тягар податків лягав передусім на тих, хто демонстрував менше
здатності опиратись і протистояти. Централізовані адміністрації
цих держав залишалися родовими, а рівень патримоніалізму з
плином часу лише зростав.

2. Успішний абсолютизм. Російська монархія успішно кооптувала
своє вище й нижче дворянство, перетворивши його на служителів,
цілковито залежних від держави. Цього вдалося досягти частково
завдяки спільній зацікавленості всіх трьох сторін — обох дворянств
і монархії — у прив’язуванні селянства до землі й безжальному
тиску на нього з накиненням якнайбільш можливого податкового
тягаря. Уряд залишався родовим до пізніх часів, але це ніколи не
заважало російській монархії тероризувати й контролювати своє
дворянство значно більшою мірою, ніж французьким чи
іспанським королям.

3. Невдала олігархія. Аристократія Угорщини та Польщі вже на
ранніх стадіях успішно запровадила конституційні обмеження
влади короля, який довго залишався слабким і позбавленим змоги
займатися побудовою сучасної держави. Слабка монархія не мала
змоги захищати інтереси селянства від дворянського класу, і той
безжально експлуатував його. Держава також була неспроможна
мобілізувати достатні ресурси, які дали б змогу створити держ-
апарат, достатньо сильний, аби протистояти зовнішній агресії. Так
само жодній із цих держав не вдалося створити сучасного,
непатримоніального урядування.
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4. Підзвітний уряд. Нарешті, Англія й Данія спромоглися розвинути
потужне верховенство права й підзвітність уряду і водночас
створити сильні централізовані держави, здатні до національної
мобілізації й оборони. Розвиток парламентських інституцій в
Англії — найбільш відома всім нам історія, але того самого
результату досягла Скандинавія через принципово інший
політичний процес. До кінця ХІХ століття в одній постала
ліберальна держава, а в другій були закладені підвалини держави
соціал-демократичної. При цьому принципи верховенства права й
підзвітності були надійно закріплені в обох.

Крім названих, були й інші важливі варіації результатів. Республіка
Об’єднаних провінцій і Швейцарська Конфедерація засвідчили
альтернативні республіканські шляхи до підзвітності влади та верховенства
права, у той час як Прусська монархія розвинула сильну сучасну державу й
верховенство права за відсутньої підзвітності. Усі без винятку випадки
охопити неможливо. Важливе передусім розуміння загальних, широких
умов, за яких можлива поява і підзвітного урядування, і різних форм
абсолютизму.
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23. ШУКАЧІ РЕНТИ

Фінансова криза сприяла зростанню патримоніального уряду Франції;
інтенданти й централізоване управління; французька еліта розуміла
свободу як привілей, і як її утримали від колективної дії; слабкість
французького уряду і його нездатність оподатковувати чи контролювати
власні еліти

Монархічна Франція була доволі суперечливим явищем, бо поєднувала в
собі надзвичайну могутність і неймовірну слабкість. Будь-хто, відвідавши
Версаль під Парижем, розуміє, чому європейці часів Людовика XIV
дивилися на французьку монархію з таким захватом. Сусідній монарх
Фрідріх Великий зі своїм палацом Сансусі в Потсдамі здається селюком з
хатою-мазанкою. Англійські й голландські конкуренти Людовика вважали
Францію кінця XVII століття чимось на зразок Радянського Союзу часів
«холодної війни» для американців: величезною, багатою, могутньою й
амбітною країною, що загрожувала свободі всієї Європи. Французька
монархія була піонером європейського державного будівництва, вона
заклала основу для сучасної централізованої адміністративної держави.
Алексіс де Токвіль у 1840 році писав, що французи його часів вважали: ця
держава постала саме з Великої французької революції. Проте — і де
Токвіль збирався довести це — її ґрунт було закладено двома століттями
раніше старорежимними королями, які «подали руку сучасній Франції
через прірву Революції».

У той час будівля французької держави стояла на хиткому й прогнилому
фундаменті. Коли у вересні 1715 року помер Людовик XIV, Франція вже
була цілковитим банкрутом. Борг королівства складав понад два мільярди
ліврів, не рахуючи шестисот мільйонів ліврів короткострокових
незабезпечених державних цінних паперів. Кредитори Франції висували
претензії на майбутні податкові надходження держави аж до 1721 року; самі
лише суми на обслуговування боргу перевищували всі очікувані доходи
осяжного майбутнього624. Цей гнітючий фіскальний стан не був чимось
новим, хоча агресивна зовнішня політика Людовика XІV відчутно його
масштабувала. Понад століття французькі королі займалися розбудовою
централізованої держави, що базувалася на безлічі неймовірно складних
домовленостей з місцевими правителями, торгівлі різними привілеями й
вільготами в обмін на готівку. Держава поступово зазіхала на свободу всіх
своїх підданих, визначаючи непевне майбутнє легіону корумпованих
посадовців. Вона не могла рухатися до вищого рівня абсолютизму, якого
китайська держава досягла на багато століть раніше. Зрештою, вона була
юридично зобов’язана шанувати інтереси саме тих соціальних класів, які
намагалася підкорити, і змушена дотримуватися законів, успадкованих з
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минулого. Перспектива появи сучасної французької держави з’явилася
лише після того, як ці соціальні класи змела революція.

Багато в чому французька монархія нагадувала той режим, у якому
опинилися деякі сучасні країни, що розвиваються, бо розглядала
верховенство права як перешкоду на своєму шляху. Посередні уряди
марнували кошти на війни, замість займатися субсидіями чи соціальними
програмами. Відповідно, щоб закрити дефіцит бюджетів, доводилося
відчайдушно шукати доходи, а це змушувало монархію «розтягувати»,
«гнути» й просто «ламати» закон у кожному випадку, який здавався
безкарним. Стримувальним чинником було хіба те, що по кошти
доводилося звертатися до тієї самої групи кредиторів. Єдиним виходом із
цієї ситуації для монархії була масова експропріація накопиченого елітами,
що врешті-решт і сталося під час революції. Однак для старого режиму такі
кроки були важко уявними, тому він застряг у полоні нескінченної
економічної кризи.

Водночас суспільству, з якого викачувалися ресурси, не вдавалося
примусити уряд дотримуватись основного принципу — підзвітності.
Причиною цьому був брак соціальної солідарності або соціального
капіталу, спільного для різних економічних класів. Аристократія, буржуазія
та селянство, які колись виявляли неабияку здатність до об’єднання, тепер
не надто симпатизували одне одному і, як і їхні англійські «колеги» не
бачили себе частиною єдиної нації. Крім того, ці класи були внутрішньо
розшаровані на безліч самодостатніх груп. Кожна з них ревно пильнувала
свої привілеї й опікувалася радше збереженням свого статусу, випихаючи
нижчих ще далі вниз, ніж захистом інтересів усього класу чи нації загалом
від держави. Свободу інтерпретували як привілей, а результатом стало
суспільство, де, на думку де Токвіля, «не зібрати було й десятьох осіб,
готових до співпраці задля спільної справи».

Слабкий абсолютизм виникає тоді, коли централізована держава та групи,
що їй опонують, нездатні адекватно організуватися в боротьбі за панування.
У Франції був нахил до абсолютизму, але її крихка система не спромоглася
втримати руху, який спричинило Просвітництво. Саме воно розкрило
перед суспільством світ ідей про права людини.

ПОЧАТОК ПАТРИМОНІАЛЬНОГО АБСОЛЮТИЗМУ
Коли 1594 року коронували першого з Бурбонів Генріха IV, Франція була

дуже далекою від того, що вважають об’єднаною нацією або сучасною
державою. Свою країну перші королі зібрали довкола Парижа, додаючи до
неї князівства: Бургундію, Нормандію, Бретань, Наварру й Ланґедок. Але
серед нових земель були відчутні регіональні відмінності, як у мові, так і у
звичаях. Королівство було поділено на провінції з виборами (франц.: pays
d’élections) і провінції зі штатами (франц.: pays d’états). Перші становили
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ядро країни й охоплювали регіони навколо Парижа; останні були
нещодавно надбаними територіями на окраїнах, де діяли інші правові
режими. До всього додалася Реформація, яка перемежала країну
сектантськими групами. Релігійну громадянську війну між Католицькою
лігою і гуґенотами вдалось остаточно завершити тільки тоді, коли король-
протестант Генріх перекинувся в католицтво й видав Нантський едикт 1598
року, чим затвердив католицтво як державну релігію за надання рівних
прав протестантам.

Від появи Бурбонів і до революції 1789 року історія французького
державного будівництва розвивалася двома паралельними шляхами.
Перший стосувався постійного зростання централізації держави разом зі
скороченням політичних прав усіх підпорядкованих складових, що
існували з феодальних часів. Сюди належали всі князівства й незалежні
дворянські роди, які колись були осередками урядування Франції, а також
муніципалітети, гільдії, церква й навіть приватні комерційні організації, які
дедалі частіше переходили під захист і контроль держави.

Другий шлях стосувався способу, у який відбувалася централізація. На
відміну від ранньої китайської держави, а також німецької, що згодом
постала в Бранденбурґ-Пруссії у XVIII столітті, централізована французька
держава не була побудована навколо безособової меритократичної
бюрократії, укомплектованої на основі функціональної спеціалізації й
освіти. Вона була суто патримоніальною. Урядові посади, від військового
командування до службовців міністерства фінансів та збору податків,
продавалися державою за найвищою ціною, адже в скарбниці постійно
бракувало коштів. Словом, уряд було приватизовано аж до його базових
функцій, тож державні інституції перетворилися на спадкову приватну
власність625.

Якщо ефективне урядування розуміти як правильно вибудувані
відносини «принципал–агент», де агент має належні стимули, аби
виконувати накази принципала, то система, створена урядом Франції, була
цілковитим безладом. Вона була фактичним узаконенням та інституціа-
лізацією «рентовидобування» й корупції, що давала агентам змогу
користатися з державних посад заради особистої вигоди. Навіть саме слово
«рента» виникло з практики французького уряду, що займався
розпродажем публічних активів, як-от права збирати певні типи податків,
спроможних продукувати постійний потік доходів626. Якщо сучасна система
публічного адміністрування стосується дотримання межі між державним і
приватним, то старий режим був більш ніж домодерною системою. І
французька держава, таким чином, поставала як оригінальна й нестабільна
комбінація сучасних і родових елементів.

Розвиток централізованої адміністративної держави й родовий принцип
обіймання посад переплелися так міцно, що простежити їх окремо просто
неможливо. Фіскальна система за старого режиму була надзвичайно
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складною та фрагментарною (її вроджена вада). Існувало кілька видів
податків, найбільш важливим з яких був прямий, талья. Його стягували із
сільськогосподарської продукції, тому тягар ліг на плечі селянства. Були
також тягловий і низка непрямих податків на окремі речі, як-от вина й
транзитні товари, що переміщувались із однієї частини країни в іншу. А ще
податок на сіль, вироблену в межах державної монополії, ґабель627. Пізніші
королі ввели ще низку податків, зокрема подушний (на душу населення) і
vingtième (прибутковий).

Прямі податки на нерухомість було важко стягувати через складність їх
вирахування, адже держава не мала системи для здійснення регулярного
перепису, уточнення й реєстрації населення та його активів, як це вдалося
китайцям, османам та англійській державі628. Крім того, був природний опір
багатих сімей будь-якому чесному декларуванню своїх активів, адже це вело
до зростання податкових зобов’язань629. Збір непрямих податків був
важкою справою з огляду на розміри Франції (порівняно, наприклад, з
Англією) і розпорошену мережу тисяч місцевих ринків. Французька
економіка XVII століття не була повністю монетизованою, до того ж у ній
постійно виникав дефіцит монет, якими могли бути сплачені грошові
податки. Франція цього періоду була переважно аграрною країною, тож ті
податки, збір яких був легким з технічного боку, як-от митні платежі, не
давали істотного доходу630.

Проте і це ще не все: найстрашнішим за цієї податкової системи був хаос у
пільгах і привілеях. У феодальній Франції періоду пізнього Середньовіччя
склалася дворівнева система представництва: національні Генеральні штати
і низка місцевих зібрань, відомих як провінційні суверенні суди, або
парламенти, — з ними консультувалися королі, коли отримували
схвалення нових податків631. Для забезпечення інкорпорації різних областей
у королівство провінційні зібрання отримали особливий статус, тим самим
підтверджуючи, що місцеві еліти, представлені в них, зберігають за собою
власні звичаї й привілеї. Відповідно, податкові режими були різними від
регіону до регіону, а особливо далекими були згадані вище провінції з
виборами та провінції зі штатами. Знать користувалася своїми важелями
впливу на слабких королів і здобувала безліч податкових пільг: звільнення
від прямих податків, від акцизів на товари, вироблені в їхніх маєтках тощо.
Ці привілеї почали поширюватися за межі дворянства, серед заможного
міського простолюду, королівських чиновників, суддів тощо. Дістатися до
пільг не могли лише нееліти — селяни й ремісничі низи, що й складали
переважну кількість населення країни632.

Практику продажу державних посад, тепер відому як корупція,
хабарництво, започаткували в XVI столітті під тиском потреби держави в
доходах через її тривалу боротьбу з Іспанією за контроль над Італією.
Французькі королі в цей період не могли покривати військові витрати
доходами від власних доменів і тому почали позичати великі суми грошей
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на фінансових ринках у таких нових ділових центрах, як Італія, Швейцарія
й Південна Німеччина. Кредитоспроможність держав ніколи не була надто
високою, а абсолютний її підрив стався тоді, коли 1557 року уряд, по суті,
відмовився від сплати своїх боргів банківському консорціуму, відомому в
історії фінансів і політики, як Велика Партія (Grand Parti). Держава також
допустила дефолт за виплатами іноземним найманцям, що воювали на її
війнах, зокрема швейцарцям. У 1602 році на державі висів борг у тридцять
шість мільйонів ліврів на користь швейцарських міст і кантонів, а також
полковників і капітанів, що командували її військами. Коли французький
уряд відмовився від виплат, швейцарці припинили воювати633.

Держава спробувала розв’язати проблему довіри до себе шляхом продажу
державних посад приватним особам через механізми ренти. Порівняно зі
звичайним кредитом, рента давала її власнику права на конкретний потік
доходів, що перебував під її контролем як посадової особи. Такі посадові
особи займалися зборами тальї та інших податків, принаймні в
адміністративно-державних областях; грошові кошти проходили через них,
гарантії отримання і відсотків, і основних сум сплати були в їхніх руках.
Отже, було створено систему «внутрішніх фінансів», коли головним
джерелом державних фінансів були не приватні банкіри, а заможні
індивіди, що вже становили частину державного апарату і, таким чином,
були пов’язані з ним попередніми інвестиціями.

Виявилося, що і в цих «рентозбирачів» кредитоспроможність була надто
низькою, бо невдовзі уряд звернувся до них із пропозицією про нові
переговори щодо умов уже минулого періоду, тобто про домовленість зі
зворотною силою. За Генріха IV і його міністра фінансів Сюллі на початку
XVI століття держава запропонувала нововведення, так звані полетти, що
означало умови, за яких власник ренти міг вважати свою посаду спадковим
майном, яку можна заповідати своїм нащадкам за окрему плату634. Таке
повернення до відвертого патримоніалізму сягає корінням реформ більш
раннього періоду, коли католицька церква створила прецедент сучасного
адміністрування, розділяючи beneficium та officium (див. розділ 18). Перше
репрезентувало право претензії на економічну ренту, спадковість якої
обмежувалася целібатом священства; друге було посадою, яку обіймали за
власним бажанням, перебуваючи під контролем бюрократичній ієрархії.
Коли неналежні до церковної ієрархії міщани почали обіймати кадрові
посади в державній бюрократії без права на прибутки або феодальні
володіння, вони теж почали шукати гарантії свого становища та
забезпечення для своїх дітей. Французький уряд, у свою чергу, вважав
включення простолюдинів у державну систему корисним способом протидії
впливу старого дворянства. Найбільший запит на отримання посад давала
буржуазія — члени новоспеченого третього стану, які сподівалися
поліпшити свій статус купівлею офіційних титулів. Отже, у серце
французької державної адміністрації знову увійшов повномасштабний
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патримоніалізм.
Системою полеттів махінації французької держави з доходами не

завершилися. Держава продавала право стягувати непрямі податки
податковим відкупникам, а ті, у свою чергу, за гарантії певного фіксованого
доходу скарбниці мали право зберігати собі будь-які надлишкові податкові
надходження. Держава також продавала право збирати нові droits aliénés,
тобто додаткові податки, що незабаром знівелювали значення згадуваних
вище традиційних прямих тальїв. Крім того, держава могла просто
збільшувати кількість посад на продаж і цим знижувати ціни на наявні
посади, розмиваючи право власності тих, хто їх уже купив. Постійне
зростання попиту на посади викликало подив навіть у творців цієї системи.

Граф де Поншартрен, генеральний фінансовий контролер у Людовика
XIV, на запитання свого короля, як йому вдалося знайти нових покупців
посад, відповів: «Ваша Величносте... щойно король затвердить посаду, Бог
одразу творить дурня, який її купить»635.

Неефективність і можливості для корупції, яким сприяла ця система,
були величезними. Продажні посади інтенданта фінансів, що, як правило,
купували приватні фінансисти, могли бути дуже цінними через переваги
над конкурентами, бо давали змогу знати заздалегідь, що збирається робити
французька держава. Міністр фінансів щоразу розпоряджався спалити
документи про суми зібраних коштів та інші фінансові свідчення, аби
запобігти пізнішій перевірці його рахунків636. У час, коли Англія розробляла
передову теорію державних фінансів та оптимального оподаткування,
описану в праці Адама Сміта «Багатство народів»637, французьке
оподаткування залишалося опортуністичним і дисфункційним638.
Наприклад, ґабель, податок на сіль, у Франції був розподілений
нерівномірно, що створювало так званий штучний «соляний кордон», який
заохочував контрабанду з регіонів, де ціна була низькою, до тих, де можна
було продати значно дорожче639. А найголовніше, французька податкова
система умисно заохочувала гонитву за рентою. Багаті люди, замість
інвестувати свої гроші у виробничі активи приватного сектору економіки,
витрачали статки на спадкові посади, сама природа яких полягала не у
створенні, а лише в перерозподілі багатства. Замість того, щоб зосередитись
на технологічних інноваціях, французи вишукували нові способи обдурити
державу та її податкову систему. Це послаблювало приватне
підприємництво і ставило новонароджений приватний сектор у залежність
від державної щедрості, тоді як по той бік Ла-Маншу буяли приватні ринки.

Французька фіскальна система, що склалася на кінець XVII століття, була
вельми регресивною, бо оподатковувала бідних задля підтримки багатих і
сильних. Чи не кожна елітна група, від високих аристократів до членів
гільдій буржуазних міст, спромоглася забезпечити собі звільнення від
сплати податків, у результаті чого основне навантаження впало на
селянство. Це, природно, спричинило низку селянських повстань.
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Підвищення податків для підтримки воєн Людовика XIV супроводжувалося
бунтами 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1670, 1673 і 1675 років, останній
відомий як рух Червоних ковпаків640. Усі повстання було жорстоко
придушено; наприклад, під час податкового бунту 1662 року урядові війська
взяли в полон 584 повстанці. Тих, кому було за сімдесят і менше двадцяти
років, помилували; решту засудили на галери641. Податки стягувалися для
оплати армії, але при цьому війська доводилося відводити з кордонів задля
стягування цих же податків, що означало завдання шкоди собі ж. У цьому
полягає основний урок податкової політики: витрати на стягнення податку
є обернено пропорційними легітимності влади, яка і здійснює
оподаткування.

ІНТЕНДАНТИ І ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Фінансова криза, у яку потрапила Франція в першій половині XVII

століття за Людовика XIII і його міністра Рішельє, а потім — за Людовика
XIV й Мазаріні, відкрила шлях до адміністративної централізації з новою
інституційною основою — інтендантами. Це були, як правило, молоді
чиновники, які сподівалися зробити кар’єру і, за словами Токвіля, «не
здійснювали [свою] владу через вибори, походження чи купівлю посад». У
їхньому статусі важливою була відсутність стосунку до будь-якої місцевої
еліти чи ієрархії продажних посадовців, відповідальних за адміністрування
податкової системи. Інтенданти, як правило, були людьми, нещодавно
піднятими до благородного стану; їхні безпосередні підлеглі, яким було
передовірено збір податків, належали до простолюду. На відміну від
продажних посадовців, і інтендантів, і їхніх безпосередніх підлеглих можна
було звільнити в будь-який момент за бажання міністерства в Парижі.
Французи сформували систему, яку китайці застосовували в наборі
командувачів і префектів, а тюрки — в управлінні санджаками. Токвіль
пише:

Ці всесильні чиновники, однак, потрапляли в тінь залишків старої феодальної
аристократії і майже зникали в сяйві знаті, яка все ще була спроможна
втілювати владу... В уряді дворянство оточувало короля й складало його почет;
воно командувало флотом і армією; воно було, загалом, тим, що найбільше
кидалося в очі сучасників і надто часто монополізувало увагу потомства.
Здавалося, найбільшого пана можна було образити, назвавши його інтендантом;
найбідніший дворянин з титулом відмовився би прийняти пропозицію стати
ним642.

Уже до середини XVII століття інтенданти виявились інститутом без
жодного систематичного планування. Вони були просто спеціальними
представниками центрального уряду з конкретних питань643. Дедалі частіше
їх використовували для збору податків, зокрема тальї, що традиційно
перебувала під контролем місцевої влади. Узурпація ними цієї ролі стала
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передісторією конституційної кризи, що виникла в середині століття.
Серед причин боротьби за розподіл повноважень між центральним

урядом та регіональними й місцевими акторами основною була роль
суверенних регіональних рад, або парламентів. Я вже зазначав, що було два
типи традиційних органів: перші представляли кожну провінцію
(найважливішим серед них був Паризький парламент), а другі діяли на
національному рівні (знамениті Генеральні штати). У період пізнього
Середньовіччя французькі королі періодично скликали Генеральні штати
для затвердження введених податків, подібно до англійського парламенту.
Але правління королів без скликання Штатів вважалося ознакою
абсолютної монархії. Тому між регентством Марії Медичі 1614 року й 1789
роком, початком Французької революції, Генеральні штати не скликалися
жодного разу. Будь-які спроби пояснити, чому представницькі інституції
розвинулися й спрацювали в Англії, але не у Франції, мають обертатися
навколо питання, чому суверенні парламенти не спромоглися
перетворитися на потужні інститути в одній країні, але стали ними в іншій.

Провінційні суверенні ради, що представляли інтереси місцевих еліт,
раніше мали характер судових органів. Вони збиралися значно частіше, ніж
Генеральні штати, і потенційно могли виступати як інструмент
стримування королівської влади. Коли король бажав запровадити новий
податок, він звертався до цих судових органів, аби зареєструвати його.
Суверенний суд зазвичай проводив публічні дебати, доволі палкі, коли
йшлося про питання оподаткування, а тоді міг зареєструвати нові правила
без змін, змінити їх або не реєструвати взагалі. Непопулярні норми
підлягали усним або письмовим запереченням місцевої влади, і ті
відправлялися до королівського двору. Влада цих суверенних судів була
обмежена тим фактом, що король міг скликати орган, відомий як ложе
справедливості, якщо парламент не спромігся зареєструвати закон, і
змусити цим так чи інакше виконувати його644. Суверенні суди-ради не мали
більше додаткових повноважень, крім як набридати короні своїми
примхами й відмовами.

Система постала перед серйозною кризою після Вестфальського миру
1648 року, коли накопичені за роки Тридцятилітньої війни борги змусили
уряд, попри настання миру, домагатися продовження стягування податків,
які збирали у воєнний час. Відмова Паризького парламенту зареєструвати
нові податки спочатку змусила Мазаріні відступити й вивести інтендантів з
більшості провінцій, але подальший арешт лідерів цього парламенту
спричинив загальні заворушення, відомі в історії як Фронда645. Фронда, яка
нагадувала про себе двома фазами активності між 1648 і 1653 роками,
вдавалася до крайнього заходу, який місцеві еліти й дворянство
протиставляли монархії: збройному опору. Громадянська війна могла піти в
будь-який бік, але нарешті розрізнені соціальні актори, розчаровані
нікчемною урядовою політикою, спромоглися на об’єднання заради
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перемоги.
Поразка всіх — і парламентів, і знаті — відкрила шлях значно

ґрунтовнішій централізації французької політичної системи. У другій
половині XVII століття Людовик XIV і його генеральний контролер Жан-
Батист Колберт умисно зробили з інтендантів інструмент, яким Королівська
рада розширювала свою владу в усій Франції646. Їх повторно відправили до
кожної провінції, значно розширивши повноваження. Інтенданти почали
формувати й контролювати місцеву поліцію, перебирати на себе управління
громадськими роботами, нести відповідальність за суспільний порядок.
Феодальна аристократія на той час уже давно відмовилася від своїх
зобов’язань з допомоги місцевій бідноті; це теж увійшло до функцій
центрального уряду через систему інтендантів647.

Серед свобод, які було обмежено в процесі державного будівництва, були
й права міст і муніципалітетів на самоврядування. Населення французьких
міст користувалося правом проведення демократичних виборів до місцевих
магістратів аж до останніх періодів XVII століття. У цьому їх часто
підтримувала корона, яка заради утвердження своїх прав ішла на
послаблення місцевої аристократії648. Проте 1692 року вибори вперше було
скасовано, тож магістратські посади перетворилися на контрольовані з
центру інструменти. Де Токвіль дав такий коментар щодо цієї
трансформації:

А що заслуговує на презирство, яким тільки може обдарувати історія, то це те,
що ця велика революція була здійснена без будь-якого політичного задуму в голові.
Людовик XI свого часу обмежив муніципальні свободи, бо його лякав їхній
демократичний характер; Людовик XIV знищив їх, не маючи перед ними страху.
Цей факт доводить, що він повернув усі свободи всім містам, які тільки могли
викупити їх назад. Тобто насправді він хотів не так скасувати їхні права, як
купувати й продавати їх, і якщо він і скасовував їх, то це було неумисним, а
просто фінансово доцільним кроком; і, хай як дивно, ця гра протривала
вісімдесят років649.

Токвіль робить приголомшливий висновок, що міські округи Нової
Англії, якими він так захоплювався, вважаючи основою американської
демократії, та середньовічні французькі міста беруть початок з однієї й тієї
самої локальної феодальної інституції, але у XVIII столітті їхні шляхи
розійшлися через зусилля центральної влади, спрямовані на купівлю
лояльності індивідів650. Управлінці міст у Франції потрапили під контроль
невеликої олігархії, яка дедалі частіше купувала свої посади. Вони
намагалися виділитися серед земляків; єдність місцевої громади було
підірвано, і ті, хто випав за межі еліти, облагородженої посадами, упали в
апатію.

Політична централізація мала далекосяжні наслідки, і саме вона сприяла
появі більш-менш однорідної нації, якою ми знаємо Францію сьогодні.
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Анулювання Нантського едикту 1685 року перетворило католицизм на
гегемона і призвело до еміграції багатьох підприємців і професіоналів-
протестантів в інші куточки Європи, а також у дуже далекі від дому місця,
як-от Північну Америку чи Південну Африку. У центрального уряду
з’явилося значно більше повноважень для оголошення нових податків без
протидії з боку заляканих місцевих суверенних парламентів-судів. Між
податками, які збирали по всій країні, було скорочено різницю. Після
поразки Фронди аристократія втратила свою владу в селах, тож їй
залишилися парламенти-суди. Там вона могла прямо лобіювати потрібні
субсидії й пільги, а нею самою можна було маніпулювати через контроль
доступу до короля. Усім добре відома картинка з історії про ранковий
прийом короля Людовика XIV, коли стара знать спотикаючись бігла
наввипередки, аби потрапити на вранішню ванну монарха. Дворянство
зберегло свій соціальний статус за рахунок втрати реальної політичної
влади й багатства651. Єдина сфера, де влада дворянства ще діяла, був
безперервний і непорушний контроль над феодальними радами-судами,
що, як ми бачили в розділі 17, в Англії рано потрапили під контроль
короля. Отже, французи досягли однорідності в усіх неправильних місцях:
утратили політичну автономію на місцевому рівні в ухваленні рішень, що
становили суспільний інтерес, при цьому система правосуддя, досі
різнорідного, як і раніше, перебувала під пануванням місцевої знаті, що
підривало віру в справедливість чинного права власності.

МЕЖІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ВЛАДИ Й НЕМОЖЛИВІСТЬ РЕФОРМИ
Посилення могутності французької держави на початку XVIII століття

дало їй змогу добряче потоптатися по правах індивідів, і передусім по праву
власності. Але це відбувалося в типово європейському стилі, за допомогою
маніпулювання правовою системою, а не через позаправове застосування
насильства й примусу. Скасування традиційних прав і обмежень
потребувало ґрунтовних обговорень і політичних дискусій у встановлених
старим феодальним правопорядком межах. Але на цілковите нівелювання
влади парламентів пішла більша частина століття. І якщо французькі королі
були жорстокими стосовно селян, що опирались їхній владі, то до елітних
акторів вони ставилися з гідною подиву повагою. Зазнавши поразки у
Фронді, двоє повсталих дворян, які й заварили цю кашу, Туренн і Конде,
попросили в Людовика XIV прощення й отримали його. Якби вони були
китайськими аристократами, їх разом із сім’ями було би страчено.

Смерть Людовика XIV в 1715 році залишила монархію з гнітючими
боргами. Для зменшення цього тягаря держава навіть вдалася до явного
вимагання, рівнозначного рекету. Вона скликала спеціальні суди, які сама ж
і контролювала, під назвою палати справедливості, а тоді почала
погрожувати своїм кредиторам розслідуваннями щодо їхніх особистих
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фінансів. Оскільки практично всі кредитори були корумпованими тим чи
іншим чином, вони погодилися зменшити суму урядової заборгованості652.
Ця тактика вибіркового застосування антикорупційних розслідувань задля
підвищення доходів і залякування політичних супротивників і досі
користується чималою популярністю.

За нового міністра фінансів Джона Ло держава взялася за випробування
нового способу обійти своїх кредиторів. Вона створила національний банк,
у якому взяла на себе зобов’язання обмінювати борги на банкноти,
змушуючи громадян конвертувати їх за запропонованою ставкою,
погрожуючи в разі відмови кримінальними переслідуваннями, обшуками й
конфіскаціями майна. Потім банк відмовився від своїх зобов’язань
розплатитись і багаторазово знижував вартість номінованих боргів,
намагаючись таким чином збити відсоткову ставку, за якою мусив їх
виплачувати. Ло стверджував, що все майно, яке перебуває у власності осіб,
належить їм лише настільки, наскільки його використовують у спосіб, що
його вважає корисним король. Це підштовхнуло Монтеск’є затаврувати Ло
як «одного з найбільших носіїв деспотизму, яких досі бачила Європа».
Однак система, яку запровадив Ло, виявилася нежиттєздатною й невдовзі
розвалилася653. Як і багато порівняно недавніх диктаторських режимів,
французька монархія виявила, що їй не вдається викликати довіру
інвесторів і скасувати основні закони економіки політичними актами.

У XVIII столітті відбулися важливі зрушення в балансі різних соціальних і
політичних сил Франції. Зростання капіталістичної економіки у світі
потягло за собою підвищення рівня продуктивності та привело до
зростання матеріального добробуту французької буржуазії. Але ці
економічні рухи не такі значущі, як інтелектуальний розвиток, що відбувся
в цей період, а особливо несподівана перемога ідей епохи Просвітництва
про права людини й рівність, які швидко розповзлися Європою.

Коли в 1780-х знову скликали Генеральні штати, це вже мало зовсім інші
підстави: право Штатів обмежити владу короля базувалося тепер не на
їхньому давньому походженні з феодального звичаю, а на здатності
представляти широку громадськість, яку утворюють люди з рівними
правами. Було загальне визнання того, що податкова система старого
режиму перетворилася на жахливо несправедливу потвору. Пропозиції
попередніх поколінь міністрів фінансів зберегти систему через дедалі
новіші способи обібрати кредиторів і відмовитися від зобов’язань були
замінені переконаннями, що податки мають бути усталеними,
справедливими й схваленими французьким народом через його
представників.

Історія Французької революції та приходу демократії добре відома всім,
тому в цій праці не буде її докладного розбору. Я згадую про неї тут з іншою
метою. Коли покоління французьких політиків 1770-х і 1780-х років
намагалося змінити стару систему шляхом мирних реформ, їм улаштували
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повну обструкцію в міру блокування вкоріненими інтересами спроб
доступу до політичної влади.

Таких спроб було дві. Першою стали події, що почалися 1771 року за
Людовика XV і його міністра Маупо. Той ініціював конфлікт з
парламентами, забороняючи їм контактувати один з одним і страйкувати, а
коли вони відмовилися виконати ці вимоги, Людовик реорганізував усю
юстицію і забрав чималий шмат юрисдикції у Паризького парламенту.
Найголовнішим його кроком було скасування продажів судових та інших
офіційних посад, а також заміна чиновників на продажних посадах новими
магістратами, роботу яких оплачувала безпосередньо корона. Новий і
справедливіший податок, vingtième (двадцятий, тобто з рівнем 5 %), мусив
стати постійним, бо базувався на суворішій і чеснішій оцінці активів. Так
режим пішов у лобову атаку на всю систему продажних посад, загрожуючи
не лише політичним позиціям тих, хто на той час був у системі, а й
вкладеним родинним заощадженням654.

Цей крок спричинив неабиякий опір, і не тільки з боку міцно осілих на
куплених посадах службовців. Проти несподівано повстала вся
демократична громадськість, яка перебувала в стадії активного формування
й згуртувалася за спинами олігархії, опонуючи розширенню
абсолютистської влади. Традиційні родові еліти представили опозицію
реформам як опір деспотизму. Людовик XV раптово помер 1774 року в ролі
не надто популярного короля, а його наступник Людовик XVI (якому потім,
під час революції, відрубають голову) був змушений відновити всі старі
права й привілеї суверенних судів-рад655.

Наступна, друга, спроба реформ відбулася 1770 року за міністра-
фізіократа Анн-Робера-Жака Тюрго. Тюрго цікавився політичною
реформою, але перебував під сильним впливом ліберальних економічних
ідей і сподівався раціоналізувати французьку економіку. У цьому сенсі він
був попередником міністрів фінансів — технократів неоліберального
штибу, які вийшли на перший план у багатьох країнах, що розвиваються,
наприкінці 1980-х і в 1990-ті роки. Тюрго скасував контроль над експортом
зерна й спростив ринкові правила, що стабілізувало ціни на хліб. Далі він
своїми указами скасував торгові гільдії й перетворив феодальні збори на
податок, який зобов’язав платити землевласників. Усі ці кроки можна було
би вважати модернізацією, тобто раціональними і в певному сенсі
необхідними економічними реформами. Але їх зустріли бурхливими
протестами і міська біднота, обурена зростанням цін на хліб, і гільдії та інші
утворення з усталеними інтересами, що жили за рахунок ренти, дарованої
державою. Тюрго скинули, і так добігла кінця друга спроба реформ656.

Старорежимна політична система була неспроможна реформувати сама
себе. Авторитет держави будувався на розширенні можливостей широкої
коаліції еліт, що займалися визиском ренти в той чи інший спосіб, та
глибокій закоріненості цих еліт у традиціях. Їхнє право власності на
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державні посади було позбавлене раціональності, функціонально
неспроможне і в багатьох випадках незаслужено отримане. Сучасна
Франція не могла виникнути доти, доки продаж посад не замінила система
безособової, заснованої на здобутках бюрократії. Але режим не міг
атакувати в лоб, не позбавивши легітимності всю систему права, на якій
базувалася його сила. Верховенство права, важливий компонент сучасної
політичної системи, виникло у Франції рано, задовго до появи політичних
інституцій підзвітності, а також капіталізму. У результаті воно захищало не
сучасну політичну систему й ліберальну ринкову економіку, а радше
традиційні соціальні привілеї поряд з неефективною економічною
системою, якою аж занадто керувала держава. Навіть якщо ті, хто був на
вершині ієрархії, подумки й визнали банкрутство старої системи й
необхідність її докорінної зміни, їм усе одно бракувало повноважень для
руйнування рівноваги, установленої орієнтованою на ренту коаліцією. Аби
зруйнувати її, потрібно було знайти нестримну й безжальну силу, і такою
силою стали неелітні групи, викинуті за межі системи.

ПАДІННЯ СТІЙКОСТІ ДО АБСОЛЮТИЗМУ У ФРАНЦІЇ
Абсолютизм у Франції не розгорнувся, а соціальні групи, що йому

протистояли, не спромоглися змусити державу до тієї чи іншої форми
політичної підзвітності. Звісно, їхня поразка була вагомішою, бо була
спричинена нездатністю до злагоджених дій (див. мал. 2). Місцем
докладання зусиль опозиції мали би стати суверенні парламенти-суди на
провінційному рівні й Генеральні штати на національному. Саме ці
інстанції протестували, скаржилися, оспорювали й опиралися, у багатьох
випадках змушуючи французьких монархів відмовлятися від своїх
пропозицій. Але до останнього скликання Генеральних штатів напередодні
революції ці суверенні парламенти-суди не змушували монархію до
визнання конституційності їхньої вищості над виконавчою владою. Тому,
природно, виникає питання: чому ці традиційні політичні зібрання,
пережитки феодальних часів, не спромоглися до колективних дій хоча б
так, як вдалося їхнім англійським «колегам»? Ця проблема виходить далеко
за межі питання сутності самих суверенних парламентів-судів.
Муніципалітети Середньовіччя також були організовані як самостійні
політичні одиниці — і в Англії, і у Франції. Чому одні еволюціонували,
дорісши до автономних містечок Нової Англії, а інші деградували до
пасивних адміністративних одиниць?
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Ми не в силі відповісти на ці питання, не розібравши випадків інших
націй і не порівнявши їх між собою. Однак можемо запропонувати у
відповідь певні загальні припущення, що можуть звузити й полегшити,
врешті, пошук самих причин. Перше припущення засвідчує, що варто
виходити зі структури французького суспільства феодальних часів, якщо не
раніше. Політолог Томас Ертман стверджує, що зростання
патримоніального абсолютизму у Франції, Іспанії та Нормандських
королівствах Південної Італії було пов’язане з типом державного
будівництва згори вниз, яке склалося там після розвалу Римської імперії. У
тих частинах Європи, які не входили до складу імперії Каролінгів, — Англії,
Скандинавії та країнах Східної Європи — спостерігався вищий рівень
соціальної солідарності між простолюдинами й аристократією, а також
сильні низові політичні інституції, що збереглися до ранньої сучасності.
Слабкість цих місцевих інституцій постримської Європи в поєднанні з
підвищеною войовничістю від середніх віків і далі пояснює подальшу
неспроможність до колективних дій з боку давніх феодальних суспільних
утворень в умовах зростання абсолютизму.

Німеччина, що входила до складу імперії Каролінгів, розвинула
непатримоніальну форму абсолютизму, бо не відчувала серйозної
геополітичної конкуренції з таких ранніх часів, як це було у випадках
Іспанії й Франції. Коли Німеччина постала перед воєнною загрозою, їй
вдалось уникнути їхніх помилок і створити більш сучасний тип
бюрократичної держави657.

Друге пояснення, якому віддавав перевагу де Токвіль, переносить поразку
Франції в пізніші часи. Стверджується, що брак соціальної солідарності
серед французької аристократії й простого люду був продуктом навмисних
маніпуляцій монархії. Історик пояснює, що феодальні інституції в усій
Європі були не надто різними, а в багатьох аспектах — і подібними; що всі
вони: і маєтки феодалів, і муніципалітети, і села — підпадали під подібні
закони, правила й форми соціальної солідарності. У визначних дев’ятому і
десятому розділах праці «Старий режим і революція» Токвіль наводить
багато прикладів цього. На місцевому рівні французький феодал і його
васали-простолюдини збирались щодва тижні для розгляду справ його
судом, так само, як це чинили й мути й сотні в Англії. Буржуазія XIV
століття відігравала активну роль і в мутах, і в Генеральних штатах, і вона
була значно помітнішою за ту, яку цей клас відіграє в наступних століттях,
коли соціальні відмінності вивели його з кола панівних. Принцип «ні
оподаткуванню без представництва» у Франції був поширений так само, як і
в Англії того часу658.

Для Токвіля слабка солідарність французького суспільства на тлі
зростання абсолютизму корениться не в давніх традиціях, а в самій
практиці патримоніалізму. «Але з усіх способів проводити відмінності між
людьми й класами нерівність в оподаткуванні є найбільш згубною і
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найбільш схильною додати до нерівності ще й ізольованість». Проблема, що
датована другою половиною XIV століття:

Наважуся стверджувати, що в той день, коли нація, втомившись від тривалих
розладів, що супроводжували полон Іоанна й несамовитість Карла VI, дозволила
королям встановити загальний податок без своєї згоди і коли аристократія
проявила підле боягузтво, дозволивши обкласти податком майно третього
стану, коли саму аристократію було звільнено від цього; у цей день було
закладено насіння майже всіх вад, зла й лиха, що тягнулися за старим режимом
весь час і нарешті звели його до насильницької смерті659.

Звільнення від податків було найбільш ненависним з усіх привілеїв,
залишаючись таким і надалі з неухильним ростом податкового тягаря
протягом XVI та XVII століть. В умовах продажу публічних посад
звільнення від податків стало привілеєм не тільки широких суспільних
класів, а й окремих сімей. Особи, що купували посади у власність, були
готові поставити під загрозу права своїх співгромадян, доки їм самим
нічого не загрожувало і вони почувалися безпечно. В Англії бідні люди були
тими, хто користувався податковими пільгами; у Франції ними були люди
багаті.

Нерівність оподаткування справляла руйнівний вплив як на
аристократію, так і на буржуазію. Перша втратила своє реальне право
управляти і дедалі міцніше чіплялась як за компенсацію за свій
успадкований соціальний статус. З огляду на те, що стало з’являтися так
багато ошляхетненого простолюду з купленими титулами, старіше
дворянство закрило двері до багатьох посад тим, хто не міг «на чотири
чверті» продемонструвати благородного походження, що означало
благородний статус усіх чотирьох бабусь і дідусів, а парвеню, вискочки,
намагалися закрити двері всім тим, хто йшов після них. Буржуазія, зі свого
боку, прагнула відокремити себе від селянства, переїжджаючи до міст і
шукаючи доступу до хоч якихось державних посад. Її енергія й амбіції були
відвернені від підприємництва й пущені на пошуки статусу та безпеки, до
чого підштовхувала сама державна влада660.

Проте це ще не кінець припущення. Продажні посади й привілеї так само
існували й в Англії, і попри це англійській монархії ніколи не вдавалося
розколоти солідарності груп, представлених у парламенті, з такою
ефективністю, якої досягли французи. Сам Токвіль визнає, що англійська
аристократія від самого початку була не так спадковою кастою, як панівною
групою (владою найкращих). Талановитим простолюдинам влитися в її
ряди було значно легше, ніж таким само в інших європейських країнах, а
незрозумілі причини цього сховалися в мороці набагато раніших
історичних періодів. Знову ж таки, ми повертаємося до проблеми черепах.
Цілком можливо, що патримоніальне обіймання посад зумовлювалося
безліччю соціальних умов, навіть коли його заохочувала спеціальна
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державна політика.

РЕНТООРІЄНТОВАНЕ СУСПІЛЬСТВО
Старий режим Франції був прототипом того, що нині називають

лихварським суспільством. У такому суспільстві еліта весь відведений їй час
намагається дістатися до державних посад, аби гарантувати свої матеріальні
надходження, ренту, і у французькому випадку це було право на певний
потік доходів, який можна скерувати на приватне використання.

Чи була ця коаліція з пошуку ренти стабільною? Вона затрималася на
майже два століття і заклала базу, політичну основу для становлення
Франції як панівної континентальної держави. З іншого боку, ми знаємо,
що велич французького двору маскувала численні недоліки. І
найважливішим серед них був живий гнів та відчуття несправедливості тих,
кого залишили поза коаліцією, що врешті вибухнуло революцією. Але
навіть ті, хто перебував усередині коаліції, не були вірними їй. Монархія із
задоволенням скасувала би продажні посади, домагаючись саме цього під
кінець свого існування. У самих посадовців симпатії не викликав ніхто, крім
них самих. Але вони не могли толерувати ідею реформ, адже мали власну,
глибоко особисту зацікавленість у системі. Це виявилось досконалим
зразком проблеми колективної дії: суспільство дуже виграло б від
скасування системи загалом, але індивідуальні інтереси причетних до неї
завадили співпраці задля змін.

Французький випадок є вартим вивчення уроком про роль верховенства
права в політичному розвитку. Воно виникло в часи Середньовіччя, до того,
як сформувалися сучасні держави, і діяло як обмеження тиранії, але
водночас і як стримувальний чинник, гальмо сучасного державного
будівництва, бо захищало старі, усталені соціальні класи й звичаї, які треба
було скасувати, аби звільнити простір для появи справді сучасного
суспільства. Легітимний захист свободи від монархів, які займалися
централізацією на початку сучасної епохи, означав захист традиційного
феодального порядку разом з глибоко вкоріненим феодальним правом
власності, несумісним із сучасним капіталістичним ладом. Родове правління
розвинулося саме тому, що уряди відчули потребу пильнувати й шанувати
право власності традиційних еліт. Вони не могли експропріювати їхні
активи безпосередньо, а тому довелось вдаватися до позик разом з дедалі
химернішими фінансовими зачіпками й придирками. Повага до
верховенства права, таким чином, допомогла сформувати надзвичайно
нерівноправне суспільство, у якому держава намагалася, але, зрештою, не
спромоглася прибрати до рук багатства олігархічної еліти. У результаті їй
довелося підвищувати доходи за рахунок бідноти й політично слабких
класів, що ще більше посилило нерівність і відкрило шлях до її власної
загибелі.
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Стара французька патримоніальна система згоріла у вогні революції.
Проте схоже утворення продемонструвала Іспанія, яка у XVIII столітті не
зазнала революцій і реформ. Її систему було експортовано в Латинську
Америку, і та змушена жити із цим спадком досі.
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24. ПАТРИМОНІАЛІЗМ ПЕРЕТИНАЄ АТЛАНТИКУ

Урядам Латинської Америки властиві характерні риси, непритаманні урядам
в інших частинах світу; Іспанія ранньої сучасності і як вона розвинула
патримоніальний абсолютизм, схожий на французький; іспанські інституції
та їх насадження в колоніях Нового Світу

Латинська Америка — це строкатий регіон географічного, етнічного,
культурного й економічного розмаїття. При цьому країни регіону
демонструють і спільні ознаки, характеристики та режими урядування, які
відрізняють Латинську Америку від Східної та Південної Азії, Близького
Сходу й Африки.

До початку ХХІ століття значна частина населення Латинської Америки
проживала в країнах, яким Світовий банк присвоює статус країн з «вищим
середнім доходом». Щорічні доходи на душу населення коливаються в
діапазоні від 4000 до 12 000 доларів США, тому вони випереджають не лише
основну частину Африки, а й Індію та Китай661. Проте економічний поступ у
Латинській Америці тяжіє до епізодичності і в середньому є значно
нижчим, ніж зростання Східної Азії з середини ХХ століття662. Від часів
третьої хвилі регіон загалом став одним з найдемократичніших у світі, хоча
й там траплялися відкати назад через появу й зміцнення популістських
урядів, як-от у Венесуелі663.

Латинська Америка не надто успішна у двох сферах. Перша — питання
рівності. Регіон веде перед у світі і за показниками нерівності доходів, і за
величезними розривами в рівнях багатства. Попри те, що в першій декаді
XXI століття в деяких тамтешніх країнах показники нерівності дещо
знизилися, питання досі відкрите664. Друге слабке місце — це верховенство
права. Хоча країни Латинської Америки непогано справляються з
проведенням виборів і застосуванням механізму демократичної підзвітності
й відповідальності, позбуваючись у такий спосіб непопулярних лідерів,
правосуддя там дуже хитке. Це виявляється в усьому: від низького рівня
безпеки і високого рівня злочинності, переповнених судів, слабких або
непевних майнових прав до безкарності багатих і впливових осіб.

Ці два явища — нерівність та слабке верховенство права — пов’язані між
собою. Верховенство права часто захищає лише незначну частину
населення Латинської Америки, наприклад, тих, хто керує великим
бізнесом або належить до профспілок. У Перу, Болівії та Мексиці близько
60–70 % населення живе в так званому неформальному секторі. Ці люди
часто не мають документів на будинки, у яких мешкають; працюють у
нелегальному бізнесі; якщо вони працюють, то не є членами профспілок і їх
не стосується офіційна охорона праці. Багато бідних бразильців живуть у
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величезних фавелах, куди не наважується дістатися влада; правосуддя часто
підтримують приватні особи, іноді цим займаються злочинні угруповання.
Економічній нерівності сприяє нерівномірне застосування закону й права,
адже бідні живуть у світі, який в основному нічим не захищений. Для
бідноти немає сенсу вкладати кошти у свої будинки, оскільки на ті немає
правових документів, вони також не можуть довіряти поліції, коли стають
жертвами злочинів665.

Джерела цієї нерівності розгледіти неважко. Переважно її просто
успадковують. Багато заможних сімей старішої еліти є великими
землевласниками, нащадками засновників латифундій, яким вдалося
передати це багатство у спадок. У багатьох країнах Латинської Америки
фіскальні системи лише поглиблюють нерівність. У групі багатих країн, що
входять до складу Організації економічного співробітництва та розвитку,
фіскальні системи зазвичай використовують для перерозподілу доходів від
багатих до бідних. Цього досягають прогресивною податковою системою
(як у Сполучених Штатах Америки) або політикою перерозподілу, що
забезпечує підтримку доходів та надання соціальних послуг менш
заможним (як у Європі). У Латинській Америці, на противагу цьому,
фіскальна система забезпечує дуже незначний перерозподіл, а в деяких
випадках навіть вдається до перерозподілу доходів на користь
привілейованих груп, як-от на благо працівників публічного сектору, членів
профспілки чи студентів. Працівники формального сектору економіки та
еліти всіх видів здатні захищати свої вигоди та блага; більшість із них доволі
успішно уникають сплати податків. На відміну від Сполучених Штатів з
їхньою прогресивною шкалою податку на доходи фізичних осіб, країни
Латинської Америки збирають лише невелику суму як податок на доходи
індивідів. Багаті латиноамериканці добре вміють приховувати свої
справжні доходи або переносити їх в офшорні зони, місця, недоступні
збирачам податків. Це означає, що тягар оподаткування падає переважно на
акцизний збір, мита і податок на додану вартість, а ті непропорційно
лягають на плечі незаможних людей.

Латиноамериканські уряди на початку ХХІ століття досягли кращих
результатів в управлінні макроекономічною політикою. Але йдеться про
нещодавні події. Протягом більшої частини своєї історії ці уряди були
відомі дефіцитними бюджетами, великими запозиченнями в публічному
секторі, високими темпами інфляції та, нарешті, дефолтами за державними
боргами666. Востаннє криза загальнорегіонального рівня трапилася на
початку 1980-х років, коли Мексика, Бразилія, Аргентина, Перу, Болівія та
інші країни регіону оголосили мораторій на виплати боргів і пережили
захмарні темпи інфляції. Аргентина наприкінці 1980-х років зазнала
справжньої гіперінфляції за щомісячної відсоткової ставки понад 1000
відсотків, а у 2001 році пережила ще один фінансовий колапс і дефолт за
власними борговими виплатами.
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З погляду політики, вирізняється й латиноамериканське управління.
Регіон, як зазначалося, останнім часом демонструє відносно непогане
функціонування і репутацію стабільної демократії. Але всі його великі
країни падали перед військовими диктатурами в 1960-х і 1970-х роках після
Кубинської революції. Попри те, що демократія в регіоні сягає історії
перших режимів постнезалежності початку 1800-х років, у Латинській
Америці не було жодного такого, що продемонстрував би тривале й
стабільне демократичне правління. Навіть диктатури тут особливі. За
винятком Куби Фіделя Кастро, жодна диктатура Латинської Америки не
змогла набрати такої потужності, яка дала би їй підстави називатися
тоталітарною державою. Жодна з них не спромоглася на такий рівень
примусу, який означав би, що тут по-справжньому здійснено соціальну
революцію, наприклад, шляхом позбавлення заможних еліт їхніх активів та
доходів. Авторитарні режими регіону (на щастя) ніколи не бралися за щось
на зразок колективізації, яку втілювали в життя комуністичні режими Росії
та Китаю, або за масові вбивства, які характеризували Культурну революцію
Мао Цзедуна.

Це справедливо й для «електорально авторитарних» режимів, наприклад,
Венесуели часів Уго Чавеса, яка не встановила контролю над злочинністю й
корупцією в межах самого режиму667. Тягар державної влади лежить на
плечах нееліт, що виявляється, наприклад, у страшній антиповстанській
війні, яку веде уряд Ґватемали проти партизанського руху, розпочатого
корінним населенням у 1980-х роках. Багаті еліти навчилися жити в умовах
недемократичного урядування, захищаючи себе від державної влади і часто
навіть отримуючи користь від інституційної корупції.

Якщо серед усього цього щось видається вам знайомим, то, можливо,
тому, що нагадує схеми урядування монархічної Франції. У Латинську
Америку ці прецеденти дістались через подібний патримоніальний устрій,
що прибув з ранньої сучасної Іспанії. Як і Франція, абсолютистська
іспанська держава була побудована після 1492 року, а за будівельний
матеріал пішло все, що було під рукою. Іспанську монархію руйнували
нескінченні війни. Вона намагалася покривати дефіцит бюджету позиками,
але швидко втратила довіру кредиторів і зрештою вдалася до тих самих
стратагем, якими користувалася французька монархія, зокрема до боргової
реструктуризації, зниження курсу й знецінення валюти, а також продажу
посад як засобу залучення капіталу. Ця надзвичайно потужна держава
справді розпродувала дедалі більші шматки свого публічного сектору, у
тому числі більшу частину свого війська приватним підприємцям,
намагаючись зібрати таку потрібну готівку. Результатом стала така сама
система внутрішнього самофінансування, завдяки чому приватним особам
вдалося привласнити права на ренту, породжену державою. Усе це живило
корупцію, адже розмежування між публічним і приватним було втрачено.

Водночас стійкість до абсолютизму в Іспанії послабили ті самі чинники,
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які Токвіль описував стосовно Франції. Аристократія, дворянство й третій
стан, які мали об’єднатися заради протистояння королівській владі,
натомість відмежовувались одне від одного, користуючись можливостями
участі в присвоєнні ренти, які держава пропонувала індивідуально.
Іспанські кортеси, що (як, наприклад, суверенні парламенти-суди у Франції
та Англійський парламент) у часи Середньовіччя мали затверджувати нові
податки, припинили функціонувати як серйозний запобіжник стримування
державної влади. Страх втратити прибуткову посаду і дрібні розходження в
рангах заважали іспанському суспільству спромогтися на колективні дії.

Цю політичну систему було передано в тодішній Новий Світ через віце-
королівства Нова Іспанія (Мексика) та Перу. Ба більше, вона очолила
систему соціальну, де панувала значно більша за будь-яку європейську
нерівність. Як і саму Іспанію після Реконкісти, Новий Світ було здобуто
воєнним завоюванням, але, на відміну від колишніх територій Маур’їв, він
був заселений корінними народами. Відкриття срібних родовищ у Потосі
(Болівія) і Сакатекасі (Мексика) у 1540-ві роки привело до утворення
величезної видобувної імперії, у якій європейські правителі жили за
рахунок видобутку ренти, тоді як усю роботу виконували поневолені
корінні мешканці. Літописці того часу зазначають, що іспанці припливали в
Новий Світ не працювати, а панувати: їх «утримувала робота індіанців і
труд їхніх рук, а забезпечував їхній піт»668. Тож моральність економіки
іспанської Америки від самого початку відрізнялася від тієї, яку несли із
собою власники-фермери, що заселили колонії Нової Англії на півночі.
Колоніальний уряд у Латинській Америці був структурований так, ніби
політичні інституції Сполучених Штатів утворено лише в південних штатах,
де було добре сформоване рабство чорних.

ЗБАНКРУТІЛА ІСПАНСЬКА ДЕРЖАВА
Сучасна іспанська держава швидко вийшла на світову арену після шлюбу

Фердинанда й Ізабелли в 1469 році, що об’єднав корони Араґону й Кастилії,
включно з араґонськими територіями Каталонії, Неаполя та Сицилії.
Об’єднаній монархії вдалося взяти останній мавританський бастіон у
Ґранаді 1492 року, і в тому самому році Колумб вирушив на пошуки Нового
Світу, вимагаючи визнання Індії за Іспанією. Онук Фердинанда й Ізабелли
Карл V додав до іспанських володінь Бургундію (разом із країнами
Бенілюксу та Франш-Конте), а після його обрання імператором Священної
Римської імперії в 1519 році — і австрійські землі Габсбурґів.

У 1520-ті роки Карл V правив найбільшою імперією світу. Але той факт,
що ця імперія була зібрана династичними альянсами, а не завоюваннями,
породжував фіскальні обмеження, які вирішальним чином впливали на
формування державних інституцій. Надійною податковою базою Карла та
його сина Філіпа II була лише Кастилія (зокрема, прибуткові володіння
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Кастилії в Новому Світі); іспанський монарх не міг користатися з інших
частин власної імперії для своїх цілей669. Проте монархія Габсбурґів узяла на
себе дорогі зобов’язання, що лежали за межами півострова. Серед них була
й тривала війна з Францією в XVI столітті за контроль над Італією і,
зокрема, Міланським герцогством. Ще однією була вісімдесятирічна війна з
Нідерландами. Нарешті, на німецьких землях точилася спустошлива
Тридцятилітня війна, яка перетворилася на загальноєвропейську внаслідок
підтримки Францією протестантів під протекторатом Рішельє. Війна в цей
період була особливо витратною справою через побудову так званої
«італійської лінії», тобто бастіонної системи укріплень — фортеці у формі
зірки, що була менш вразливою для артилерії під час облоги, через що
інвестиції в міста ставали тривалими й марудними670. Вісімдесят відсотків
вартості цих воєн покривали кишені кастильських платників податків671.

Усі ці зовнішньополітичні зобов’язання надзвичайно виснажували
фіскальну систему Іспанії, навіть попри приплив дорогоцінних металів з
Нового Світу. Урядові витрати завжди перевищували грошові перекази
американських колоній, що зросли в кілька разів протягом ХVI і XVII
століть. Імпорт золота та срібла збільшився з 200 000 до 300 000 дукатів на
рік протягом 1530-х і 1540-х років до максимального обсягу 2,2 мільйона до
кінця століття. Але всі ці суми перевищували борги, що за той самий період
зросли з 1,2 до 6 мільйонів дукатів672.

Іспанська корона на початку XVI століття значно охочіше брала позики,
ніж оподатковувала, і незабаром виявила, що підриває свою
кредитоспроможність і авторитет як позичальник. Уже станом на 1520-ті
роки на обслуговування боргу йшла третина доходів, і ця частка зросла до
понад 100 % до кінця війни з Францією в 1560 році673. Неспроможність
знайти адекватні засоби для фінансування дефіциту змусила іспанську
корону оголосити власне банкрутство в 1557, 1560 1575, 1596, 1607, 1627,
1647, 1652 1660 і 1662 роках674. Ці банкрутства не були цілковитими
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відмовами від виплат заборгованості, вони більше нагадували те, що нині
назвали б реструктуризацією боргу або фінансовим оздоровленням. Корона
оголошувала мораторій на виплату відсотків за короткостроковими та
плаваючими боргами на тій підставі, що вони були нечесними, а потім
входила в тривалі й виснажливі переговори зі своїми кредиторами. Замість
виплати старого боргу кредиторам нав’язували нові папери, звані
«видаленими відсотками» (ісп.: juro al quitar), які вимагали частки в
майбутніх податкових надходженнях, подібно до французької ренти. Ці
папери були безстроковими обмінними облігаціями, на які спочатку
нараховувалась семивідсоткова процентна ставка. Періодично вони
підлягали довільному коригуванню в процентній ставці та основній сумі
виплати. За їх допомогою монархія залазила до кишень і заощаджень еліт
кастильського суспільства — духовенства, дворянства, буржуазії тощо.
Потужним кредиторам, як правило, вдавалося виторгувати кращі умови,
виключивши себе з мораторіїв на оплату або перекладаючи тягар
реструктуризації на слабких партнерів. Коли одна фірма з Віторії не змогла
вибити в уряду належні їй платежі, вона не розрахувалася зі своїми
кредиторами, до яких належали «монахині, монастирі, богадільні, вдови й
сироти й інші люди, не зайняті в бізнесі»675. Вічна неспроможність урядів
розплачуватися з боргами була альтернативою безпосередньому
оподаткуванню саме цих еліт, але режим виявив, що з політичного боку це
значно важча справа. Це — традиція, яку продовжують сучасні уряди в
Латинській Америці, наприклад, Арґентина, що після економічної кризи
2001 року змусила не лише іноземних інвесторів, а й власних пенсіонерів та
вкладників прийняти списання її суверенного боргу.

ОПОДАТКУВАННЯ БЕЗ ПРЕДСТАВНИЦТВА
Багато тогочасних європейців, особливо англійців, що постали перед

загрозою з боку іспанської корони, жахались її абсолютної влади і вважали,
що король наділений «турецьким» правом оподаткування й іншими
прерогативами. Але іспанська влада стояла на надзвичайно нестійкому
фіскальному фундаменті, а повноваження короля були обмежені законом і
звичаєм. Іспанський абсолютизм був занадто слабким, щоби протистояти
власним елітам, на відміну від китайської та російської версій
самодержавства; він також не спромігся розробити легітимну систему
оподаткування, засновану на згоді, як це зробили в Англії.

Як і інші європейські країни, королівства, що зібралися докупи, аби стати
Іспанією, мали середньовічні представницькі інститути, відомі як кортеси.
У королівстві Леон була одна з найдавніших асамблей Європи, а Араґонське
вважалось одним з найорганізованіших і наймогутніших676. Кортеси
Кастилії, що поглинули Леон, були менш представницькими і більш
обмеженими, ніж англійський парламент або Генеральні штати у Франції,
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бо до них зазвичай, як до корпоративного органу, у якому представлені всі
суспільні стани, не входило ні духовенство з дворянством, ні простолюд.
Станом на XIV століття на кортеси скликали тільки прокураторів
(уповноважених) із сотень міст, а в XV столітті збиралося по два
представники із вісімнадцяти міст. Тридцять шість осіб заявляли, що
виступають від імені всього королівства, але насправді вони були
представниками олігархічних угруповань, які й правили в кожному з
основних регіонів Іспанії677.

Традиційні повноваження кортесів також були обмежені. Вони не
ухвалювали законів, адже ця функція була прерогативою короля. У «Новій
редакції», збірці законів, укладеній Філіпом II у 1567 році, написано, що
«жодні стягнення, внески та інші податки не повинні застосовуватися в
усьому королівстві без скликання кортесів і уповноваження їхніх
прокураторів». Але ця влада стосувалася лише нових, екстраординарних
податків, тоді як чинні, як-от алькабала (загальний акциз), регалії (мита) і
квінти (податки на рудні, сіль і таке інше), схвалення не потребували.
Король також застеріг, що кортеси не мали права відмовляти в наданні
згоди на нові податки, якщо сама вимога справедлива, але визначати
«справедливість» вимоги він збирався сам.

Співвідношення влади короля й кортесів установилося не просто так,
воно було результатом політичної боротьби. Алькабалу центральна влада
віддала на відкуп, а цій практиці опиралися міста, які надавали перевагу
системі, відомій як encabezamiento (реєстрація осіб, що підлягали
оподаткуванню), за якої на них покладалася відповідальність за збір і
розподіл податків. Її запровадила Ізабелла, а потім скасував Карл V у 1519
році, спровокувавши народне повстання комунерос. Карл V зробив кортесів
власними клієнтами і, попри спротив, змусив ухвалити нову податкову
систему. Опір був певною мірою пов’язаний зі сприйняттям Карла як
іноземного короля (він народився у Фландрії) і побоюваннями, що він
використає податкові гроші Кастилії на іноземні війни, не надто цікаві
народу. Міста Кастилії вибухнули, почалась організація народних міліцій та
альтернативних виборних кортесів разом з просуванням кандидатури
нового монарха — королеви Хуани. Карл цілком міг втратити контроль над
своїм королівством, але комунерос виступили проти аристократії, і коли
остання висловила свою підтримку королю, Карл зміг відновити контроль з
допомогою війська678.

Наслідки Повстання Комунерос були певною мірою подібними до
наслідків Фронди у Франції, яка вибухнула через 130 років. Король
ствердив свою владу над містами рішучою військовою перемогою. Ідея
виборних, незалежних кортесів, що будуть захисниками іспанських прав,
померла. Водночас король зрозумів, що мусить боротися з вогнищами
невдоволення, і переміг, поступово купуючи потенційних супротивників.
Він відновив механізм реєстрації платників податків, скасування якого
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спричинило повстання, залишивши нові податки, як-от сервісіо і мільйони,
у руках місцевої влади. Її, як правило, складали родовиті посадовці, що
потрапили на службу завдяки патримоніалізму й мали право утримувати
частину доходів, зібраних ними від імені корони679. Кортеси збирались і
проводили консультації в наступні роки, але вони ніколи не вимагали й не
отримували влади над бюджетом. Проте їхні вподобання могли впливати на
державні фінанси. Вони опиралися сплаті податку на майно, і нові податки
набували форми торгових зборів, від яких більше страждала біднота, що
стримувало економічне зростання.

Патримоніалізація іспанської держави почалася в 1560-х роках і досягла
піку за часів Філіпа IV (1621–1665). Як і у Франції, цей процес спричинили
постійні війни, у яких загрузла Іспанія, та її бездонний бюджетний дефіцит.
Він розпочався під час першого іспанського банкрутства 1557 року, коли
король послав свого друга і царедворця Руя Гомеса продати якомога більше
муніципальних посад680. На відміну від Франції, продаж посад в Іспанії
відбувався від імені міст і регіонів. Але цю практику широко засуджували,
адже було зрозуміло, що продані посади не могли забезпечити адекватних
надходжень без відвертої корупції681. Попри це, фіскальна скрута змушувала
державу до подальших продажів. За однією оцінкою, станом на 1650 рік
уряд створив тридцять тисяч посад, які можна було купити, що вдвічі
перевищувало показники на душу населення Франції того періоду682. Крім
того, не менше ніж 30 % території Кастилії було обернуто на сеньйоральну
юрисдикцію, але не з політичною метою, а просто через потребу монархії в
готівці. Влада над цілими містами й поселеннями, включно із правом
збирати податки та здійснювати правосуддя, виставлялася на продаж.
Іспанське державне будівництво в певному сенсі повернулося назад, у часи,
коли центральна влада втратила контроль над більшою частиною своєї
власної території внаслідок фіскальної необачності.

Патримоніалізм зачепив і військову організацію. Іспанія звільнялася від
маврів упродовж багатьох століть, і коли корони Кастилії та Араґону було
об’єднано, війська реформували в піші одиниці, відомі як терції, озброєні
піками, а пізніше — аркебусами (самопалами)683. Так іспанські вояки
завоювали й підкорили корінні імперії Нового Світу під орудою Кортеса й
Пісарро. Вони також несли службу в багатьох інших частинах імперії,
зокрема в Північній Італії, звідки могли досягти Бенілюксу так званою
іспанською дорогою684. Кастильські солдати брали участь в обороні Відня
проти Османів у 1533 році, а іспанські моряки невеликою кількістю
кораблів — у нападі на Туніс 1535 року, у невдалій спробі завоювати Алжир
1538 року і у великій битві під Лепанто 1571 року. Але в XVII столітті
формування армій і флотів дедалі частіше передавалося в руки приватних
осіб, що набирали війська з власних ресурсів, або прибережним містам, які
тримали власні галери чи кораблі. Логістична інфраструктура, яка
забезпечувала ці сили, потрапила під контроль генуезьких фінансистів, і це
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означало, що до середини 1600-х років у руках іспанської монархії
залишилося мало контролю над власними збройними силами685.

Як і в інших західноєвропейських країнах, верховенство права відігравало
важливу роль в обмеженні влади іспанського короля стосовно права
власності та громадянських свобод. В Іспанії традиції римського права не
викорінили так, як у Північній Європі, а після відновлення Кодексу
Юстиніана в ХІ столітті воно переросло в міцну цивільно-правову
традицію. Цивільне право розглядалось як кодифікація божественного й
природного. Незважаючи на те, що король міг видавати позитивні закони,
«Нова редакція» передбачала, що він був обмежений дією чинних правових
прецедентів і що накази, які суперечать цим прецедентам, не мають
чинності. Католицька церква залишалася хранителем церковного права і
часто кидала виклик королівським прерогативам. Королівські
розпорядження, що суперечили звичаєвим правилам або привілеям,
наражалися на опір, який відображено у вислові: «Підпорядковуюсь, але не
виконую». Його вживали конкістадори Нового Світу, коли отримували від
королівського намісника наказ, що їм не подобався. Особи, які не
погоджувалися з королівським розпорядженням, мали право апелювати до
Королівської ради, яка, подібно до англійського аналога, була найвищою
судовою владою. На думку історика Томпсона, «Рада Кастилії виступала за
законність і належний судовий процес проти свавілля, і за правосуддя,
опонуючи адміністративному або виконавчому режиму влади, активно
протидіючи будь-яким зверненням до надзвичайних або нерегулярних
процедур, послідовно захищаючи усталені права й договірні
зобов’язання»686. Вплив цієї правової традиції можна бачити в тому, як
іспанські королі справлялися з внутрішніми ворогами та правом власності
своїх підданих. Не було жодного іспанського аналога імператора Цінь Ши
Хуанді або російського царя Івана Грозного, який на власний розсуд
страчував членів свого двору разом з їхніми сім’ями. Подібно до
французьких королів цього періоду, іспанські монархи безперервно скубали
право власності, шукаючи гроші, але в межах чинного законодавства.
Замість довільно експропріювати активи, вони переглядали процентні
ставки та графіки погашення платежів. Замість ризику наразитися на
конфронтацію, спричинену високим рівнем прямих податків, вони
знецінювали валюту та йшли на інфляцію. Інфляція, зумовлена монетарною
політикою, фактично є податком, але таким, що не потребує законодавства і
має тенденцію завдавати більшої шкоди звичайним людям, ніж елітам з
реальними, а не грошовими активами.

ТРАНСФЕР ІНСТИТУЦІЙ У НОВИЙ СВІТ
Спільноти завойовників постають перед іншими можливостями

інституційного розвитку й реформ, ніж ті, що плекають давні звичаї й
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демонструють тривалі та стійкі типи розселення. Завойовницькі суспільства
можуть ставати тим, що на сучасному професійному жаргоні називають
«розвитком з нуля» (greenfield development), тобто радикальною
перебудовою інституцій без обтяження інтересами глибоко вкорінених
зацікавлених сторін або традиційними моделями поведінки. Османи могли
розселяти своїх сипагі (кавалеристів) на тімари як аристократію в першому
і єдиному поколінні, бо землю було повернено з володіння попередників.
Не дивно, що іспанці, завоювавши Новий Світ, принесли з собою свої
інституції. У Новому Світі вони мали значно менше клопоту зі вкоріненими
інтересами, ніж у Європі, яка давала зовсім інший набір економічних
можливостей і ресурсів. Тому якщо управління в Латинській Америці
чимось нагадувало старорежимну Іспанію, то процес інституційного
перенесення не завжди був безпосереднім чи прямим.

Іспанське завоювання Америки відбулося одразу після Реконкісти на
Піренейському півострові: Христофор Колумб став свідком тріумфального
вступу Фердинанда й Ізабелли в Ґранаду, а дядько Кортеса разом із його
батьком брали участь у воєнній кампанії проти маврів. Кортес розгорнув
свою війну проти ацтеків так, як воював би з маврами, застосовуючи
аналогічні стратегії розколу й перемоги687. Багато тих самих методів
регулювання, колонізації й політичної організації було просто взято з
досвіду колонізації Південної Іспанії. Це підтверджує звичка конкістадорів
називати храми індіанців «мечетями».

Ці ранні експедиції спонсорував іспанський король, але рухала їх
підприємницька енергія приватних осіб, що їх організували. Розвиток
латиноамериканських інституцій був результатом взаємодії між окремими
індивідами безпосередньо на нових територіях і дедалі потужнішим урядом
у Мадриді688, який намагався тримати жорсткий контроль над своїми
колоніями. Особливий інтерес становили права на видобуток золота та
срібла, відкриті там; приватним особам не було роздано жодних земельних
ділянок, включно з правами на надра, які залишалися державними. Однак
більшість нових поселенців у Перу й Мексиці не брали участі у видобуванні
будь-чого; вони радше сподівалися стати феодалами, яким були би
підпорядковані землі та аграрні ресурси, отримані з них. Ситуація, з якою
вони зіткнулися, полягала в тому, що завойовані землі були
густонаселеними порівняно з Південною Іспанією, і це сприяло різним
способам експлуатації.

Інституцією, яку іспанська влада віддала у винагороду й під контроль
конкістадорів, була енком’єнда, дарунок, предметом якого були радше люди,
ніж землі. Як і у випадку з османським тімаром, увага корони була
зосереджена на тому, щоб запобігти появі вкоріненої місцевої знаті;
надання енком’єнди було умовним та не передавалось у спадок689. Близько
40 % тих, хто брав участь у завоюванні Кортесом ацтекської столиці
Теночтітлана і при цьому вижив, отримали енком’єнду, як і значна кількість
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послідовників Пісарро, що пішли з ним у Перу. Енком’єнда, технічно, не
означала поневолення корінних народів, даних конкістадору, але вимагала
від них праці в обмін на те, що енком’єндеро наставлятимуть їх у
християнській релігії. Іспанській короні була властива патерналістська
турбота про корінних працівників, вона була стурбована різким зниженням
їхньої кількості через віспу й інші хвороби, до яких це населення було
особливо вразливим. Отже, ієрархічні відносини панування та
підпорядкованості, засновані на расі, були вбудовані вже в ранні
латиноамериканські інституції.

Іспанці швидко встановили сучасну і на той час відносно ефективну
адміністративну систему для управління своїми американськими
колоніями. Легітимність імперії Іспанського Нового Світу була заснована
на буллі папи Александра VI, виданій 1493 року. Згідно з нею, Індію було
назавжди віддано (без визначених географічно меж) короні Кастилії й
Леона. Владу отримали король Іспанії та його Рада Індій у Мадриді, вони
делегували її намісництвам, створеним у Мексиці та Перу. Законами, що
застосовували в Новому Світі, були лише закони Кастилії, але не інших
частин імперії, попри те, що багато конкістадорів і поселенців народилися
не в Кастилії. Кортес почав завоювання Мексики 1519 року, за рік до
спалаху Повстання Комунерос. Через цю боротьбу політичні інститути,
перенесені в Америку, не включали сильних кортесів або інших типів
представницьких органів. Єдиною ранньою спробою вибороти політичну
незалежність було повстання брата Франсиско Пісарро на ім’я Ґонсало, що
намагався грати роль незалежного короля Перу. Його було розбито й
страчено королівськими військами 1548 року, і жодних подальших проблем
у центральної влади з іспанцями Нового Світу не виникало аж до війни за
незалежність на початку ХІХ століття.

Іспанська влада здійснила трансфер своєї римської правової системи,
створила високі суди, звані аудієнсіями, у десяти місцях, серед яких Санто-
Домінґо, Мексика, Перу, Ґватемала й Боґота. На допомогу в управлінні
колоніями було відправлено адміністраторів, серед них були юристи та
судді з багаторічним досвідом роботи в галузі цивільного права.
Адміністраторам не дозволяли одружуватися з місцевими жінками чи
засновувати сімейні стосунки на підконтрольних їм територіях, так само, як
китайським префектам або османським санджак-беям. Назагал про системи
колоніального управління історик Дж. Елліот пише: «Якщо “сучасність”
держави визначається за наявністю в ній організаційної структури, здатної
передавати команди центральної влади до віддалених місць і населених
пунктів, то уряд колоніальної іспанської Америки був більш “сучасним”,
ніж уряд самої Іспанії, або, можливо, і “сучаснішим” за кожну європейську
державу ранньої сучасності»690. У такому сенсі позиція невтручання, яку
зайняла англійська монархія щодо своїх нових колоній у Північній
Америці, мала протилежний ефект.
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ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН ЛАТИФУНДІЙ
Попри те, що адміністративна система Іспанії в Новому Світі була

сучаснішою за європейські системи 1570 року, ця ситуація довго не
протривала. Патримоніалізація власної політичної системи Іспанії набула
обертів лише в XVII столітті, тож трансфер таких інституцій, як продажні
посади, до колоній в Америку був неминучим. Базовим рушієм, що надавав
динаміки цьому процесу, була ініціатива місцевих суб’єктів, які прагнули
наростити ренту й обсяг привілеїв, а також той факт, що центральний уряд
у Мадриді був надто слабким і перебував занадто далеко, аби цьому
перешкодити.

Залізний закон великої нерухомості, або латифундій (за відсутності
адекватного державного втручання багаті стають багатшими), стосувався
Латинської Америки точно так само, як і решти аграрних суспільств, як-от
Китаю й Туреччини. Енком’єнда, що наділяла правами лише одне
покоління, наразилася на сильний опір з боку поселенців, які, і це геть не
дивує, хотіли мати змогу передачі своїх прав дітям, тож у 1540-х роках вони
підняли повстання проти закону, що зобов’язував їх автоматично повертати
майно короні. Права, що давали владу над людьми, дозволили декому серед
енком’єндеро розбагатіти. Командуючи чужою працею, вони почали
купувати великі земельні ділянки. На відміну від енком’єнди, землю можна
було успадковувати. До кінця XVI століття в Америці розгорнулася криза
депопуляції корінного населення; у Мексиці за цей період з 20 мільйонів
залишилося 1,6 мільйона осіб691. Це означало, що багато ледь заселених
земель раптом стали доступними для привласнення.

Нова креольська еліта тяжіла до життя в містах, експлуатувала землю як
виїзні поміщики, використовувала найману працю. Звичаєва земельна
оренда в Латинській Америці істотно не відрізнялася від тієї, що була в
інших племінних суспільствах, і мала комунальний характер, пов’язаний з
розширеними родинами. Індіанців обманом і хитрощами підштовхували до
продажу землі або навіть просто змушували покинути її. Суспільні землі
перетворювали на приватні маєтки, і довкілля зазнало відчутних змін, коли
місцеві, рідні культури, як-от кукурудзу й маніоку, замінили європейські
товарні культури. Багато аграрних земель було передано під розведення
худоби, часто з руйнівними для родючості ґрунтів наслідками. Уряд у
Мадриді був сповнений рішучості захищати права корінних власників, але
він був далеко й не міг контролювати те, що відбувалося на місці. Часто
місцева іспанська влада працювала пліч-о-пліч з новим класом
землевласників, аби лише допомогти їм ухилитись від регулювання. У цей
час з’явилися латиноамериканські латифундії, асьєнди, які в наступних
поколіннях перетворилися на джерело нерівності та постійних
міжусобиць692.

Концентрація землі в руках нечисленної еліти сприяла іспанській
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практиці майорату, системі первородства, яка запобігала подрібненню
великих асьєнд і продажу їх частинами. У XVII столітті спостерігалося
накопичення великих землеволодінь, включно з цілими містами й селами,
що потрапляли в руки багатих людей, і ті впроваджували згадані майорати,
аби запобігти вислизанню земель з-під родинного контролю через
нескінченні поділи між дітьми. Ця практика була запроваджена і в Новому
Світі. Іспанська влада намагалась обмежити кількість ліцензій на ці
майорати, виходячи з тієї самої теорії, яка підштовхнула її скасувати
економ’єнду. Місцеве креольське населення та поселенці відповіли
мейорою, за допомогою якої батьки могли віддавати перевагу одній дитині
перед іншою задля збереження влади й статусу сімейного родоводу693.

Так виник клас потужних поміщицьких сімей, але вони не спромоглися
до дій у ролі єдиного політичного актора. Як і у Франції за старого режиму,
податкова система допомагала прив’язувати окремих поселенців до
держави й руйнувати солідарність, яку вони могли відчувати до будь-кого зі
своїх неєвропейських співгромадян. Самотні чоловіки, які були першими
поселенцями, одружувались і мали дітей від жінок з корінних народів, так
з’явилися метиси. Потомство вільних білих і чорних рабів, перевезених до
Нового Світу і званих мулатами (їхня кількість зростала), становило ще
один окремий клас. На противагу цим групам, креольське потомство
іспанських поселенців вимагало звільнення від сплати податків, статусу,
яким в Іспанії користуються тільки дворяни й ідальґо (низи дворянства). Як
і в Північній Америці, простий факт того, що людина є білою, наділяв її
статусом і відділяв від податкозобов’язаних індіанців і чорношкірих694.

З огляду на жалюгідний стан фінансів корони в Мадриді, мабуть,
неминучим було те, що європейський інститут продажних посад нарешті
перетнув Атлантичний океан. Фіскальне управління іспанською Америкою
було доволі непоганим протягом більшої частини XVI століття, адже
колонії, попри все, були основним джерелом дорогоцінних металів і —
дедалі частіше — сільськогосподарських товарів. Але обсяги видобутку
наприкінці століття почали меншати, а потреби іспанського короля в
доходах, загострені Тридцятилітньою війною, навпаки, зросли. Тож зусилля
монархії, яка намагалася запобігти формуванню аристократії в Новому
Світі, на цьому тлі слабшали. Дж. Елліот так описує цю ситуацію:

Через свої особливі зв’язки з королівською адміністрацією провідні сім’ї з міст
накопичували ресурси, створювали майорати, які сприяли їхнім цілям, і
зміцнювали своє панування над містами і своїми внутрішніми районами. Вони
також користувалися перевагами, які їм давали фінансові ускладнення, що їх
зазнавала корона, купуючи посади й торуючи свій шлях до публічної служби.
Приватна торгівля (regimientos) старшинством у міських радах давно була
стандартною практикою, і від 1591 року його вже виставляли на публічний
продаж. З 1559 року нотаріальні посади почали розміщати на ринку, а за ними в
1606 році пішли майже всі місцеві посади. Філіп II і Філіп III намагались
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опиратись продажам посад у скарбниці, але в 1633 році Філіп IV почав
виставляти на продаж і їх. Нарешті, у другій половині XVII століття на ринку
з’явилися навіть найвищі посади, а систематичний продаж посади в аудієнсіях
датовано 1687 роком695.

Як і у Франції та Іспанії, продаж державних посад став вертикаллю, якою
рухалося купецтво. Тепер воно могло вважати себе кабальєро і передавати
цей статус у спадок дітям. Старіші сім’ї могли, як і раніше, захистити свій
відносний статус, купуючи доступ у кола іспанської знаті. Іспанські монархи
XVII століття відкрили шлюзи, дозволивши сотням креолів вступити до
престижних іспанських військових орденів, присвоюючи їм титули маркізів
і графів.

У XVIII столітті, коли в колоніях Нового Світу почали ширитися
доктрини рівності й прав людини, іспанська політична і соціальна система
все ще успішно відтворювала себе в Латинській Америці. Парадоксально,
але ця передача патримоніальних інституцій відбувалася незважаючи на
бажання колоніальних адміністраторів у Мадриді. Упродовж більшої
частини 1500-х років вони намагалися витворити в колоніях більш
сучасний, безособовий політичний порядок, і всі ці зусилля виявилися
марними лише через прикре фінансове становище корони, яке
унеможливлювало здійснення суворого контролю. Ерозія, що розмивала
кордони між приватними й публічними інтересами, перекинулась і на
Америку.

Підпорядкування Франції інтересам рантьє і продажних посадовців
підірвало її міць і зрештою призвело до соціального вибуху — Великої
французької революції. В Іспанії аналогічна політична еволюція потягла за
собою довготривалий занепад влади, але чогось подібного до революції ані
в метрополії, ані в колоніях так ніколи й не трапилося. Війни за
незалежність від Іспанії на початку ХІХ століття піднімали на свої прапори
ідеї свободи й рівності, піднесені французькою й американською
революціями. Але їх вели креольські еліти, доброю ілюстрацією яких є,
наприклад, фігура Симона Болівара, глибоко вмонтовані в патримоніальні
політичні системи, успадковані від старого режиму.

Французькій революції вдалося відновити яскраву лінію між публічним і
приватним інтересом шляхом експропріації старих продажних вотчин у
тих, хто купив свої посади, разом з відрубуванням голів тим, хто надто
опирався. Нову політичну систему, у якій набір на публічну службу мусив
базуватися на здобутках і безособовості — те, що китайці запровадили
майже на дві тисячі років раніше, — у Європу приніс чоловік, що прибув
верхи. Поразки, яких Наполеон завдав Прусській армії під Єною й
Ауерштедтом у 1806 році, переконали нове покоління реформаторів, барона
фон Штайна й Карла Августа фон Гарденберґа, що й Прусську державу слід
перебудувати на сучасних принципах696. Німецька бюрократія ХІХ століття,
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яка послужила для Макса Вебера моделлю сучасної раціональної державної
адміністрації, не була продуктом еволюції патримоніальної роздачі посад,
вона позиціонувала себе як свідомий розрив із цією традицією697.

У Латинській Америці соціальна революція не відбулась аж до здобуття
незалежності. Чимало режимів свій патримоніалізм лишили
недоторканним. Навіть якщо практику продажів посад та аристократичних
титулів скасували, установивши формально демократичні інститути,
ментальність не змінилася. Далеко не всі нові держави Латинської Америки
ХІХ століття мали достатньо сили для протистояння власним елітам чи
здатності й рішучості оподаткувати та регулювати їх. Цим елітам вдалося
дістатися вершин і самим контролювати державу, постійно винаходити
способи передачі своїх соціальних і політичних привілеїв дітям. Аж до
кінця ХХ століття шкідливі фіскальні звички старорежимної Іспанії,
постійний дефіцит бюджету, надмірні позики, перегляд умов сплати боргу,
а також інфляційне оподаткування побутували в Арґентині, Мексиці, Перу
й Болівії. Формальна демократія і конституційність не мали під собою бази,
заснованої на конфронтації й досягнутому в переговорах консенсусі
соціальних класів. Натомість їх згори спускали еліти, що могли забрати все,
якщо воно більше не вдовольняло їхніх інтересів. Це призвело до появи
нерівних і поляризованих суспільств уже у ХХ столітті, і ця ситуація
породила воістину революційні соціальні сили — мексиканську й кубинську
революції. Періодично протягом останнього століття держави Латинської
Америки збурювали вимоги перегляду всього їхнього суспільного договору
за всіма параметрами.

Останні покоління спостерігають появу нових соціальних суб’єктів:
профспілок, бізнес-груп із сильними міжнародними зв’язками, міських
інтелектуалів разом із наново мобілізованими угрупованнями корінних
народів, які прагнуть повернути у свої руки статус і владу, забрані в них під
час колонізації. Політичні системи країн Латинської Америки, як
демократичні, так і авторитарні, зазвичай пристосовуються до таких умов
не через реальне наділення їхніх акторів політичною владою, а шляхом
купівлі, тобто поступового включення в державний механізм. Наприклад, в
Аргентині зростання робітничого класу в перші десятиліття ХХ століття
наштовхнулося на запеклий опір традиційної земельно-аграрної еліти. У
Європі робітничий клас знайшов своє місце через формування широких
соціал-демократичних партій, які прагнули перерозподілу, чим закладали
основи сучасних держав загального добробуту. В Аргентині робітничий
клас, навпаки, представляв військовий каудильйо Хуан Перон, чия
Хустисіалістська партія забезпечувала вибіркові переваги своїм
прихильникам. Періоди популістського захоплення в цій країні різко
змінювались військовими диктатурами без мети побудувати справжню
європейську державу загального добробуту. Щось подібне сталося в
Мексиці за тривалого панування Інституційно-революційної партії, яка

374



займалась покровительством вибраних груп організованих прихильників.
Мексика була стабільнішою за Аргентину, але їй так само не вдалося
розв’язати проблем соціальної ізоляції й бідності. Патримоніальна
спадщина старорежимної Іспанії живе там і в ХХІ столітті.
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25. НА СХІД ВІД ЕЛЬБИ

Угорщина цікава як альтернатива невдалої підзвітності; у Східній Європі
кріпосне право запровадили в часи його скасування на Заході; поява
конституціоналізму і панування знаті в Угорщині; чому так важливо мати
сильну централізовану державу й обмежувати її задля процвітання свободи

Франція й Іспанія ранньої сучасності були зразками слабкого
абсолютизму й браку підзвітності. Держави, сформовані в XVI і XVII
століттях, були абсолютистськими, бо в умовах монархій владу
централізували так, що формальної підзвітності перед парламентом чи
будь-яким іншим представницьким органом вона не мала. У цих умовах
існували й політичні, і соціальні суб’єкти на зразок парламентів, кортесів,
були комунерос і фрондери, що виступали проти централізаторського
проекту держави, але всі вони зрештою були переможені. Спосіб, у який їм
було завдано поразки, підкреслює слабкість абсолютної влади. Елітних
акторів довелося кооптувати індивідуально, пропонуючи кожному частину
держави. Ця кооптація послабила їхню здатність до колективної дії,
водночас обмеживши владу держави над ними. Їхня власність і привілеї,
попри постійний сумнів у доцільності разом з поступовою ерозією,
залишалися загалом незмінними.

Угорщина та Росія, навпаки, демонструють два альтернативних шляхи
розвитку, що відрізняються як один від одного, так і від французьких та
іспанських моделей. Усі чотири згадані випадки зрештою так і не дійшли до
появи політичної відповідальності. В Угорщині абсолютистський проект від
самого початку не вдався через сильну й добре організовану знать, якій
вдалося нав’язати королю і його владі конституційні обмеження. Угорські
Законодавчі збори, як і їхній англійський аналог, змусили угорського
короля до підзвітності собі. Але вона стосувалася не всього королівства, а
вузького олігархічного класу, що збирався використати свою свободу для
тиску й визискування власних селян, а також для ухилення від обтяжливих
податків центру. Результатом стало поширення жорсткого кріпосного права
щодо нееліт, з якого постала слабка держава, що не спромоглася захистити
країну від татарської навали. Іншими словами, свобода одного класу
вилилась у відсутність свободи решти й потягла за собою розшматування
країни сильнішими сусідами.

Ми взялись за розгляд угорського випадку з простої причини: потреби
показати, що конституційні обмеження влади центрального уряду самі по
собі не обов’язково ведуть до політичної відповідальності. «Свобода», якої
так прагнула угорська знать, обернулася свободою дужче експлуатувати
власних селян, а відсутність сильної централізованої держави дозволила
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робити це безперешкодно. Китайську форму тиранії, до якої вела
централізована диктатура, знають усі. Але тиранія може вирости й з
децентралізованого олігархічного панування. Справжня свобода, як
правило, тяжіє до появи балансу сил елітних суспільних акторів, чого не
вдалося досягти Угорщині.

ПАНУВАННЯ Й КАБАЛА
Однією з найбільших загадок в історії Європи є величезна відмінність у

розвитку стосунків «пан — невільник» на початку ранньої сучасності, у XVI
й XVII століттях. На захід від Ельби — у західних німецьких державах, у
Нідерландах, Франції, Англії й Італії — кріпацтво, накинуте на селян за
Середньовіччя, поступово було скасовано. Його ніколи не було передусім в
Іспанії, Швеції та Норвегії. Натомість на схід від Ельби (у Богемії, Сілезії,
Угорщині, Пруссії, Лівонії, Польщі, Литві й Росії) вільних колись селян
майже в той самий історичний час поступово й дедалі міцніше
покріпачували 698.

Кріпацтво, як і феодалізм, виявлялося в найрізноманітніших формах. За
словами історика Джерома Блюма, «селянин вважався невільним, якщо був
підпорядкований волі свого пана зв’язками, що принижували й позбавляли
соціальної спроможності й визнавались фундаментальним елементом
правової та соціальної структури країни, а не результатом згоди або
договору між паном і селянином». Панові, а не державі належала
юрисдикція над селянином, і якщо їхні стосунки могли визначати детальні
звичаєві правила, змінити ці правила не на користь селянина панові не
заважало ніщо. Хоч за невільником і зберігався певний мінімум юридичних
прав, які відрізняли його від раба, практична відмінність була не надто
великою699.

Невільники Західної Європи в різний час і різною мірою відвойовували
свою свободу від ХІІ століття. Зазвичай вони спершу ставали
відпускниками, що мали статус орендарів майна своїх панів, право
узуфрукту яких могло обмежуватися тривалістю їхнього життя або іноді
передаватися дітям. Деякі права на землю були «неперехідними» — тобто
переходили до дітей лише поки вони жили з батьками; в іншому випадку
вони поверталися поміщику. У XVIII столітті скасування «неперехідності»
стало однією з вагомих причин активності ліберальних реформаторів. В
інших випадках селяни поступово доростали до статусу землевласників з
повними правами на купівлю, продаж і передачу в спадок своєї землі на
власний розсуд. Напередодні Французької революції селянам належало 50
% землі Франції, удвічі більше, ніж знаті700. Токвіль зазначає, що знать на
той час уже давно припинила відігравати будь-яку реальну роль в
управлінні селянами, і саме тому її залишкові права збирати різні податки
або змушувати селян користуватися її млинами чи чавильнями винограду
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ставали приводом до обурення701.
У Східній Європі все відбулося з точністю до навпаки. В епоху пізнього

Середньовіччя тут спостерігався помітно вищий рівень свободи, ніж на
Заході, переважно через те, що значна частина регіону була малонаселеною
прикордонною зоною, де переселенці із Західної Європи та Євразії могли
жити за власними законами. Але від XV століття в усій Східній Європі
почалося поширення нових правил, що обмежували вільний рух селян. Їм
почали забороняти полишати свої володіння, погрожувати великими
штрафами; за допомогу втікачам передбачили важкі покарання, а на міста
накладали обмеження в наданні притулку селянам, що втекли від обов’язків
перед поміщиками.

Ніде втрата селянської свободи не була більшою, ніж у Росії. Раби й
кріпаки були там завжди, ще від Русі ХІІ століття, але з підйомом
Московської держави у XV столітті зобов’язання селян неухильно зростали.
Їхню свободу пересування постійно урізали, доки не обмежили однією
щорічною нагодою на день Святого Юрія (за умови, що вони виплатили
свої борги), хоча навіть цю можливість у наступному столітті було
скасовано702. Права, що належали російським вельможам, постійно
розширювались аж до кінця XVIII століття, часу, коли весь Захід поволі
захопили ідеї про права людини. Кріпаки були назавжди прив’язані до своїх
власників; вони не мали права вільного пересування, а в дійсності їх можна
було довільно переміщати з одного помістя до іншого або ж заслати в
Сибір, а потім так само довільно повернути. Панівний клас Росії почав
оцінювати свій статус за чисельністю кріпаків, які йому належали. Верхівка
російського дворянства була приголомшливо багатою: графу М.П.
Шереметьєву належало 185 610 кріпаків, а його сину, графові Д.М.
Шереметьєву, вдалося збільшити цю кількість до 300 000 осіб. Граф
Воронцов наприкінці XVIII століття володів 54 703 невільниками обох
статей, а його наступнику належало 37 702 осіб чоловічої статі (за десять
років до скасування кріпосного права в середині ХІХ століття)703.

Чому інститут кріпосного права в різних частинах Європи розвивався так
по-різному? Пояснення полягає в поєднанні економічних, демографічних і
політичних чинників, які перетворили кріпосне право на неспроможне на
заході і високорентабельне на сході.

Західна Європа була густонаселеною, у 1300 році тут проживало втричі
більше населення, ніж на сході. Економічний бум, що розпочався в ХІ
столітті, значно урбанізував ці території. Поява міських центрів з Північної
Італії поступово поширилася на Фландрію, а через неї далі, будучи
передусім продуктом політичної слабкості і того факту, що королі уздріли
користь від незалежності міст як засобу підірвати могутність великих
територіальних поміщиків, що були їхніми суперниками. Міста також були
захищені давніми феодальними правами, та традиціями римських часів і
ніколи повністю не зникали. Під таким захистом через зростання торгівлі й
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власних ресурсів, незалежно від поміщицького господарства, міста
розвивались як самостійні громади704. Вільні міста, у свою чергу,
перетворили кріпацтво на важкий тягар. Вони були таким собі внутрішнім
кордоном, який невільникам достатньо було перетнути, щоб здобути
омріяну волю (звідси й походить середньовічна німецька приказка «Міське
повітря робить вільним»)705. У менш населених районах Східної Європи
натомість міста були меншими й відігравали радше роль адміністративних
центрів чинних тоді політичних організацій, як це було в Китаї та на
Близькому Сході.

Тяжіння до свободи на Заході й посилення несвободи на Сході
стимулював катастрофічний спад населення, що відбувся в XIV столітті,
коли кілька хвиль чуми й голоду прокотилися Західною Європою раніше й
потужніше, ніж Східною. У XV столітті економічне зростання відновилося,
Західна Європа пережила відродження міст і містечок, які обіцяли захист,
притулок та економічні можливості, заважаючи знаті й панам далі душити
своє селянство. Крім того, заради підтримки аграрного циклу робіт
поміщикам довелося пропонувати селянам більше свободи там, де почався
розвиток сучасного ринку праці. Централізовані монархії регіону виявили,
що можуть послабити своє дворянство, яке захопилось протиставленням
себе державі, і почали захищати права міст і населених пунктів. Збільшення
попиту натомість могло бути задоволене за рахунок імпорту їжі й
дорогоцінних металів зі Східної й Центральної Європи. Але на схід від
Ельби слабкість незалежних міст і королів дозволила знаті розвинути
сільськогосподарський експорт на спинах власного селянства. Як зауважує
історик Єно Сюч, «регіони за Ельбою оплатили, зрештою, відновлення
Заходу... Законодавчі ознаки “другого кріпацтва” з дивовижною
синхронністю з’явилися в Бранденбурзі (1494), Польщі (1496), Чехії (1497),
Угорщині (1492 і 1498), а також у Росії (1497)»706.

Отже, це найбільш раціональне пояснення появи різних форм і різного
наповнення селянських прав двох частин Європи. На Заході
аристократичну владу компенсувало існування міст, на боці яких була
підтримка більш потужних правителів. У Франції та Іспанії королі,
зрештою, взяли гору в цій тривалій боротьбі, але внутрішньоелітна
конкуренція відкрила великі можливості перед тими селянами й іншими
соціальними суб’єктами, які були ображені місцевими панами та
конфліктували з ними. У Східній Європі і міста, і правителі були занадто
слабкими, що розв’язувало руки знаті, яка й надалі панувала над селянами.
Саме такою була картина в Угорщині й Польщі, де королів обирало
дворянство. Держави на Сході були сильними лише в Росії (від XV століття
й далі) та в Бранденбурзі-Пруссії (після XVIII століття). Однак в обох
держави не діяли як противага аристократії від імені народу. Замість цього
вони спільно з аристократією протистояли селянству й буржуазії,
збільшуючи власну спроможність через набір знаті до себе на службу.
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Пізніше селянам широкими жестами подарують свободу, як це 1861 року
було зроблено в Росії після «Маніфесту» про скасування кріпацтва царя
Александра ІІ. Але справжня свобода нееліт — не лише селян, а й
ремісників і міської буржуазії — залежала від того, чи спостерігався баланс
влади серед еліти, а чи він зайшов у мертву петлю. Неелітні групи зазнавали
поразки у двох випадках: коли децентралізована олігархія ставала занадто
потужною, що трапилося в Угорщині й Польщі, і коли центральний уряд
набував надмірної сили, як у випадку Росії.

КОНСТИТУЦІАЛІЗМ І ЗАНЕПАД УГОРЩИНИ
Сучасна Угорщина є лише усіченим шматком того, що було колись

великим середньовічним королівством з територіями, які нині належать
Австрії, Польщі, Румунії, Хорватії, Боснії, Словенії, Словаччині й Сербії.
Угорці були племінним народом, що вторгся в Європу наприкінці І
тисячоліття. Він складався із семи племен, з-поміж яких головними були
мадяри, вони й сформували панівну династію Арпадів. Принц Арпадів,
Іштван, був хрещений й коронований у 1000 році, став королем Угорщини,
очолив навернення країни в християнство, а пізніше був канонізований під
іменем святого Стефана, покровителя Угорщини707.

Стійка модель олігархічного панування в Угорщині була зворотним
боком династичної боротьби, яка захопила монархію й послаблювала її.
Цьому королівству спочатку належали значні статки, коли почався занепад
спільної власності племен, а разом з доходами від королівських рудень усе
це вкладало в руки угорських правителів ресурси, які можна порівняти з
тими, що були в королів Франції й Англії. Зокрема, до кінця правління
короля Бели III (бл. 1148–1196), корона почала роздавати королівські
маєтки — графства, що були організаційними елементами країни, а також
розподіляти доходи від митниць і ярмарків тощо. Ці дарунки не були
винагородою в обмін на службу, як у Західній Європі, це було радше
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вотчинне, алодіальне майно, феодальний дарунок на користь класу баронів,
що почав зростати. Розбазарювання королівської власності тривало й далі,
підштовхуване боротьбою за владу серед спадкоємців Бели, що змагались
один з одним за прихильність аристократії, обдаровуючи її708.

Це створило умови для проголошення королем Андрієм II у 1222 році
Золотої булли, про яку я згадував раніше709, — фактично конституційного
документа, що обмежував владу короля, хоча до її появи спричинився дещо
інший набір соціальних акторів. У випадку Великої хартії вольностей
могутні англійські барони, виступаючи від імені всієї монархії, змусили
короля Іоанна погодитися з обмеженням його особистої влади над ними.
Золота булла була вимогою не баронів Угорщини, а королівських
військовиків разом з окружними гарнізонами замків, які, власне, шукали в
короля захисту від влади потужних баронів710. Угорська церква за
підтримки потужного папства пост-григоріанського штибу також була
важливим політичним чинником, що наполягав на змінах у королівській
політиці. Зацікавленість церкви стосувалася захисту своїх земель і привілеїв
від подальшої ерозії, вона також прагнула вигнати мусульманських і
єврейських купців з королівства й замінити їх на християн. Політика
Золотої булли, таким чином, демонструє міру організації угорського
суспільства в потужні конкуруючі групи за межами формальної держави,
зокрема баронів або Верховної знаті, нижчого дворянства й духовенства711.

Першим наслідком слабкості центральної влади стало плюндрування
Угорщини на початку XIV століття монголами, які після завоювання Русі
вторглися сюди в 1241 році712. Король Бела IV спробував зміцнити своє
правління, запросивши до себе велику кількість язичників-половців, чим
розгнівав вельмож і підштовхнув до відмови від боротьби на його боці.
Половці виявилися неспроможними воювати взагалі, тож угорську армію
було знищено в битві в долині Мохи. Монголи зайняли всю країну і пішли
тільки тому, що отримали звістку про смерть Великого хана в Монголії.

Військова вразливість Угорщини спонукала до державного будівництва,
яке навіть досягло певного успіху713. Угорці не мали ані найменшого
уявлення, чи монголи повернуться, чи може зі сходу напасти новий
загарбник. Передбачаючи майбутні загрози, пізніші королі, зокрема
Людовик І, узялися за воєнні операції, що мали розширити владу Угорщини
над Балканами й навіть у віддаленіші регіони, аж до Неаполя. Держава
здійснила численні реформи для захисту від вторгнень. Це включало
будівництво великої кількості кам’яних замків і укріплених міст на заміну
дерев’яних та цегляних конструкцій, що виявились уразливими до нападу
монголів, разом із легкої кінноти на важчих броньованих лицарів за
західноєвропейською моделлю.

Воєнний тиск підштовхнув угорського короля зайнятися інтересами
нижчого дворянства. Проте інкорпорувати цей клас чиновників
безпосередньо в структуру централізованої держави не вдалося. У наступні

382



роки слабкі королі дозволили їм уступати на службу до великих баронів,
чим уможливили появу єдиного великого благородного класу. Королівські
вояки й захисники замків, які підтримували появу Золотої булли в 1300-х
роках, побачили збіг власних інтересів не з королівськими, а з
бароновими714.

У результаті постали надзвичайно слабка держава й дуже сильне
суспільство, у якому панували інтереси землевласницької олігархії.
Угорське дворянство, зокрема нещодавно облагороджена шляхта,
безпосередньо володіло належною йому власністю і не було обмежене
жодними зобов’язаннями служби королю. До кінця династії Арпадів у 1301
році король, попри обрання, був, по суті, номінальною фігурою; він не міг
розпоряджатися значними силами чи ресурсами від свого імені й не мав за
собою потужної централізованої бюрократії. За подальшої Анжуйської
династії процес децентралізації моментально розвернувся назад, але коли
Анжуйський рід закінчився 1386 року, знать швидко взяла звичні позиції.

Демонструючи непередбачуваність людських інституцій, потужна
держава в Московському князівстві зросла багато в чому завдяки
послідовному продукуванню спадкоємців чоловічої статі засновниками цієї
династії аж до кінця XVI століття. Угорщина ж, навпаки, неодноразово
потрапляла в умови боротьби за престолонаслідування через її нетривалі
династії й іноземне походження багатьох королів715. Претенденти на
королівську владу отримували її тільки завдяки поверненню ресурсів у руки
дворянства; за короля Сигізмунда багато замків монархії було повернено
під контроль знаті716.

Очевидно, дворянство в Угорщині успішно інституціалізувало свою силу
у формі зібрання, парламенту, влада якого перевищувала згадувані вище
французькі суверенні парламенти-суди, іспанські кортеси або російські
земські собори717. За очікуванням Джона Локка, шляхетний клас
«проголосив своє право на захист блага королівства навіть проти короля,
коли він вдасться до дій усупереч загальному інтересу», і навіть запроторив
короля до в’язниці на цих підставах718. Прецедент проведення шляхетних
зібрань брав початок з далекого минулого в дні Золотої булли, і до середини
1400-х років національне зібрання скликалося щорічно, маючи владу
обирати короля. На відміну від англійського парламенту, в угорському
зібранні переважали великі знатні землевласники, а представленими були
інтереси тільки благородного класу. За словами історика Пала Енґеля,
«сутністю нової системи було радикальне розширення права ухвалення
рішень, що в теорії стосувалося всіх поміщиків королівства, але на практиці
— лише тієї їх частини, що брала участь у політиці, — дворянства»719.
Раніше містам теж було дозволено брати участь, але вони поступово
відмовилися від неї в міру послаблення свого впливу 720. (Конфігурацію
політичної влади в середньовічній Угорщині показано на мал. 3).
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Остання можливість створити більш потужну державу в Угорщині
з’явилася в другій половині XV століття, коли на південному сході
наростала османська загроза. Янош Хуньяді, благородний землевласник,
якого парламент обрав регентом 1446 року, здобув величезний авторитет,
коли спланував і здобув низку військових перемог над турками, зокрема в
героїчній обороні Белграда 1456 року721. У результаті син Яноша Матяш
(Матвій Корвін) був обраний королем 1458 року, і за час правління, що
тривало понад тридцять років, йому вдалося модернізувати Угорську
державу. Дії Корвіна було спрямовано на створення потужної Чорної армії
під безпосереднім контролем короля на заміну погано дисциплінованій
напівприватній армії шляхти, що до того була основою воєнного потенціалу
країни. Він розвинув королівську канцелярію і наповнив її посадовцями з
університетською освітою, якими замінили на посадах старі кадри, набрані
з благородних родів за патримоніальним механізмом; запровадив
національні митниці й прямі податки, а також різко збільшив податок, що
стягувався центральним урядом722. Нові інструменти влади дозволили
Матвію Корвіну здобути значні військові перемоги над турками в Боснії і
Трансільванії, а також протистояти австрійцям, полякам і сілезцям723.

Воєнна загроза підштовхувала Матяша Гуньяді робити те, чим займались
інші абсолютні монархи того періоду, — модернізувати державу. Але, на
відміну від королів Франції та Іспанії, йому, як і раніше, протистояли
потужні й добре організовані дворянські й шляхетські утворення. Він був
змушений регулярно консультуватися із зібранням, яке його обрало. І якщо
його воєнні успіхи змусили дворян толерувати значну свободу його дій,
податкові обтяження, накинутими ним, а також послаблення впливу на
ухвалення рішень викликали серед знаті обурення. Отож, коли Матвій
Корвін помер 1490 року, дворянство розділило між собою більшу частину
благ і здобутків, надбаних центральною державою за попередні півстоліття.
Воно обурювалося втратами привілеїв і прагнуло відновити стародавній
статус-кво. Баронам вдалося посадити на трон слабкого іноземного принца,
позбавити Чорну армію ресурсів, а потім послати її в бій з турками, де її
було фактично зруйновано. Шляхетному представництву вдалося зменшити
податкове навантаження на 70-80 % за рахунок здатності країни до
самозахисту.

Угорщина повернулася до децентралізованого аристократичного
інструментарію. Наслідки цього розвороту дали про себе знати вже
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незабаром, коли погано дисциплінована армія, що складалася загалом зі
шляхти, була розбита Сулейманом Пишним у битві при Могачі 1526 року, а
самого угорського короля було вбито. Повторилася ситуація, коли знать
більше цікавили власні перспективи з державою, ніж захист країни, як це
трапилося в період монгольської навали. Угорщина втратила самостійність
існування як нації й була поділена на три частини, контрольовані
австрійськими Габсбургами, Османами, а також турецькою васальною
державою в Трансильванії.

СВОБОДА ТА ОЛІГАРХІЯ
Я детальніше описав випадок Угорщини, аби підкреслити відносно

просту думку: сильне, згуртоване й добре озброєне громадянське су-
спільство, здатне протистояти владі центрального уряду, необов’язково
досягає політичної свободи. Її також не завжди досягають навіть конструю-
ючи такий конституційний устрій, який накладає жорсткі правові
обмеження на виконавчу владу. В Угорщині все це було, і центральну владу
було послаблено, причому саме в той момент, коли країна не могла
захистити себе від зовнішнього ворога. Аналогічна ситуація
матеріалізувалася в Польщі, де слабких королів контролювали різношерсті
шляхетні сейми; Польща також втратила свою національну незалежність
через два століття після Угорщини.

Утрата Угорщиною національної незалежності була не єдиним типом
втраченої свободи. Важливо, що ця країна протистояла величезній і добре
організованій Турецькій імперії, яка увібрала в себе більшість її сусідніх
королівств Південно-Східної Європи. Навіть більш централізована й
сучасна країна, можливо, не встояла б перед натиском турків. Але слабкість
центрального уряду Угорської держави прирекла селянство й навіть місто
на кріпацтво. Після хаосу й депопуляції через татаро-монгольську навалу
селянами в основному були вільні люди, особливо ті, що жили на великих
королівських угіддях. У них були сталі права й обов’язки «королівських
гостей» і навіть право служити у війську або сплачувати податок замість
особистої служби. Найважливішою свободою було вільне пересування, а
також право обирати власних суддів і священиків724.

Але і мирські, і церковні землевласники хотіли прив’язати своїх селян до
землі й перетворити їх на товар, який можна продавати. Передача
королівських земель у приватні руки, яка почалась у ХІІІ столітті, мала
наслідком збільшення кількості селян, що перебували під юрисдикцією
поміщиків, а відтак — їхнього свавілля. Зростання цін на їжу, що почалося
на початку ХVІ століття, підштовхнуло землевласників до збільшення
феодальної данини в натуральній формі, яку були зобов’язані платити їхні
селяни. Їх також змушували до виконання більших обсягів праці на
феодала, починаючи з одного дня на тиждень у попередньому столітті до
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цілих трьох станом на 1520 рік. Право селян обирати власних місцевих
суддів і священиків було обмежене й поставлене під феодальний
контроль725. Крім того, поміщики почали блокувати вільне пересування
селян від одного пана до іншого, як і запобігати їхній міграції із сіл до міст і
ринків. Погіршення становища селянства спричинило велике повстання
1514 року, його було жорстоко придушено, а лідера «посаджено на трон» на
вогні, і його прибічники змушені були їсти його горілу плоть726. Це
відбулось якраз напередодні турецького вторгнення і було одним з
факторів, що сприяв оттоманському успіху727.

Посилення кріпосного права не обмежилось, як уже було зазначено на
початку розділу, лише Угорщиною. Його зазнали Чехія, Польща, Пруссія,
Австрія та Росія. Дворяни всього регіону тиснули на селян заради
збільшення податків, віднімали свободи, обмежували вільне пересування
залежного населення. Двадцяте століття навчило нас уявляти тиранію як
щось таке, чим займаються централізовані держави, але вона також може
бути результатом роботи місцевих олігархів. У сучасному Китаї більшість
щонайтяжчих порушень прав селян, законів про охорону довкілля й правил
безпеки, а також випадки брутальної корупції є справою рук не
центрального уряду в Пекіні, а місцевих партійних чиновників або
приватних підприємців, які тісно, пліч-о-пліч працюють з ними. Метою
центрального уряду є забезпечити дотримання його законів олігархією;
свобода губиться не тоді, коли держава є занадто сильною, а тоді, коли вона
— занадто слабка. У Сполучених Штатах Америки скасування законів
Джима Кроу, що визначали правила расової сегрегації, відбулося протягом
двох десятиліть після Другої світової війни і було по-справжньому
реалізоване тільки тоді, коли Федеральний уряд почав використовувати
свою владу, забезпечуючи дотримання Конституції проти південних штатів.
Політичну свободу не гарантовано лише обмеженням влади держави, для
цього потрібно, аби сильній державі протистояло таке само сильне
суспільство, яке прагне обмежити її владу.

Необхідність такого балансу розуміли американські батьки-засновники.
Александер Гамільтон у статті про права штатів проти федерального уряду
в журналі «Федераліст» (№ 17) писав:

У тих випадках, коли монарх нарешті переважив своїх васалів, його успіх був
переважно породженням свавілля тих васалів над залежними від них людьми.
Барони, або знать, є однаково ворогами суверена і гнобителями простих людей, і
їх боялись і ненавиділи всі, доки взаємна небезпека і взаємний інтерес не
переросли в союз між ними, фатальний для влади аристократії. Якби знать,
керуючись милосердям і справедливістю, підтримувала вірність і відданість
своїх васалів і послідовників, боротьба між нею і правителем мала б чи не завжди
закінчуватися на їхню користь, вести до втрати в послуху королівській владі
або й підривати її.
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Гамілтон стверджує, що штати в межах федеральної структури можна
порівняти з феодальними баронствами. Ступінь, до якого вони можуть
зберігати свою незалежність від центрального уряду, залежить від того, як
вони ставляться до власних громадян. Потужний центральний уряд не є, в
принципі, ані добрим, ані поганим; його вплив на свободу залежить від
комплексної взаємодії між ним і підлеглою політичною владою. Це —
істина, яка проявила себе в історії Сполучених Штатів Америки, так само,
як це було в угорській і польській історіях.

З іншого боку, коли сильна держава має такі самі позиції, що й сильна
олігархія, свобода стикається з особливо серйозною загрозою. Такою була
ситуація, що склалася в Росії зі злетом Московського князівства в тому
самому столітті, у якому добігла кінця Угорська держава.
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26. ДО ДОСКОНАЛІШОГО АБСОЛЮТИЗМУ

Поява Московської держави й особливості російського політичного
розвитку; поступове покріпачення російських селян є результатом
залежності монархії від аристократії; чому абсолютизм восторжествував у
Росії, а не в інших частинах Європи

Російська Федерація, особливо з появою Володимира Путіна на початку
2000-х років, отримала від деяких політологів означення «виборного
авторитарного» режиму728. Її уряд є авторитарним, контрольованим
тіньовою мережею політиків, чиновників і бізнес-інтересів, але, однак, він
проводить «демократичні» вибори задля подальшої легітимації своєї влади.
Якість російської демократії дуже низька: режим контролює чи не всі
засоби масової інформації й не дозволяє критикувати себе, залякує й усуває
кандидатів від опозиції, патронуючи власних кандидатів і прихильників.

Ще гіршою за рівень демократії є ситуація з верховенством права.
Журналісти, які викривають корупцію в органах влади або критикують
режим, гинуть за загадкових обставин, і жодних реальних зусиль з пошуку
вбивць не спостерігається. Компанії, що стають об’єктами ворожого
поглинання з боку інсайдерів, підтримуваних режимом, постають перед
безпідставними звинуваченнями від урядових установ, які змушують їх
відмовлятися від своїх активів. Важливі для режиму чиновники можуть
буквально вчинити безкарне вбивство без жодних для них наслідків.
Неурядова організація Transparency International, яка займається
систематичним вивченням сприйняття корупції в усьому світі, розташувала
Росію на 147-му місці зі списку 180 країн, нижчому за Банґладеш, Ліберію,
Казахстан і Філіппіни, і лише трохи вищому за Сирію й Центрально-
Африканську Республіку729.

Багато хто вважає Росію ХХІ століття спадкоємицею колишнього
Радянського Союзу, і цей погляд приправлено ностальгією за Сталіним і
радянським минулим, що часто озвучують самі росіяни. Комунізм у Росії
пустив глибоке коріння, протримався сімдесят років від більшовицької
революції і надовго визначив погляди сучасних громадян країни.

Але комунізм приховує багато складених одна на одну черепах. Якщо
вважати сучасний авторитаризм просто результатом політики ХХ століття,
то виникає питання, чому комунізм переміг і так ґрунтовно-тріумфально
вріс передусім у Росію, а також у Китай. Звісно, важливе значення має
набагато старша абсолютистська традиція. Росія ще задовго до
більшовицької революції розвинула надзвичайно централізовану державу, у
якій виконавчу владу слабко стримували і верховенство права, і підзвітні
законодавчі органи. Природа і, головне, характер абсолютизму, досягнутого
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добільшовицькою Росією, якісно відрізнялися від будь-якого старого
режиму, французького чи іспанського, і були значно ближчими до
досучасного китайського або османського варіантів. Причини переважно
стосуються фізичної географії й розташування Росії, і їхній вплив на
політичну культуру зберігається й дається взнаки.

ДЖЕРЕЛА РОСІЙСЬКОГО АБСОЛЮТИЗМУ
Руська держава сформувалася довкола Києва (Україна) наприкінці І

тисячоліття, коли він був великим торговим центром і пов’язував Північну
Європу з Візантією й Середньою Азією. Її існування було перервано
наприкінці 1230-х років, під час монгольської навали під проводом Батия й
Субедея. Київ було повністю зруйновано; папський легат, архієпископ
Карпіні, відвідавши руїни, писав: «Ми бачили там незліченні голови й
кістки мертвих людей; це місто було дуже великим і людним, зараз його
звели нанівець: залишаються стояти заледве двісті будинків, і ті люди
перебувають у тяжкому рабстві»730. Монгольська окупація тривала майже
250 років. Багато сучасних росіян, коли їх запитують, чому їхня держава й
політична культура так відрізняються від Західної Європи, одразу беруться
звинувачувати монголів. До цього також додаються описи досвіду західних
спостерігачів у Росії, як-от маркіза де Кюстіна, який наполягав, що Росію
слід вважати «азійською» державою, вирішальний вплив на формування
якої справила її взаємодія з монголами, османами, половцями й іншими
азійськими народами731. Тепер, з появою незалежної Монголії, акценти
зрушилися, і нова хвиля ревізіонізму пропонує дивитися на роль монголів у
значно вигіднішому світлі732.

У будь-якому випадку, монгольська навала справила значний вплив на
подальший політичний розвиток у Росії, і цей вплив був переважно
негативним733. По-перше, Русь було відрізано від торгівлі та інтелектуальних
контактів з Візантією й Близьким Сходом, що були джерелом її релігії й
культури. Це перешкоджало і контактам з Європою, що означало брак
змоги долучитися до культурної спадщини Відродження й Реформації,
принаймні в обсягах, у яких вони зачепили землі далі на захід.

По-друге, монгольська окупація надто загальмувала політичний розвиток,
який, по суті, мусив початися наново після руйнування Русі, області
навколо сучасного Києва в Україні. Руська держава почала розпадатися
задовго до приходу монголів, але завоювання посилило роздробленість
політичної влади, довівши її до міріадів дрібних вотчин, якими правили
дрібні князі. Центр тяжіння Русі змістився від причорноморської Європи,
що лежала на північ від Чорного моря, на північний схід, де виникло Велике
князівство Московське, яке завоювало статус центрального політичного
гравця. На відміну від європейського феодалізму, який розвивався
впродовж восьмисот років, роздроблена Русь проіснувала трохи більше
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двох століть від початку монголо-татарської навали в 1240 році до середини
1500-х років, коли до влади прийшов Іван III, — тобто до утворення
централізованої монархії.

Нарешті, монголи підірвали будь-які правові традиції, успадковані від
Візантії, зробивши політичне життя значно жорсткішим і жорстокішим. За
різкого контрасту з християнськими князями Європи, монгольські
правителі вважали себе чистими хижаками, не приховуючи мети розжитись
на які лише можливо ресурси й забрати їх в окупованого населення.
Монголи були суспільством племінного рівня, що не розвинуло політичних
інституцій, не мало теорій справедливості для передачі завойованому ними
населенню. Вони не вдавали, що їхнє панування існує заради й на благо
підданих; на відміну від правителів традиційних аграрних держав, їхні
часові горизонти були короткими, що супроводжувалося готовністю
висотувати ресурси й ставити підкорених перед непосильними
обтяженнями. Вони грізно карали за опір і були готові страчувати
населення цілих міст просто щоб показати, хто головний. Ці завойовники
набирали руських князів, зокрема московського князя, який формував
російську державу, для збору податків. Так монголи виховали кілька
поколінь російських правителів і навчили їх грабіжницької тактики.
Очевидно, через шлюби вони генетично злилися з російським населенням.

Подібно до багатьох політей, які ми вже розглядали, російське державне
будівництво було зумовлене необхідністю вести війну. Як Капетинги в
регіоні Іль-де-Франс, династія Рюриковичів у Москві використовувала свою
центральну локацію як простір для концентрації зусиль із зовнішньої
експансії, поглинаючи дрібні ворогуючі князівства, зокрема монголів,
литовців й інші іноземні сили. Держава як постала за Івана III (1440–1505),
який анексував Новгород і Твер і прийняв титул государя всієї Русі.
Московське князівство із семисот квадратних кілометрів за Івана I (1288–
1340) розширилося до шістнадцяти тисяч квадратних кілометрів за Василя
II (1415–1462) і далі до сімдесяти тисяч квадратних кілометрів до кінця
правління Івана III734.

Між формуванням Китаю та Османської імперії та утворенням російської
держави було багато спільного. Як і згадувана вище династія засновників
Західної Чжоу, нащадки князівського роду київського поширили свій вплив
на всю Русь, щоби після монгольської навали розпастися на низку
невеликих князівств, що й було руською версією феодалізму. Кожен князь
контролював територію, економічні ресурси й війська, домовляючись про
службу з вільним аристократичним боярством.

Влада Московського князівства зосереджувалася навколо середнього
класу, що виріс із кінноти. Йому платили не готівкою, а наділами землі,
відомими як помістя. Кожне помістя підтримували своєю працею лише
п’ять або шість селянських дворів. Оскільки землі було більше ніж
достатньо, контроль над людьми був важливішим, ніж контроль над
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землею. Кіннота не була постійною армією, князь скликав свою дружину на
службу й відпускав додому, до своїх земель після закінчення кампанії.
Подібність між російськими помістями й османськими тімарами вражає. І
дуже високою видається ймовірність того, що цей збіг не є випадковим, бо
в цей період московські вояки встановили з тюрками тісні контакти.
Подібно до османських сипагі, ядро московської армії становив один
суспільний клас, який у деяких частинах Європи називали нижньою
шляхтою, вояками, що залежали від того, чи забезпечить їм держава доступ
до землі й інших ресурсів. Московська кінна армія навіть зовні нагадувала
кінноту Османів з її відносно легкими обладунками й умінням маневрувати
та істотно відрізнялася від закутих у важкі обладунки лицарів Західної
Європи. Мотив московського режиму, що штовхав його на створення
такого роду армії, був подібний до того, яким керувались Османи: потрібна
була така військова організація, яка залежала б лише від держави в
питаннях статусу, але якій не треба було би платити готівкою. Мала бути
змога використовувати цю потугу, аби компенсувати сили князів і бояр, у
яких є власні землі й ресурси735.

Тут простежується істотна відмінність між Московією й Угорщиною. У
Московському князівстві середній клас набирали безпосередньо для роботи
на державу, тоді як в Угорщині його інкорпорували до складу благородного
класу. Цей вибір був, імовірно, підставою, що визначила подальші шляхи
централізації й децентралізації, якими рухались обидва суспільства. Той
факт, що середній клас був безпосередньо підпорядкований державі без
проміжного шару територіальних феодальних вельмож, видається однією з
важливих причин, чому московське суспільство створило значно менше
перешкод авторитарному проекту державного будівництва, ніж суспільства
Західної Європи.
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Ще одним поясненням неспроможності дворянства обмежити владу
центральної держави було те, що московська версія феодалізму проіснувала
недостатньо довго, аби набути достатньої потужності. У російській
історіографії точиться давня дискусія про те, чи існував у країні феодалізм
узагалі, бо московські феодальні домени не мали тієї самоврядної
організації і влади, яка була в їхніх західноєвропейських аналогів736. У
московських князів і дрібнішого дворянства не було часу на побудову
замків; пласкі рівнини й степи давали перевагу високомобільним
наступальним силам над оборонними.

Московська держава свідомо й умисно сприяла розбрату й розколу серед
самодержавної аристократії, плекаючи місництво, ієрархічне
ранжирування боярських родин та індивідів у сім’ях. Як французька та
іспанська практики продажу титулів і привілеїв, місництво підірвало
внутрішню згуртованість дворянства, підштовхуючи до прямої конкуренції
одне з одним737. Результатом була набагато менша згуртованість
московського дворянства як класу й нечаста поява інституцій, що
дозволяли б йому колективно протистояти централізованій державі. Вони
були відомі дріб’язковим внутрішнім розбратом, який постійно потребував
уваги до себе.

Верховенство права в Московії від самого початку було слабшим, ніж
будь-де в Західній Європі. Російська православна церква ніколи не грала
ролі, яку здобула католицька церква в усталенні канонічного права поза
сферою контролю територіальних суверенів. Візантійська імперія, звідки
Русь перейняла модель церковно-державних відносин, була
цезаропапістською; східний імператор призначав Патріарха
Константинопольського і втручався в питання релігійної доктрини.
Еквівалентів конфлікту інвеститури і григоріанських реформ у
візантійському світі не траплялося ніколи. Східна церква не спромоглася на
розробку державоподібної централізованої бюрократії, через яку вона
могла б утверджувати й просувати своє право, їй не вдалося кодифікувати
свої декрети в єдиному канонічному зводі права в дусі католицької церкви.
Коли монгольська навала відрізала руську церкву від її візантійських
джерел, та знайшла собі нового захисника в іпостасі Московського царства.
Інтереси церкви й держави збігалися: першій був потрібний захист і влада,
друга користувалася легітимністю, якою володіла перша, заявляючи про
статус «Третього Риму». Церква в Московському царстві повністю
адаптувала цезаропапізм, змістивши патріарха Никона 1666 року, і за
Духовного Регламенту, нав’язаного Петром І 1721 року, патріаршество було
повністю скасоване й замінене Священним Синодом, що призначався
безпосередньо царем738.

Якщо є сумніви щодо важливості захисту, який верховенство права
поширило на еліти Західної Європи, достатньо лише поглянути на
опричнину, темний період в історії Росії, що розгорнувся в другій половині
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царювання Івана IV (1530–1584) і не мав реального аналога в історії Західної
Європи. (Згодом цей цар став відомий як Іван Грозний). Смерть молодої
коханої дружини Івана Анастасії 1560 року підштовхнула його до диких
підозр щодо посадовців свого двору. Він несподівано поїхав з Москви, щоб
повернутися 1565 року й висунути вимогу про згоду бояр зі створенням
спеціальної адміністративної одиниці, відомої як опричнина, за якою цар
матиме виняткове право боротьби з лиходіями й зрадниками. Надавши
йому таку владу, бояри на власній шкурі відчули поворот до деспотії, за якої
потрапляли під арешт, тортури й страту разом зі своїми сім’ями. Іван
Грозний створив згаданий спеціальний поліцейський корпус зі
службовцями, відомими як опричники, які, одягнені в чорне верхи на
чорних конях, стали знаряддям його особливої позаправової влади.
Приватна власність у межах опричнини була конфіскована державою, що
додало їй земель, так що згодом ця область склала половину території
держави. За оцінками, було вбито від чотирьох до десяти тисяч бояр.
Залишились живими тільки дев’ять з усіх старих князівських родин, а
велика частина їхніх земель була конфіскована739. Іван, схоже, повністю
втратив душевну рівновагу і смертельно поранив власного сина й
спадкоємця, а після його смерті країну можна було схарактеризувати тільки
як глибоко постраждалу740. Важко не розгледіти в опричнині прецеденту
чисток, які влаштовував Йосип Сталін у Комуністичній партії Радянського
Союзу від середини до кінця 1930-х років. Перший секретар партії
підозрював усіх і все навколо, убивав чи не всіх більшовиків, що працювали
разом з ним раніше, організовуючи революцію741. Усе це знову повертає нас
до китайських правителів, як-от імператриці У, що займалася чистками
аристократичних еліт.

Бентежним питанням, яке стосується російського політичного розвитку і
потребує відповіді, є те, чому бояри наразилися на небезпеку, надавши
Івану Грозному особливі повноваження. Одним із припущень може бути
їхня неготовність узяти владу у свої руки, поєднана з побоюванням
наслідків браку сильної влади в монарших руках. Така можливість
з’явилася під час загадкового зникнення Івана Грозного з Москви.
Російський страх перед хаосом і розпадом через слабкість держави не був
безпідставним, адже саме це й трапилось, коли син Івана Феодор (Федір)
помер бездітним 1598 року. Династія Рюриковичів закінчилася, у
Московському царстві почався Смутний час. У державі почався голод, вона
потерпала від іноземних вторгнень і почала розпадатися, за трон почали
боротися Лжедмитрії. Державний апарат, створений московськими
князями, був недостатньо сильним, аби встояти в тривалій боротьбі за
престолонаслідування, він не зміг повернутися до децентралізованої форми
феодального адміністрування з руйнуванням влади місцевих князів.
Результатом цього було безглузде, аномічне насильство й іноземне
панування, що завершилося тільки з появою на троні династії Романових у
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1613 році.

ВІЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ
Злет російського абсолютизму не був наперед визначеною даністю,

породженою якоюсь внутрішньою логікою місцевої культури. В історії Росії
були фактичні прецеденти республіканських інституцій західного стилю, як
і представницьких зборів, що пропонують бачення певних альтернатив.
Місто Новгород на крайньому північному заході не було завойоване
монголами й залишалось енергійною комерційною республікою впродовж
усього раннього періоду роздробленості. Воно було тісно інтегроване в
балтійську торгівлю і служило шлюзом для товарів, що надходили із
Європи. Князь новгородський командував військом, але його
повноваження обмежувало віче, або народні збори, що обирали голову з
аристократів міста. Усі вільні громадяни мали право голосу. Віче мало
контроль над податками, законами й закордонними справами й могло
вигнати князя. Навіть у межах міста околицям належала значна частка
автономії в управлінні власними справами. Іван III зрештою підкорив
Новгород і приєднав його до Московської держави 1478 року. Він поклав
край усім унікальним республіканським інституціям Новгорода, стратив
багатьох його лідерів як зрадників і вислав значну кількість боярських і
купецьких сімей в інші частини свого царства742.

Ще однією представницькою інституцією в державі був земський собор,
рада дворян, що нагадувала Генеральні штати або кортеси на Заході.
Земський собор збирався нерегулярно, але в певні моменти відігравав
важливу роль, наприклад, коли затвердив низку ініціатив Івана IV, як-от
війну з Лівонією. Наступний земський собор схвалив спадкоємність сина
Івана IV Федора на царський престол 1584 року й запропонував титул
регента Борису Годунову 1598 року. Мабуть, найважливішим актом
земського собору було затвердження Михайла Романова царем 1613 року,
чим було завершено Смутний час. Цей орган збирався для затвердження
війни й погодження податків багато разів протягом XVII століття, аж поки
Петро I не звів його нанівець743. Представницькі інституції просто зникли з
російської історії до появи Думи, законодавчого органу, скликаного після
Російсько-японської війни 1906 року.

Серед останніх потенційних джерел опору владі була церква. З причин,
зазначених вище, критики часто засуджують церкву як слухняний
інструмент у руках московських правителів від царських часів і до сьогодні.
Але до того, як усунули патріарха Никона, була потенційна ймовірність
іншого шляху. Православна церква мала широку автономію, бо володіла
майже чвертю всіх земель держави. Її потужні чернечі традиції почалися з
Сергієвих реформ, а світські правителі часто ставилися з підозрою до її
орденів. Митрополита Московського призначав не самодержець, а
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Константинопольський патріарх, принаймні до кризи, спричиненої
Флорентійською унією 1441 року, після якої митрополита призначала вже
рада єпископів744. Окремі лідери церкви зайняли героїчні позиції,
опираючись тиранії держави, як-от митрополит Пилип ІІ Московський,
який викривав і звинувачував Івана IV, за що його вигнали і зрештою
вбили745.

Ці приклади свідчать, що російська традиція не складається лише з
безпросвітної тиранії. У ній періодично з’являлися вільні альтернативи, що
давали плоди. Обіцянка вільнішого суспільства, знову актуальна після
падіння комунізму, може бути реалізованою і в майбутньому.

СЕЛЯНСЬКІ АРТІЛІ
Московська держава кінця XVII століття була централізованою, але не

такою розвиненою, як її європейські аналоги. У ній не було взагалі ніякої
зв’язаної централізованої бюрократії, натомість діяла низка так званих
приказів, департаментів, компетенція яких перехрещувалася, а дії були
непослідовними через сумбур індивідуальних розпоряджень, виданих
царем746. На відміну від французької системи з інтендантами, місцеве
урядування за Івана IV базувалося на призначенні царем посадовців,
відомому як кормління. Ця назва передбачає поєднання контролю й хижих
намірів за фасадом інституції. Форми місцевого самоврядування, що
існували ще в XVI столітті, за Івана IV було скасовано, і держава спиралася
на систему воєвод, або військових губернаторів, що виконували її функції.
Військо залишалося таким само примітивним: кіннота, до якої додали нові
піші війська сумнівної надійності, організовані в полки747.

Наступний раунд державного будівництва відбувся за Петра І (1672–-
1725). Він переніс столицю з Москви в Санкт-Петербурґ, імпортувавши до
країни безліч європейських інституцій. Петро був велетнем як фізично, так і
з огляду на його лідерські вміння, власноруч розсував кордони можливого з
позицій вертикальної соціальної трансформації суспільства. Війна знову
була головним мотивом державного будівництва й причиною неабиякого
тиску, породженого Північною війною зі Швецією. Після поразки від Карла
XII в битві під Нарвою у 1700 році Петро почав ретельну реорганізацію
своєї армії, наслідуючи тогочасні європейські зразки, і побудував з нуля
флот (почавши з одного корабля і закінчивши понад вісьмома сотнями
кораблів, здатних завдати поразки шведському флоту). Він також
модернізував центральну адміністрацію, скасувавши стару систему приказів
і замінивши їх системою колегій за зразком подібних інституцій у Швеції.
Колегії формувалися довкола технічних знань, носіями яких на той час були
іноземці, і мали дорадчі функції при обговоренні й реалізації політики.

Перший етап державного будівництва у XV I XVI століттях базувався на
мобілізації середнього класу, чим було розколото благородний клас і
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гарантовано, що значна його частина потрапить у безпосередню залежність
від держави. Петро пішов ще далі і вмонтував усю аристократію країни в
публічну службу. Дворяни вступали в армію хлопчиками, просувалися по
службі на основі сучасної системи, базованої на досягненнях і здобутках, і
залишались приписаними до складу полків на все життя. Ідея служилого
дворянства, таким чином, затрималася в Росії значно довше, ніж у Європі,
хоча реалізували її в зовсім інший спосіб. Дворяни, що служили державі, не
вступали на службу зі своїми дружинами васалів і дружинників, натомість
їх централізовано призначали на відповідні позиції в межах єдиної
централізованої ієрархії. Це потягло за собою тотальну мілітаризацію
російського суспільства, з моральними акцентами на обов’язку, честі,
ієрархії й послуху748.

Баланс внутрішніх політичних сил, що підтримували російський
абсолютизм, показано на мал. 4.

Петро замінив старе місництво табелями про ранги в 1722 році,
запровадивши ієрархічну систему, де кожен суб’єкт мав статус, межі якого, з
правами та обов’язками, визначав юридично встановлений порядок. Після
досягнення певного рівня чиновний службовець, цивільний чи військовий,
автоматично потрапляв до лав спадкової знаті. Це відкривало шлях у
дворянство новим учасникам, що було необхідністю через величезні
потреби держави в персоналі. Табелі про ранги зміцнили корпоративну
ідентичність дворянства і його здатність до колективних дій. Але воно
ніколи не вважало себе опонентом монархічної влади; його інтереси надто
тісно переплелися з державними749.

В обмін на службу дворяни отримували звільнення від оподаткування,
виняткові права на володіння землею та людьми, а також змогу тиснути на
кріпаків ще сильніше. Тісний взаємозв’язок погіршення становища
селянства і підйому служилого дворянства вказує на те, що кріпосне право
вперше з’явилось на землях, які князі роздавали своїм боярам як помістя.
Вони, як правило, були на півдні, південному сході й заході — у
прикордонних районах, де в сусідніх країн було відвойовано нові землі. На
величезних просторах північних територій, де не велося бойових дій,
становище людей було значно кращим, вони були здебільшого селянами,
що мали зобов’язання перед державою, а не перед приватними
землевласниками750.

Протягом XVI і XVII століть спостерігалося важчання податкового тягаря
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на селянських плечах, але ще жорсткішими були правові обмеження, які
стосувалися права на вільне пересування. Право селян на переїзди було
старою традицією, але його постійно урізали, поки повністю не
ліквідували751. Обмеження вільного руху селян були критично важливими
для формування згуртованої аристократії та її тісного союзу з монархією.

Причина цього, хай як дивно, пов’язана з географією, що, як уже
зазначалося, була вельми несприятливою для розвитку рабства через брак
фізичних бар’єрів. Руху заважало відносно мало природних перешкод —
непрохідних річок або гірських хребтів, а кордони країни постійно
змінювалися, розтягуючись із її розширенням, особливо на південь і
південний схід. Вільні козачі громади, що формувалися на півдні України і в
басейні Дону, вважалося, заснували кріпаки-втікачі.

Так само, як і на американському Півдні, де рабовласницькі території
межують з відкритими кордонами, інститут кріпосного права міг бути
життєздатним лише за наявності твердої угоди між кріпосниками, яка
обмежувала би пересування кріпаків, дозволяла би повернення втікачів й
зобов’язувала б до цього, суворо караючи не лише невільних людей, а й тих
поміщиків, які порушували чинні правила. Якщо один з основних учасників
відмовлявся від системи — чи то певна кількість поміщиків, чи то група
вільних міст або сам цар, пропонуючи втікачам притулок і захист, — уся
система руйнувалася. З огляду на відносний дефіцит робочої сили в той
період, кожному поміщику було вигідно приймати кріпака, що тікав на
його територію. Тому солідарність серед картелю землевласників
потребувала посилення шляхом надання привабливих привілеїв і статусу, а
також твердих зобов’язань, що забезпечували б дотримання правил
переміщення селян. Російський абсолютизм базувався на союзі, що виник
між монархом і верхніми та нижніми частинами благородного класу —
дворянства, усі члени якого брали на себе зобов’язання дотримуватись
обов’язкових правил за рахунок селянства.

Потреба збереження й підтримки цього кріпосного картелю багато що
пояснює в російському політичному розвитку. Уряд накладав дедалі
суворіші обмеження на вільне володіння землею особами, які не були
кріпосниками. Аби придбати нерухомість, слід було стати дворянином,
після чого автоматично надавалися кріпаки й обов’язки підтримувати
систему.

Це перешкоджало зростанню буржуазії в незалежних комерційних містах,
що відігравали дедалі важливішу роль у сприянні селянській свободі на
Заході. Тому капіталістичний економічний розвиток у Росії підштовхували
дворяни, а не незалежна буржуазія752. Необхідність підтримувати картельні
правила також пояснює російську експансію на південь і південний схід, бо
вільні козацькі території вздовж кордонів були постійною спокусою,
приманкою, шо підштовхувала селян до втечі, тому вони мусили зникнути.
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ПІСЛЯ ПЕТРА
Петро I був видатним модернізатором, що «європеїзував» Росію в

багатьох аспектах, піднісши до рівня головних гравців європейської
політики. Але його задум примусового кидка вперед, через ієрархічні,
командні методи реформування наштовхнувся на обмеження, пов’язані з
глибинною природою суспільства. Наприклад, зусилля реформувати
урядування на провінційному, муніципальному та місцевому рівнях
створенням дворівневої системи губерній і повітів разом з новими
муніципальними правилами були зведені нанівець тим, що на сучасному
професійному жаргоні звуть «браком спроможності». Це означає, що на
місцевому рівні не було достатньої кількості підготовлених адміністраторів,
а тим, що були, не вистачало ініціативи. Закони, видані центром, не
виконувалися, і в режиму не було змоги покласти край корупції й
свавіллю753.

Тож спроби Петра І створити сучасну систему просування по службі за
здобутками відповідного претендента, а також укорінити її в армії й
центральному бюрократичному апараті держави після його смерті швидко
забулися. Чималий шмат реформ залежав від особистого й безпосереднього
контролю царя та його заповзятості; наприклад, він сам брав участь у
прийомі іспитів в окремих курсантів, що вступали на публічну службу. З
його відходом адміністративна система повернулася в стан
репатримоніалізації — її знову прибрали до рук могутні сім’ї навколо
царського двору. Слабкі правителі, що успадкували трон після смерті Петра
І, не перешкоджали просуванню на вищі чини в армії й бюрократії тих,
кому протегували великі й впливові сім’ї: Долгорукови, Наришкіни,
Голіцини чи Салтикови. Аристократи, що дедалі глибше й повніше
контролювали державну політику, домоглися скасування своїх повинностей
з 1762 року, а крім того, отримали додаткові права щодо селянства, як-от
право переселяти чи депортувати його на вільний розсуд754. Суперництво
між сім’ями і патронажні мережі поширилися на військову службу,
ефективність якої знівелювалася внаслідок боротьби за контроль.

Зростання аристократичних сімей розпорошувало владу в російській
системі та пом’якшувало традицію абсолютизму, яку заповідали Іван IV і
Петро І. Такі тенденції разом з пануванням французької культури серед
російських еліт і благородних суспільних прошарків початку ХІХ століття,
описані в романі «Війна і мир» Льва Толстого, видаються в певному сенсі
впізнаваними кожному європейцю, не будь вона спізнілою на двісті років.
Але згадану розпорошеність і дифузію влади не слід плутати зі зростанням
сучасної адміністративної держави — процесом, що відбувався на Заході. За
словами історика Джона Ледонн, «національна мережа сімей і клієнтських
систем виставила на посміховисько жорстку ієрархію, установлену
законодавчими текстами, що їх невпинно й невтомно видавали за
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постійний пошук адміністративного впорядкування і “законності”. Це
пояснює, чому російський уряд більшою мірою, ніж будь-який інший, був
урядом людей, а не законів»755.

АБСОЛЮТИЗМУ ДОСЯГНУТО
Цей опис Росії завершується появою держави консолідованого

абсолютизму наприкінці ХVIII століття. Очевидно, після того багато чого
сталося, зокрема ліберальний експеримент ХІХ століття і зростання
тоталітарної держави в ХХ столітті. Однак деякі особливості російського
урядування відрізняли його від решти вже за часів Французької революції:
від обох зразків слабкого абсолютизму у Франції та в Іспанії, з одного боку, і
від Китаю та Оттоманської держави, з другого.

Російська держава була сильнішою за її французький чи іспанський
аналог у кількох аспектах. Європейські держави почувалися зв’язаними
верховенством права, принаймні щодо еліт, а в Росії цього просто не було.
Французькі та іспанські уряди відгризали чималі шматки від права
власності, діючи то через борги й дефолти, то через маніпуляції з валютою й
сфабриковані судові звинувачення, призначені для вимагання грошей у
своїх жертв. Але вони були змушені діяти в межах чинних правових систем.
Уряд Росії натомість експропріював приватну власність абсолютно
безцеремонно, не вдаючись до облуди правомірності, примушував
дворянство до публічної служби і розбирався зі своїми ворогами й
зрадниками без уваги до таких дрібниць, як правове поле. Опричнина Івана
IV була, у певному сенсі, одноразовим явищем, подією, що не
повторювалась у такому масштабі до приходу у ХХ столітті комуністичного
уряду. Але той факт, що вона була, створив важливий прецедент для
наступних російських правителів, які усвідомлювали наявність у своїх
руках крайніх санкцій проти власної еліти, що було недоступним для
західних правителів. У цьому сенсі, уряд Росії був значно ближчим до
імператорського Китаю, ніж до урядування Заходу. Тут виросли
абсолютистські інституції, які нагадували османські (згадаймо помістя). Але
і османи, і мамлюки на піку своєї величі демонстрували більше поваги до
верховенства права, ніж російські правителі.

З іншого боку, російський абсолютизм був значно патримоніальнішим за
китайську чи османську версії. Китайці, як ми вже бачили, винайшли
сучасну бюрократію й централізоване, безособове правління. І якщо
китайська історія демонструє загалом боротьбу за репатримоніалізацію
держави, ідеал безособової, заснованої на здобутках адміністрації існував
ще до появи єдиного Китаю в ІІІ столітті до н.е. Оттоманська система
військового рабства досягла успіху в побудові меритократичної
адміністративної системи, яка в період свого розквіту викликала
захоплення в гостей-європейців своєю свободою від родових впливів.
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Петро І намагався створити таку систему в Росії, але це йому вдалося лише
частково. Російський уряд після нього легко піддався поверненню родових
сил, що діяли абсолютно непрозорими шляхами і залаштунковими
методами, формуючи потрібну їм політику.

Паралелі між сучасною Росією та суспільством, що постало через сто
років після смерті Петра І, вражають. Попри формальну конституцію і
писані закони сучасної Росії, країною правлять тіньові мережі еліт, що
нагадують сім’ї Салтикових чи Наришкіних, які колись контролювали
імперську Росію. Доступ цих еліт до влади і способи її реалізації не
визначають ані закони, ані більш-менш регулярні процедури. На відміну від
Китаю, найвищій російській еліті бракує чуття моральної відповідальності
перед нацією загалом. У міру просування вгору політичною ієрархією якість
урядування Китаю зростає, а в Росії, навпаки, падає. Сучасні еліти готові
використовувати націоналізм для легітимації своєї влади, але зрештою
вони, як видається, стараються заради самих себе.

Росія жодним чином не перебуває в пастці своєї історії. Абсолютистські
прецеденти, розпочаті Іваном IV і продовжені Петром І та Йосипом
Сталіним, змінювали періоди лібералізації. Нинішнє суспільство
мобілізоване так, як ніколи за старого режиму, і запровадження капіталізму
дає змогу періодично тасувати елітарну колоду. Корумпований і брудний
електоральний авторитаризм, що панує зараз, навряд чи дотягує до
жорстокої диктатури, відомої росіянам з минулого, а історія Росії пропонує
чимало альтернативних шляхів до більшої свободи, що можуть слугувати
прецедентами реформування в майбутньому.
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27. ОПОДАТКУВАННЯ І ПРЕДСТАВНИЦТВО

Попередні випадки невдалої підзвітності стали контекстом, що дає
розуміння розвитку парламентських інституцій в Англії; джерела політичної
солідарності та їхнє коріння в переднорманській Англії; роль права в
легітимації англійських інституцій; чого насправді було досягнуто Славною
революцією

Останній випадок, що ілюструє розвиток політичної відповідальності,
пропонує Англія. Це країна, де всі три аспекти політичного розвитку —
державу, верховенство права і політичну підзвітність — було успішно
інституціалізовано. Я описую Англію останньою, щоб оминути вади того,
що називається «Історією вігів». Не раз автори описували злет
представницького урядування в Англії як логічний, необхідний і навіть
неминучий для західної моделі, що сягає корінням у глибину століть аж до
давніх Афін. Оскільки представлені історії рідко подано в порівняльному
контексті, то причиново-наслідковий ланцюжок подій у них зазвичай не
враховує безлічі неспостережуваних або віддалених один від одного
чинників, які, попри все, відіграли вирішальну роль для отриманого
результату. Словом, численні праці, присвячені Англії, неспроможні
розгледіти тих черепах, що ховаються внизу, під тими, які ближчі до
вершечка піраміди.

Ми оминули цю проблему, бо вже розглянули чотири приклади
європейських держав, у яких не вдалося запровадити підзвітне урядування,
але їх, звісно, більше, якщо врахувати незахідні випадки (ми обговорювали
їх вище). Порівнявши Англію з ними, ми зможемо глибше осягнути
поєднання чинників, яке посприяло розвитку політичної підзвітності й
відповідальності в цій країні.

Подібно до Франції, Іспанії, Угорщини та Росії, Англія спершу була
племінним, а потім — феодальним суспільством, у якому централізована
держава почала акумулювати владу наприкінці XVI — на початку XVII
століття. Еліти в кожному із цих суспільств були організовані в
представництва: англійський парламент, французькі суверенні парламенти-
суди, іспанські кортеси, угорський парламент і російський земський собор
— до яких монархи в спробах модернізації зверталися по підтримку й
легітимацію. У Франції, Іспанії та Росії ці представництва не спромоглися
перетворитися на потужних інституційних акторів, здатних протистояти
державі, що взяла курс на централізацію, і накласти на неї конституційні
зобов’язання, які вимагали б від короля підзвітності перед урядом. В Англії,
навпаки, парламент був потужним і згуртованим.

Якщо говорити конкретніше: на відміну від іспанських кортесів, що
представляли переважно міста Кастилії, чи французьких або російських
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органів, де панувала аристократія, англійський парламент представляв не
лише знать і духовенство (володарів світських і духовних), а й широкі маси
населення (шляхту, міщан), усіх власників майна, що, як простолюд, були
душею й рушійною силою суспільства. Англійський парламент мав
достатньо сили, аби стримувати короля з його планами підвищення
податків, утворювати нові воєнні інструменти чи обходити вимоги
загального права. Він сформував власну армію й переміг короля в
громадянській війні, стратив його, а тоді змусив до зречення другого
монарха, Якова II Стюарта, на користь іноземного претендента, Вільгельма
Оранського. Наприкінці процесу виявилося, що англійською державою
керує не абсолютний монарх, як це було в її континентальних конкурентів,
а такий, що формально погодився на принцип парламентської підзвітності.
Постає природне запитання: чому англійський парламент перетворився на
орган такого розмаху й спроможності, а його аналоги в інших регіонах
Європи аж до часів Французької революції залишались роздрібненими,
слабкими й кооптувалися в монархічний абсолютизм, активно підтримуючи
його?

Є ще один погляд, з якого Англія становить цікавий прецедент для
сучасних країн, що розвиваються. За ранніх Стюартів на початку XVII
століття англійська держава була не лише авторитарною, а ще й
надзвичайно корумпованою. Ті самі види корупційних практик, якими було
інфіковано форми державного управління тогочасних Франції та Іспанії,
як-от продажні посади чи патримоніальне присвоєння благ, спостерігались
і в Англії, хіба що скромніших масштабів. Однак до кінція століття
проблему корупції на державному рівні в Англії було якщо не вирішено, то
принаймні істотно пом’якшено. З політичної системи прибрали продаж
посад і встановили такі правила надання їх, які відповідали потребам
сучасної бюрократичної адміністрації, що, у свою чергу, вимагала
підвищення спроможності й ефективності держави загалом. Це не
вирішило проблеми корупції в англійському суспільному житті, але
запобігло зануренню країни в ту трясовину продажності, що позбавила
легітимності й зрештою підірвала монархічну Францію. Сучасним країнам,
що розвиваються й потерпають від розростання корупції в публічний сфері,
варто ознайомитися з тим, як із цією проблемою впоралася політична
система Англії.

КОРІННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СОЛІДАРНОСТІ
Ми вже мали нагоду бачити, як французька, іспанська та російська

монархії застосовували різні стратегії кооптування, залякування або
нейтралізації потенційних супротивників серед аристократії, дворянства й
буржуазії. Англійські монархи також намагалися діяти в цей спосіб, але
соціальні класи, представлені в парламенті, доволі твердо тримались купи,
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чинили опір і зрештою перемогли короля. Відкритим лишається питання:
звідки така солідарність?

Можна висунути три варіанти відповіді. Про окремі з них ішлося в
попередніх розділах. По-перше, солідарність в англійському суспільстві від
найбільш ранніх часів була радше політичною, ніж соціальною. По-друге,
загальне право й англійські правові інститути широкі верстви населення
сприймали як легітимні, що підштовхувало власників майна до їх
інтенсивного захисту. Нарешті, релігія, яка на той час поділила англійське
суспільство, надихнула парламент чуттям вищої, трансцендентальної мети,
якої не було б у конкурентних змаганнях із владою короля, якби йшлося
просто про контроль над власністю й ресурсами.

Місцеве самоврядування і солідарність
У розділі 16 я наголошував, що племінна соціальна організація в Європі

була підірвана впливом християнства задовго до початку реалізації проекту
сучасного державного будівництва. В Англії це було помітно найбільше,
адже від місії святого Августина Кентерберійського наприкінці VI століття
розширені родинні зв’язки замінила спільнота значно індивідуалістичнішої
форми. (Це не стосувалось ірландців, валлійців і шотландців, які зберегли
племінні зв’язки, наприклад, клан Хайлендів — до пізніх історичних
періодів). Громади непов’язаних родинними стосунками сусідів були
поширеними ще в англо-саксонські часи до норманського вторгнення, і
вони змінили тамтешнє селянське суспільство, яке відтоді абсолютно
відрізняється від своїх аналогів у Східній Європі, не кажучи вже про Китай
та Індію756.

Проте слабкість соціальної організації на родовій основі не виключає
соціальної солідарності як такої. Міцні родинні групи можуть забезпечити
колективні дії в межах групи, але вони ж виступають бар’єрами для
співпраці за межами роду чи племені. Політичні інституції необхідні саме
через вузький характер колективної дії в типовому суспільстві, базованому
на родинних чи родових стосунках.

Тому ранній індивідуалізм англійського суспільства не означав
відсутності соціальної солідарності. Він свідчив, що солідарність явно
набула радше політичної, а не соціальної форми. До завоювання норманами
Англія вже була організована в однорідні одиниці, звані графствами, що
могли в будь-який момент перерости в незалежні королівства, але на той
час були об’єднані в межах більшого англійського утворення. На чолі
графства споконвіку був чиновник, елдормен, який обіймав свій пост за
спадковим принципом. (Слово «елдормен» має данський корінь, воно
прижилося в американській політиці й американською англійською звучить
як олдермен)757. Але дедалі більше реальної влади належало королівським
чиновникам, шерифам, яких призначав король і які представляли
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королівську владу. Шерифи організовували місцевий суд чи раду, яку всі
вільні люди (пізніше — всі вільні землевласники) графства були зобов’язані
відвідувати, беручи участь у засіданнях двічі на рік758. Норманське
завоювання не зруйнувало цієї системи управління, лише перейменувало її,
так що англійські графства (shires) стали округами (counties), згідно з
континентальною франкською традицією. При цьому влада представника
короля, шерифа, значно розширилася, бо її частину забрано в елдормена,
посада якого передавалась у спадок. Графські мути стали графствами-
судами, де, за словами Фредеріка Майтланда, «орендарі майна корони
мусили приймати своїх власних васалів як по праву рівних їм; де орендар
міг сидіти як рівний партнер власного господаря»759.

Якщо деталі, що стосуються цих інституцій, нині можуть здатися вартими
уваги лише історично, то для пояснення еволюції парламенту як політичної
інституції вони є надзвичайно важливими. Феодалізм континентальної
Європи, особливо тих регіонів, що були частиною імперії Каролінґів, був
зовсім інакшим. Тут територіальна знать значно суворіше контролювала
правосуддя, ніж її англійський аналог760. В Англії перевагу мав король.
Після норманського завоювання король використовував графства-суди,
щоби стримувати вплив судів феодальних; якщо особа відчувала, що не має
шансу домогтися справедливості від свого пана, вона могла звернутися до
шерифа, і тоді юрисдикція переходила до суду графства. Згодом зростання
королівських судів (детально описане в розділі 17) витіснило графства як
суди першої інстанції з важливих питань, проте при цьому вони
продовжували займатися менш важливими справами, пов’язаними із
земельними спорами вартістю до сорока шилінгів. Тому неелітам в Англії
був відкритий значно ширший доступ до цих установ, ніж на континенті.

Графства-суди навіть почали втрачати свої судові функції, набираючи
політичної ваги як представницькі органи в межах ширшої політичної
системи. Як пояснює Майтланд,

коли в середині ХІІІ століття ми бачимо обрані представницькі органи,
покликані стати частиною національних зборів, загальної ради королівства або
парламенту, вони є представниками парламентів-судів графств. Вони не є
представниками неорганізованих осіб, вони є представниками, нам, швидше за
все, здалося б, корпорацій. Усе графство, у теорії, було представлене його судом-
радою... Мандрівні судді короля час від часу відвідували графства; усе графство
(totus comitаtus), уся сукупність вільних власників збиралися перед ними; вони
могли заявити, що робило графство від часу останніх відвідин; графство могло
ухвалити вирок; графство могло дати свідчення; графство можна було
покарати грошовим стягненням чи штрафом, коли воно вчинило неправильно761.

Отже, графство було цікавим поєднанням висхідної та низхідної
організації. Створене королем і кероване призначеним ним шерифом,
підзвітним королю, воно також передбачало широку участь усіх вільних
землевласників, незалежно від успадкованого рангу або феодального
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статусу. Шериф, у свою чергу, підлягав контролю з боку місцевих виборних
посадових осіб, званих коронерами, що надавало легітимності ідеї
представлення інтересів графства місцевими виборними посадовими
особами. Висхідну відповідальність і підзвітність королю дедалі більше
врівноважувала підзвітність вниз, перед населенням графства.

Нижчими за графства були сотні, менші одиниці місцевої адміністрації,
які можна було порівняти з центуріями часів Каролінґів. (Ці одиниці також
прижилися в американській місцевій адміністрації). Сотні мали власні
зібрання чи парламенти-суди, які називалися судами сотень і відігравали
дедалі важливішу роль у здійсненні правосуддя. Вони перебували під
владою судових приставів, або констеблів, які призначав шериф, і несли
колективну відповідальність за поліційні функції, як-от затримання
злочинців. Сотні лягли в основу англійської системи журі, бо від них
вимагали утворення колегій з дванадцяти осіб для ухвалення вироків у
кримінальних справах762.

Тож іще до норманського завоювання все англійське суспільство було
організоване аж до рівня села в політичні одиниці з високим ступенем
залучення всіх до участі в процесі. Тут не йшлося про феномен низової
місцевої громади, яка перебирала на себе політичні ролі; це був радше
національний уряд, який підштовхував до участі в місцевих справах, і це
структурувало суспільне життя, що стало джерелом солідарності громади.

Роль загального права і правових інституцій
Варто зазначити, що будівельні блоки пізніших представницьких

англійських політичних інституцій виникали переважно як судові органи —
суди сотень і графств. В англійській історії верховенство права виникло
задовго до того, як постало щось на кшталт політичної підзвітності й
відповідальності, воно було завжди тісно пов’язане із захистом права.
Характер англійського правосуддя, що базувалося на співучасті і
причетності всіх, разом із чутливою до місцевих особливостей природою
судової нормотворчості в межах загального права разом сформували в
Англії значно глибше чуття народної причетності до права, ніж в інших
європейських країнах. Публічна підзвітність і відповідальність означають
передусім підпорядкування праву, попри те, що ні судове право, ні
парламентські закони в ті часи не були породженням демократичного
політичного процесу.

Серед головних функцій верховенства права — захист права приватної
власності, і англійське загальне право виконувало цю функцію значно
ефективніше, ніж право інших країн. Це частково пов’язано з тим, що воно,
як зауважив Гаєк, є продуктом децентралізованого ухвалення рішень,
вельми чуйним до місцевих умов і знань. Але, хай як парадоксально,
прагнення й готовність англійських королів підтримати захист права
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власності нееліт і їхній виступ на боці простолюду проти знаті, у свою чергу,
залежали від існування потужної централізованої держави. Так, позивачі в
Англії здобули можливість на ранніх стадіях процесу перемістити місце
спору щодо права власності до королівських судів або, якщо суми спору
були невеликими, до судів графств чи сотень. Спостерігалося чимало
складних форм традиційного права власності родом із Середньовіччя, як-от
копігольд, чи орендні права, за допомогою яких селянин або невільний
орендар міг передати майно, яке технічно належало його пану, своєму сину
або родичу. Королівські суди, як правило, тяжіли до захисту прав на
копігольд проти власників, так що ця форма власності почала розвиватися
в напрямку, що змістився ближче до вільного володіння або й справжньої
приватної власності763.

Існування кількох альтернативних судів на рівні графств і сотень, а також
готовність короля діяти в місцевих суперечках про права власності в ролі
нейтрального арбітра дуже зміцнили легітимність права власності в
Англії764. У XV столітті незалежність і позірна нейтральність судової
системи Англії дала їй змогу відігравати дедалі важливішу роль справжньої
«третьої гілки влади». Вона здобула компетенцію вирішувати конституційні
питання, як-от право парламенту анулювати королівський патент. За
словами одного спостерігача, «важко уявити інше місце в середньовічній
Європі, де такі питання можуть бути розв’язані — і розв’язані справді
незалежно – суддями, що розмовляють загальною мовою своєї професії, не
вдаючись до політичних маневрів і не скоряючись примусу сторін»765. Цього
рівня судової компетенції й незалежності досі не вдається досягти багатьом
країнам у світі.

У час великої конституційної кризи XVII століття захист верховенства
права від монархів, що намагалися викривити чи зламати його, переріс у
потужний заклик на захист англійських свобод і джерело солідарності тих
груп у парламенті, що опиралися владі короля. Загрозу праву за часів ранніх
Стюартів (1603–1649) утілював королівський Суд Зоряної палати. Він мав
неясне походження і юрисдикцію, яка оминала процедурні засоби захисту
звичайних судів (включно із судом журі) у гонитві за «ефективнішим»
переслідуванням злочинів. За другого короля Стюартів, Карла I (1600–1649),
зріс рівень політизованості палати, і застосовували її не тільки в
криміналістичних процесах, а і в справах проти тих, кого вважали ворогами
корони766.

Не було яскравішого втілення незалежності англійського права за сера
Едварда Кока (1552–1634), юриста й правознавця, що виріс до головного
судді Королівської Лави. За своїх різних юридичних ролей він непохитно
протистояв політичній владі й самому королю, відстоюючи право і
опираючись його зламу. Коли Яків І намагався передати деякі справи з
компетенції загального права до церковної юрисдикції, Кок добряче
образив того, сказавши, що королю не личить тлумачити закон на власний
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розсуд. Король заявив: стверджувати, що він мусить підпорядкуватися
праву, — це державна зрада, на що Кок відповів, цитуючи Бректона: «Quod
Rex non debet esse sub homine set sub deo et lege» («Король не мусить ходити
під людьми, але під Богом і правом»)767. Через цю та інші сутички з
королівською владою Кока, зрештою, було звільнено із судових постів,
після чого він став лідером парламентських антироялістів.

Релігія як основа колективних дій
На відміну від французького, іспанського, угорського й російського,

англійський опір абсолютній владі монарха посилювала релігія, що дуже
зміцнювало солідарність людей, які були на боці парламенту. Перший
король Стюартів, Яків I, був сином страченої Марії Тюдор, шотландської
королеви — римо-католички, а син Карл I був одружений на сестрі
французького короля Людовика XIII Генрієтті Марії. Хоча обидва
сповідували протестантизм, їх часто підозрювали в прихильності до
католиків. Англіканство за архієпископа Лоди намагалося повернути
національну англійську церкву назад, ближче до католицьких практик у
питаннях наголосу на ритуалі. Цей крок глибоко обурював пуритан. Рання
доктрина абсолютизму й божественного права королів у часи Стюартів
повторювала аргументи, висунуті французькими й іспанськими монархами-
католиками, і в цьому чимало протестантів вбачали міжнародну змову
папства, аби лиш позбавити англійців їхніх природних прав. Повстання в
католицькій Ірландії 1641 року вибухнуло поряд із домом англійських
королів; повідомлення про звірства, скоєні щодо протестантських
поселенців, здавалося, підтверджують найгірші побоювання змови, що
побутувала серед англійців, які спостерігали за поширенням міжнародного
католицтва. У цьому було зерно істини; іспанський король наприкінці XVI
століття послав проти Англії свою Армаду і протягом вісімдесяти років
боровся за підкорення протестантських Об'єднаних Провінцій. Ця справа
вирине ще раз наприкінці XVII століття за часів Людовика XIV у Франції,
що вторгся в Нідерланди й таємно співчував останньому католицькому
королю Англії Якову II.

Серед величезної історіографії англійської громадянської війни трап-
лялися цикли ревізіонізму, де наукове розуміння мотивів війни
зміщувалося відповідно до інтелектуальної моди, аж до зневіри деяких
істориків у можливості консенсусу768. Багато інтерпретацій ХХ століття
відмовляли релігійній мотивації війни, вважали цю ідеологію лише
прикриттям або виправданням класових чи фракційних економічних
інтересів. Насправді між релігією й класами в цей період спостерігалася
складна взаємодія, непростими були й стосунки між релігією та політичною
лояльністю. Були англіканці, що стали на бік парламенту, як і протестанти в
лавах роялістів; багато вищих церковних архієреїв англіканців вважали
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неканонічні секти, як-от конгрегаціоналістів і квакерів, більшою загрозою
для морального порядку, ніж католицьку церкву769. Очевидно, що більш
радикальні протестантські секти служили інструментами соціальної
мобілізації та економічного розвитку, бо пропонували розв’язку, протест, а
також формували організовану спільноту, чого не було у традиційних та
ієрархічних релігійних церков і орденів.

З другого боку, усе свідчить, що конфлікт не стосувався передусім релігії,
але чітко простежується, що саме вона справила неабиякий вплив на
мобілізацію політичних суб’єктів і розширення сфери колективних дій. Це
було особливо помітно в Армії нового зразка, сформованій парламентом,
яка із часом перетворилась на осередок антимонархічного радикалізму, і не
в останню чергу через релігійні переконання багатьох її співучасників. За
часів Славної революції готовність парламенту визнати іноземного
претендента, Вільгельма Оранського, королем замість законного монарха
країни Якова II було б значно важче пояснити без урахування того факту,
що перший був протестантом, а другий — католиком.

Отже, організація Англії в місцевих самоврядних органах, укоріненість у
праві й віра у святість права власності, разом із асоціюванням монархії з
глобальною католицькою змовою, — сприяли вражаючому рівню
солідарності парламенту.

ВІЛЬНІ МІСТА І БУРЖУАЗІЯ
Нині побутує думка, що демократія неможлива без потужного середнього

класу, тобто групи людей, що володіють певною власністю і не є ані елітами,
ані сільською біднотою. Її витоки ведуть до англійського політичного
розвитку, де більшою мірою, ніж у будь-якій іншій європейській країні (за
можливим винятком Нідерландів) спостерігалася рання поява міст і
буржуазії, що в них мешкала. Міський середній клас відігравав ключову
роль у парламенті і здобув істотну економічну й політичну владу задовго до
громадянської війни й Славної революції. Він був потужною противагою
вельможам і королю у своєму триєдиному потязі до влади. Підйом міської
буржуазії був частиною широкого західноєвропейського тренду, що охопив
країни Бенілюксу, північ Італії та ганзейські портові міста північної
Німеччини. Цей важливий феномен докладно описала низка авторів,
зокрема Карл Маркс, Макс Вебер та Анрі Піренн770. Маркс помістив
«підйом буржуазії» в центр своєї теорії модернізації як необхідну й
неминучу стадію в процесі розвитку всіх суспільств.

Існування вільних міст, як ми бачили в розділі 25, допомагає пояснити
процес звільнення невільних людей у Західній Європі. Поява сильного й
згуртованого класу буржуазії була важливою для англійського політичного
розвитку й тріумфу парламентаризму. Але роль, що її відіграла буржуазія в
англійській та західноєвропейській історії, багато в чому була винятковим
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результатом тих умов, яких не було в решті європейських країн. Зокрема, на
схід від Ельби було порівняно мало незалежних, самоврядних торгових
міст, що жили за власними законами й охоронялися власними міліціями.
Міста тяжіли до китайського зразка, виступаючи адміністративними
центрами, де панували місцеві феодали, і разом з тим чи попри це діяли як
комерційні центри. Теорія Маркса була такою впливовою, що багато
поколінь студентів продовжували бачити «підйом буржуазії» як явище, що
відбувається як супутній економічній модернізації процес, який не вимагає
ширшого пояснення. Вважається, що політична сила цього класу просто
випливає з його економічної потуги771.

За сімдесят п’ять років до Маркса Адам Сміт у «Багатстві народів»
запропонував тонший і, без сумніву, значно переконливіший опис
походження буржуазії, де політика представлена і як причина, і як наслідок.
На початку третьої книги першого тому Сміт зауважує, що має бути
природне продовження того, що він називає «заможністю», або
економічним зростанням, від підвищення продуктивності сільського
господарства, що приводить до зростання внутрішньої торгівлі між селом і
містом, і лише потім — до розширення міжнародної торгівлі. Проте,
зазначає вчений, у сучасних європейських державах цей порядок був
оберненим: міжнародна торгівля розвинулася до підйому внутрішньої
торгівлі; і лише після того, як досягла процвітання перша, відбувся злам
політичної гегемонії великих баронів і поміщиків772.

За словами Сміта, у цього своєрідного наслідку було кілька причин.
Однією з них був той факт, що після падіння Римської імперії більша
частина землі потрапила в руки великих баронів, зацікавлених радше в
збереженні своєї політичної влади, ніж у максимізації віддачі від цієї
власності. Тому вони створили правила первородства, що запобігали
фрагментації їхніх статків. Крім того, їм вдалося знизити статус
сільськогосподарських робітників до рівня кріпаків, чи рабів, які, за
словами Сміта, не мали жодних стимулів до праці і вкладання коштів у свої
землі. Ще однією причиною того, чому вони не максимізували віддачі від
власної праці, була елементарна нестача предметів споживання, на які
можна витратити надлишок, враховуючи занепад торгівлі в Темні віки.
Відповідно, будь-хто, хто нажив багатства й влади, не мав іншого вибору,
окрім як ділитися здобутим з великою групою челяді773.

Сміт продовжує, зауважуючи, що міста й містечка, які з’явились у
Середньовіччі, спершу заселили «комерсанти й ремісники», що належали до
нижчого класу або й повністю підневільного стану, але втекли з-під
контролю власних панів і знайшли притулок у містах. Згодом королі надали
останнім привілеї самим віддавати власних дочок заміж, утворювати власні
збройні формування і, зрештою, жити за своїми правилами як
корпоративні одиниці. Це й був початок буржуазного класу, хоча Адам Сміт
не вживає цього терміна для їх опису. На відміну від Маркса, Сміт указує на
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важливу політичну умову виникнення незалежних міст:

Феодали зневажали міщан, яких вважали не просто належними до іншого
середовища, а зграями емансипованих рабів, майже іншим біологічним видом, ніж
вони самі. Багатство міщан ніколи не втрачало здатності спровокувати їхню
заздрість і обурення, і вони грабували їх за кожної можливості без милосердя чи
каяття. Природно, що й міщани ненавиділи й боялись феодалів. Король
ненавидів і боявся останніх теж; він міг би зневажати міщан, але в нього не було
ніяких підстав ненавидіти чи боятися їх. А взаємний інтерес підштовхував
останніх підтримувати короля, і короля — підтримувати їх проти феодалів774.

Адам Сміт додає, що саме тому королі надавали містам незалежних
статутів і законів, дозволяючи виступати противагою феодалам, з якими
самі вели боротьбу.

Міста й буржуазія, таким чином, виникли не просто як результат
економічного зростання й технологічних змін, як вважав Маркс. Спочатку
вони слабкі й вразливі, і якщо не надати їм політичного захисту, їх не
оминуть лещата могутніх феодалів, що контролюють прилеглі території.
Саме так сталося в Польщі, Угорщині, Росії та решті країн на схід від Ельби,
де інша конфігурація політичної влади або послабила монархів, або
спонукала їх стати на бік того чи іншого прошарку аристократії проти
інтересів мешканців міст. Із цієї причини в Східній Європі ніколи не
з’являлася сильна й незалежна буржуазія. Технологічно розвинений
капіталістичний ринок ставав там не продуктом взаємодії міщан, а
поштовхом з боку прогресивних землевласників чи самої держави, і вже за
самою цією природою був слабко спроможний до процвітання тією самою
мірою, що й західний.

Після того як виникає заснована на містах капіталістична ринкова
економіка, ми залишаємо старий Мальтузіанський світ і починаємо перехід
до сучасної економічної системи, у якій підвищення продуктивності
перетворилося на майже рутинну справу. У цей час змінюються й умови для
політичного розвитку через механізми впливу дедалі потужнішого й
багатшого буржуазного класу, що більшою мірою спроможний підірвати
панування старих порядків, запроваджених землевласницькими елітами.
Сміт вважає, що старі еліти спокусилися на відмову від політичної влади
заради грошей: разок діамантів, що «краще пасував як іграшка для дітей,
ніж як серйозне заняття для чоловіків: був недосяжним продуктом для
застарілої аграрної економіки»775. Так почалася справжня сучасна система
політичного розвитку, у якій політичні зміни могли бути спричинені
економічними й соціальними змінами. Але у появи капіталістичного класу
були політичні передумови, передусім — ненависть міщан і короля до
магнатів зі знаті. Якщо цієї умови бракувало, як у багатьох країнах Східної
Європи, то класу цього не виникало.
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БОРОТЬБА ДОВКОЛА ОПОДАТКУВАННЯ
Англійські парламенти почали проводити більш-менш регулярні

засідання з ХІІІ століття, і збиралися значно частіше, ніж їхні французькі,
іспанські або російські аналоги. Спочатку їм належала, як уже зазначалось,
судова функція, але із часом вони перебрали на себе ширшу політичну роль
аж до спільного з королем правління. Особливо важливою була роль
парламенту у схваленні оподаткування, бо до нього входила більшість
землевласників, чиї активи й доходи були національною податковою базою.
У XIV й XV століттях палата громад тісно співпрацювала з англійськими
монархами над усуненням некомпетентних або корумпованих чиновників,
узявши на себе роль постійного фінансового наглядача за грошима776.
Баланс сил, що існував в Англії в 1641 році напередодні громадянської
війни, показано на мал. 5.

У 1629 році Карл I розпустив парламент, чим розпочав одинадцятирічний
період «особистого правління», прагнучи розширити владу держави за
рахунок парламенту. Це призвело до боротьби між ним і його
парламентськими опонентами з цілої низки питань, про деякі з яких вище
вже йшлося. Багато хто в парламенті відчував відразу до авторитарного
англіканства архієпископа Лоди й підозрював Карла в прокатолицьких
симпатіях з огляду на його зацікавленість у налагодженні дипломатичних
зв’язків із Францією та Іспанією. Релігійне питання переплелося із захистом
верховенства права, коли нові органи, як-от Зоряна палата, Верховна
комісія й Рада Півночі, розпочали судове переслідування антиєпископськи
налаштованих пуритан. Жорстокий арешт, санкціонований Зоряною
палатою, разом з тортурами пуританського проповідника Александра
Лейтона, якому не було забезпечено належного судового процесу,
вважались особливо кричущими зловживаннями як релігійною, так і
королівською владою.

Але однаково важливими на той час були ще дві проблеми. Однією з них
було право короля збирати податки без схвалення парламенту. Король
запроваджував нові мита, накладав свавільні штрафи на поміщиків, уводив
і скасовував безліч монополій, аби обійти акт, що їх забороняв, а також
робив «корабельні збори», щоби платити за військово-морське
переозброєння в мирні часи777. Податкова система Англії еволюціонувала
зовсім інакшим шляхом, ніж французька. Англійська знать і шляхта не
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купували собі особливих привілеїв і пільг, як це було заведено серед
французів, у результаті чого більша частина податкового тягаря справді
лягала на плечі відносно багатих людей, представлених у парламенті. З
причин, що, можливо, стосуються міцнішого чуття місцевої солідарності в
Англії, заможні класи не прагнули змов з короною заради перекладання
податкового тягаря на селянство, ремісників або збагатілі середні класи,
користуючись прямою часткою в повноваженнях і відповідними
прерогативами в парламенті.

Наступна, друга, проблема стосується політичної корупції. В Англії було
не менше практик патримоніалізму й продажності, ніж у Франції чи Іспанії.
Ще за часів Тюдорів королівські посади роздавали на основі політичного
патронажу, де просування по службі відбувалося не на основі здобутків, а
відповідно до членства в різних групах «патрон–клієнт»778. Посади
виставлялися на продаж і ставали спадковою власністю, тож уже в часи
ранніх Стюартів французькі практики передання у відкуп (митних зборів) і
внутрішнього фінансування (запозичення посадовцями в самих себе)
ширились і процвітали. Корона утворювала королівські слідчі комісії, які,
на зразок французьких палат юстиції, використовувалися, аби вибити з
багатих інсайдерів ресурси, звинувачуючи їх в особистій корумпованості779.

Громадянська війна, що спалахнула в 1641 році, затягнулася на
десятиліття й нарешті привела до перемоги парламентської сторони та
страти Карла I в 1649 році. Але тривала боротьба між королем і
парламентом, зрештою, не була вирішена силою зброї, хоча насильство й
постійні погрози насильством були важливими чинниками, які визначили її
результат780. Парламентарі, здобувши перемогу, дискредитували себе
стратою короля, чим звузили власну політичну базу, ведучи дедалі
радикальнішу політику в часи протекторату Олівера Кромвеля. Тому
реставрацію на троні Карла II, сина Карла І, у 1660 році сприйняли як таке
собі полегшення й повернення країні відчуття «нормальності» після двох
десятиліть інтенсивного політичного конфлікту.

Реставрація домоглась успіху в розв’язанні однієї з проблем, що
спровокували громадянську війну, — проблеми корупції. Парламент
здійснив багато реформ в урядуванні в часи громадянської війни і
Протекторату, як-от створення добре організованої сучасної армії нового
зразка, а також чисток від корумпованих роялістських чиновників. Але
правління Карла II принесло повернення багатьох корупційних практик
ранніх Стюартів, зокрема продаж посад, патронажність призначень тощо.
Проте низка чинників підштовхнула до утворення коаліції реформ у самому
англійському уряді, і вже тій вдалося придушити ці практики.

Першим чинником була Друга англо-голландська війна (1665–1667), яка, у
поєднанні зі спалахами чуми й великою пожежею в Лондоні, призвела до
суттєвого зниження англійської обороноздатності аж до того, що голландці
дозволили собі плисти вгору Темзою й палити англійські військово-морські
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бази. Франція за часів Людовика XIV теж провадила дедалі агресивнішу
зовнішню політикою, яка загрожувала чинному балансу сил на континенті, і
було зрозуміло, що воєнні витрати мають зростати. Другим був той факт,
що Карл сподівався жити в межах можливостей, аби уникнути необхідності
йти до парламенту по погодження екстраординарних запитів на витрати.
Третім чинником стала поява групи надзвичайно талановитих і
далекоглядних реформаторів усередині уряду, з-поміж яких Джордж
Даунінґ і мемуарист Семюел Піпс занепокоєно спостерігали за зростанням
зовнішніх загроз і розуміли необхідність істотно підвищити ефективність
податкової системи й управління загалом781. І, нарешті, був парламент, що
після громадянської війни й протекторату дуже підозріло ставився до
урядового розтринькування ресурсів і корупції, якими зібрані як податки
кошти розбазарювалися на цілі, що не мали нічого спільного з інтересами
загалу.

Збіг цих різнобічних чинників дав Другій комісії скарбниці, організованій
Даунінґом, змогу рекомендувати і втілити в життя комплекс важливих
реформ, що поставив англійське публічне адміністрування на більш сучасну
й безсторонню основу. Було позбавлено влади казначейство, що з днів
Тюдорів перетворилося на осередок корумпованих посадовців, і передано в
руки реформованого міністерства фінансів, яке набуло ролі бухгалтерії для
обліку всіх видів урядових витрат. Замість продовження практик
інсайдерського фінансування, було випущено в обіг нові облігації, звані
казначейськими зобов’язаннями, що продавалися широкій публіці й були
інструментом дисциплінування на ринку державних облігацій. І, нарешті,
спадкові посади реформою було конвертовано в посади «для розваги» й
ліквідовано їх подальший продаж782.

Реформування, що почалося після 1667 року, завдало серйозного удару
патримоніальним практикам і забезпечило істотне підвищення
ефективності управління державними фінансами англійської держави.
Звісно, боротьба проти корумпованого урядування ніколи не доходила до
рішучої перемоги чи ганебної поразки, і багато реформ, ініційованих
Даунінґом 1660 року, не було здійснено в повному обсязі до початку ХVІІІ
століття. Ці ранні спроби також не усунули потреби в наступних комісіях і
розслідуваннях, оскільки патримоніалізм завжди намагався повернутися.

Однак наприкінці ХVІІ століття постала справді важлива модель, що
дозволила усунути патримоніалізм. У світлі сучасних спроб боротьби з
корупцією її можна розглядати як цікаве й корисне явище. Усі елементи, що
дали в сукупності реформи за пізніх Стюартів, як і раніше, мають критичне
значення: зовнішнє середовище, що чинить на уряд фіскальний тиск у
напрямку поліпшення його роботи; голову уряду, який якщо не особисто
керує реформами, то принаймні не блокує їх; «чемпіони» урядових реформ,
які мають достатньо політичної підтримки для здійснення своєї програми; і,
нарешті, сильний політичний тиск знизу, від тих, хто платить податки уряду
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й не хоче марних витрат.
Багато нещодавніх зусиль у боротьбі з корупцією з боку міжнародних

організацій, таких як Світовий банк або Департамент міжнародного
розвитку Великої Британії, були марними через те, що бракувало якогось із
цих елементів. Однією з проблемних характеристик сучасного світу є те, що
корумпованим урядам часто не треба йти до власних громадян по прибутки,
як це робив Карл II, крім того, немає жодного парламенту чи
громадянського суспільства, що наглядали б за тим, як витрачаються їхні
кошти. Замість цього урядові прибутки надходять з використання
природних ресурсів або в ролі допомоги від міжнародних донорів, що не
вимагають звітів про те, як вони витрачаються. Семюел Гантінґтон
зауважив: якщо девізом англійського парламенту було «Жодного
оподаткування без представництва», то нині гасло має звучати як «Ні
представництву без сплати податків», бо це найкраще мотивує до
політичної участі783.

СЛАВНА РЕВОЛЮЦІЯ
Розв’язкою тривалої боротьби між королем і парламентом стала Славна

революція 1688–1689 років, що змусила короля Якова II зректися трону.
Вільгельма Оранського привезли з Голландії і посадили на престол як
короля Вільгельма III. Безпосередньою причиною кризи стали намагання
католика Якова збільшити розмір війська, наповнивши його офіцерами-
католиками, що негайно потягло за собою підозри про намір короля
використати армію для зміцнення своєї абсолютної влади, можливо,
вдавшись до союзу з Францією та іншими католицькими державами. Однак
важливіше питання, підняте при цьому, стосувалося того, що свого часу
підштовхнуло парламент на боротьбу проти ранніх Стюартів і призвело до
громадянської війни: легітимність, урешті-решт, мусить базуватися на згоді
керованих, і король не має права нав’язувати свою політику без такої згоди.
Домовленість, що стала наслідком цієї кризи, мала важливі конституційні,
релігійні, фінансові та військові аспекти. У конституційному вимірі вона
встановила принцип, що король не міг збирати армію без згоди парламенту;
останній ухвалив закон, що визначив права англійців, у які держава
втручатися не може. Фінансовий бік справи стосувався твердого
закріплення принципу, що не допускається запровадження нових податків
без згоди парламенту. У релігійній сфері католикам заборонили ставати
королем чи королевою Англії, крім того, в угоду було включено закон про
віротерпимість, яким було розширено права незгодних протестантів784.
Нарешті, угода відкрила шлях розширенню англійської держави,
дозволивши уряду брати значно більші борги. Хоча принцип повного
парламентського суверенітету повністю не було запроваджено ще кілька
років, Славна революція справедливо вважається головним вододілом на
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шляху розвитку сучасної демократії785.
Славна революція дала поштовх зсуву в ідеях політичної легітимності.

Філософ Джон Локк, що був і спостерігачем, і учасником усіх цих подій,
розширив аргументацію Томаса Гоббса про державу як результат соціальної
угоди, укладеної для забезпечення універсальних, повсюдних за своєю
природою людських прав786. Його «Перший трактат про уряд» був нападкою
на спробу Роберта Фільмера виправдати монархію, відштовхуючись від
божественного права, а «Другий трактат» — спробою довести, на противагу
Гоббсу, що монарх, який став тираном, порушуючи природні права своїх
підданих, може бути змінений ними. Важливим моментом для
конституційної угоди 1689 року стало те, що ці принципи були викладені
загальними поняттями, для всіх: Славна революція стосувалася не одного
правителя чи еліти, що вибивала контроль над державою разом з рентою.
Ішлося про сам принцип, за яким мали бути обрані всі наступні правителі.
Між «Другим трактатом про уряд» Локка і Американською революцією та
конституційними теоріями батьків-засновників — невелика дистанція.
Якщо сучасна демократія має чимало складних вимірів, фундаментальний
принцип, що уряди можуть легітимно правити лише за згоди на це
керованих, утвердився подіями 1688–1689 років.

Попри те, що Славна революція узаконила принцип політичної
підзвітності і представницького урядування, вона не стала провісником
настання демократії. Англійський парламент цього періоду обирала лише
невелика частина населення Англії. У ньому були вищі класи, буржуазія й
шляхта, дворянство, причому останні були найважливішими політичними
й представляли, згідно з Пітером Ласлеттом, не більше ніж 4–5 % усього
населення787. Значно ширші кола людей брали участь у місцевому
управлінні, засідаючи як присяжні й беручи участь у діяльності сотень і
графств, охоплюючи більшу частину класу йоменів — заможних селян.
Включення цієї групи підвищило політичну участь ближче до 20 %
дорослого чоловічого населення788. Демократія, яку ми розуміємо сьогодні
як право всіх дорослих людей голосувати незалежно від статі, раси або
соціального статусу, не була реалізована ні в Англії, ні у Сполучених Штатах
аж до початку ХХ століття. Однак, як і американська Декларація
незалежності, Славна революція встановлювала принцип народної згоди,
залишаючи наступним поколінням справу розширення кола тих, кого слід
вважати «народом» у політичному сенсі.

Значення Славної революції полягає не в тому, що вона, як дехто
стверджує, ознаменувала появу міцного і захищеного права власності в
Англії789. Міцне право власності постало за століття до неї. Особи, включно
з жінками, здійснювали права купівлі й продажу нерухомості ще в ХІІІ
столітті (див. розділ 14). Загальне право й набір судів на всі смаки —
королівських, графських і судів сотень — дозволили землевласникам з
нееліт судитися з приводу майнових спорів за межами юрисдикції
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місцевого магната. Сильна капіталістична економіка наприкінці XVII
століття вже була, як був і середній клас, учасник боротьби проти
абсолютизму Стюартів. Тож успіх Славної революції був радше вислідом
існування міцного й надійного права власності, ніж його причиною.
Англійці з власністю відчували: є дещо важливе й варте захисту.

Славна революція не була й дозволом, що відкрив би зміцнілим
платникам податків привід зайнятися зменшенням виплачуваних сум, як
запропонував М. Олсон790. Усе сталося якраз навпаки: державні витрати у
відсотках від національного доходу в Англії зросли з 11 % ВВП у 1689–1697
роках до 17 % у 1741–1748 роках і до майже 24 % у 1778–1783 роках791. У
пікові роки ХVІІІ століття Велика Британія збирала цілих 30 % податками.

Одним з головних досягнень Славної революції була легітимація
оподаткування, адже відтепер воно явно ґрунтувалося на згоді.
Демократична громадськість не завжди протестує проти високих податків,
доки дотримується думки про їхню необхідність для важливої суспільної
мети, як-от захисту нації. Чого вона не любить, так це коли податки
беруться незаконно або коли громадські гроші витрачаються даремно чи
йдуть на корумповані цілі. У наступні після Славної революції роки Англія
поринула у дві витратні війни з Францією Людовика XIV: у Дев’ятирічну
війну (1689–1697) і у Війну за іспанську спадщину (1702–1713). Майже два
десятиліття безперервних війн виявилися надзвичайно дорогою справою,
лише розмір англійського флоту між 1688 і 1697 роками подвоївся.
Платники податків виявили готовність підтримувати витрати на ці й
пізніші війни, бо з ними консультувалися щодо доцільності війн і просили
затвердити податки, з ними пов’язані. Значно вищі рівні британського
оподаткування не спромоглися, звісно, задушити капіталістичну
революцію792.

Контраст з абсолютистською Францією був разючим. Оскільки принципу
згоди Франція не визнавала, податки доводилося стягувати силоміць.
Урядові ніколи не вдавалося зібрати більше ніж 12–15 % свого
національного продукту як податки за відповідний період, а часто
фактичний рівень був набагато меншим навіть за цей. Еліти французького
суспільства, які без жодних проблем могли дозволити собі платити їх,
натомість купували особливі пільги й привілеї, що означало перекладання
податкового тягаря на слабші суспільні верстви. Відповідно, Франція,
маючи населення, майже в чотири рази більше, ніж Англія, після смерті
Людовика XIV в 1715 році виявилася банкрутом.

Славна революція разом з фіскальною та банківською реформами, що
відбулися в її результаті, як-от створення Банку Англії в 1694 році, справді
революціонувала державні фінанси. Вони дали уряду змогу брати в борг на
прозорих ринках державних запозичень, що було недоступно для Франції
чи Іспанії. У результаті відчутно підскочили суми позик, отриманих
державою у XVIII столітті, дозволивши їй зростати значно швидшими
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темпами.

ПРО АМЕРИКАНСЬКУ ТА ФРАНЦУЗЬКУ РЕВОЛЮЦІЇ
Я завершую опис політичного розвитку в цьому томі, залишаючи історію

напередодні американської та французької революцій кінця XVIII століття.
У тому, що я зупиняюся саме на цьому місці, є логіка. Александр Кожев,
видатний російсько-французький інтерпретатор Геґеля, стверджував, що
історія як така закінчилася 1806 року з битвою при Єні-Аверштедті, коли
Наполеон переміг Прусську монархію і приніс принципи свободи й рівності
в Геґелівську Європу. У своїй звичайній іронічній та ігровій манері Кожев
припустив: усе, що сталося відтоді, включно з «бурями й натиском» ХХ
століття, великими війнами і революціями, було простим питанням
наповнення. Тобто основні принципи сучасного урядування було
запроваджено під час битви під Єною; після цього завдання полягало не в
пошуку нових і вищих політичних порядків, а й імплементації їх на дедалі
ширших просторах світу793.

Я вважаю, що твердження Кожева й досі варто сприймати всерйоз. Три
складові сучасного політичного порядку — сильну й дієздатну державу,
підпорядкування держави верховенству права, а також підзвітність уряду
перед усіма громадянами — було запроваджено в тій чи іншій частині світу
до кінця XVIII століття. Китай уже на ранній стадії свого розвитку створив і
розбудував могутню державу; верховенство права було в Індії, на Близькому
Сході і в Європі; а у Великій Британії вперше виникла підзвітна держава.
Політичний розвиток у роки після битви під Єною включав реплікацію цих
інституцій, їхнє відтворення в усьому світі, але не доповнення принципово
новою сутністю. Комунізм прагнув здійснити це у ХХ столітті, але зник зі
світової арени ще до приходу століття ХХІ.

Англія була першою великою країною, у якій усі ці елементи зійшлися.
Вони були тісно пов’язані між собою. Без сильної ранньої держави не
відбулося б верховенства права й широкого сприйняття легітимних
майнових прав, права власності. Без сильного верховенства права і
легітимного права власності Палата громад ніколи не мала би мотивації
об’єднатися заради запровадження підзвітності англійської монархії. А без
принципу підзвітності Велика Британія ніколи не перетворилась би на таку
сильну державу, якою вона стала на час Великої французької революції.

Низка інших європейських країн, зокрема Нідерланди, Данія й Швеція,
також успішно зібрали державу, верховенство права й підзвітність
урядування в одному пакеті у ХІХ столітті. Шляхи, якими вони рухалися до
цього результату, істотно відрізнялися від шляху Англії, але варто визнати:
щойно цей пакет було зібрано докупи, він дозволив підняти таку потужну,
легітимну й відкриту до економічного зростання державу, що вона стала
зразком для всього світу794. Те, як застосування цієї моделі вписувалось у
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траєкторії країн, де були відсутні конкретні історичні та соціальні умови,
властиві Англії, буде предметом другого тому цієї праці.
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на захисті права власності, бо воно створило рівновагу, за якої жодна зі сторін — король чи
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амбітним правителям згодом порушувати договір, як і майнові права громадян. Довговічність
англійського врегулювання посилила солідарність Палати громад і той факт, що її балансувала
сильна держава. Ця солідарність пояснюється, як зазначалося раніше в цьому розділі, набагато
ранішими прецедентами, як-от місцевим самоврядуванням і соціальною структурою права.

793 Alexandre Kojeve. Introduction to the Reading of Hegel, trans. James H. Nichols Jr. (New York:
Basic Books, 1969).

794 Див.: Walter Russell Mead. God and Gold: Britain, America, and the Making of the Modern
World (New York: Knopf, 2007); а також Michael Mandelbaum. The Ideas That Conquered the World:
Peace, Democracy, and Free Markets in the Twenty-First Century (New York: Public Affairs, 2002).
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28. ЧОМУ ПІДЗВІТНІСТЬ? ЧОМУ АБСОЛЮТИЗМ?

Порівняння випадків, описаних вище; шлях Англії до представницького
урядування був не єдино можливим; дістатися Данії; у чому історична
дискусія має стосунок до демократичної боротьби в наш час

Ми охопили п’ять європейських випадків із чотирма розбіжними
результатами в питаннях підзвітності та представницьких інституцій.
Франція й Іспанія пережили появу слабкого абсолютизму, за якого, проте,
не було запроваджено жодного принципу парламентської відповідальності.
Обидві держави досягли цього, продаючи себе широким колам еліт. Ті, у
свою чергу, для свого захисту вибороли привілеї та пільги, які мали би бути
на боці решти суспільних груп і захищати їх від свавілля державної влади. У
Росії було запроваджено більш ґрунтовний абсолютизм китайського стилю,
за якого монархія могла панувати над власними елітами, вербуючи їх на
публічну службу. В Угорщині сильна й згуртована еліта спромоглася
поставити конституційні запобіжники на владу монарха і встановити
принцип підзвітності. Але ці запобіжники були такими негнучкими, що
перешкоджали самій здатності держави належно й злагоджено
функціонувати. І лише в Англії потужний парламент спромігся нав’язати
принцип підзвітності королю, але так, що це не підірвало цілісного
суверенітету. Постає запитання: чим зумовлена відмінність у цих
результатах?

Цю дисперсію може пояснити проста модель, пов’язана з балансом сил
серед політичних акторів аграрних суспільств, які ми описували: сама
держава в особі короля; верховна знать; шляхта (дворянство); і те, що я
називаю третім станом. Безумовно, такий четвірний поділ надзвичайно
спрощує відповідь, але, однак, видається корисним для розуміння.

У Європі держава виникла тоді, коли кілька благородних домів здобули
першу перевагу в ролі піонерів, ставши потужнішими за решту: Капетинґи у
Франції, Арпади в Угорщині, династія Рюриковичів у Московській державі,
норманський королівський дім після завоювання Англії. Їхня поява й
зростання були зумовлені складним переплетенням сприятливої географії,
лідерства, організаційної компетенції й здатності легітимно керувати.
Легітимність може бути джерелом первісної переваги правителя, як у
випадку короля Іштвана, що навернув угорців у християнство, або вона
може приходити з воєнними успіхами, перемогою над суперниками й
гарантуванням миру й безпеки всьому суспільству.

Вищу знать цілком можна описати як осілих ватажків, що мали власні
землі, армії васалів і ресурси. Ця група ефективно управляла своїми
територіями, які могли передаватися нащадкам чи обмінюватися на інші
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активи.
Шляхта була менш впливовою елітою, що мала соціальний статус, але

необов’язково володіла значними землями чи іншими ресурсами. Вона була
численнішою за дворянство й підпорядковувалася йому.

Третій стан складався з ремісників, купців, вільних селян та решти
простого люду, що населяв великі й малі міста та жив за межами помісної
економіки й феодальної правової системи.

Поряд із цими групами було селянство, яке становило переважну
кількість населення. Однак воно не було значущим політичним актором,
поки не дало про себе знати в певних районах Північної Європи у XVIII
столітті. Розпорошене, незаможне й малоосвічене селянство зрідка бувало
здатним на значні колективні дії. Аграрні суспільства — від Китаю до
Туреччини і Франції — переживали періодичні спалахи насильницьких
селянських повстань, і всі їх урешті придушували, часто з надмірною
жорстокістю. Ці бунти впливали на поведінку й розрахунки інших акторів,
наприклад, спонукали державу до обережності, коли та задумувала
підвищення податків. В інших випадках селянські повстання могли навіть
скинути ті чи інші (китайські) династії. Але селянству зрідка вдавалося
виступати в ролі корпоративної групи чи змушувати до довгострокових
інституційних змін, що враховували б його інтереси.

Стосунки між цими групами було проілюстровано на малюнку 1 (див.
стор. 357). Загалом соціальні групи (крім селянства) були мобілізованими
більшою чи меншою мірою і, таким чином, могли виступати як політичні
актори й боротися за владу. Держава могла робити спроби розширення
своїх повноважень, тоді як групи за її межами прагнули захистити й
розширити наявні в них привілеї як проти (і за рахунок) держави, так і
проти одна одної. Результат цієї боротьби значною мірою залежав від
колективних дій, до яких ставав спроможним кожен актор. А потреба в
солідарності поширювалася на саму державу. Державна слабкість могла
бути результатом внутрішніх розколів усередині панівної династії,
наслідком організаційних невдач, утрати віри в легітимність царського дому
з боку васалів або навіть просто результатом неспроможності короля зачати
спадкоємця. Крім того, серед цих груп були можливі будь-які альянси: між
королем і шляхтою, між королем і третім станом, між вищою знаттю й
шляхтою, між дворянством і третім станом і так далі.

У тих випадках, коли виникав абсолютизм, сильний чи слабкий,
неминучими були збої в колективних діях з боку груп, що протистоять
державі (див. мал. 6). Там, де було запроваджено підзвітність, держава була
відносно слабкою в стосунках з іншими політичними групами.
Парламентські уряди виникали в умовах відносного балансу сил між
згуртованою державою й так само добре організованим суспільством,
спроможним захистити свої інтереси.
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СЛАБКИЙ АБСОЛЮТИЗМ
Тепер ми можемо узагальнити описане в попередніх розділах.
Слабкий абсолютизм породили Франція й Іспанія, коли порівняно слабка

держава зустрілася з добре організованим суспільством і, проте, їй вдалось
опанувати його. В обох випадках державна влада сконцентрувалася на
обмеженій території, що складалася з королівських доменів і пов’язаних з
ними земель, на яких держава була безпосереднім податковим органом. Це
були адміністративно-державні області довкола Парижа (французька
монархія) і Кастилія (іспанські Габсбурґи). Проте держава прагнула
поширити свою владу на інші регіони шляхом кооптації, династичних
інтриг і відвертого завоювання. Географія Західної Європи і військові
технології кінця XVI й початку XVII століть, так чи інакше, не сприяли
швидкій експансії, а крім того, слід пам’ятати й про бастіонну систему
укріплень, звану італійською, що змушувала до тривалих облог і
перетворювала їх на витратну справу. Тож і французькі, і іспанські монархи
швидко скотилися у глибоку фінансову скруту через військові витрати й
імперське перенапруження.

В обох випадках були сильні місцеві гравці, що діяли за межами держави
й прагнули протистояти проекту централізації. До них входили давні
благородні роди із землями й ресурсами та широкий клас шляхти
(дворянства) і міська буржуазія. Вони були організовані у формальні
станові представництва: парламенти у Франції і кортеси в Іспанії. І
французькій, і іспанській державам вдалося поступово кооптувати ці групи.
Це, очевидно, не було цілеспрямованою стратегією державного
будівництва, радше — відчайдушною спробою інновації, аби лише
запобігти банкрутству. Французька держава спочатку купила лояльність
місцевих еліт в адміністративно-державних областях через надання їм
спеціальних податкових пільг і привілеїв. Після банкрутства й відмови від
боргів перед «Ґран парті» в 1557 році вона почала продавати посади
заможним приватним особам. Ці посади стали спадковими на початку XVII
століття і згодом перетворилися на предмет постійного продажу й
перепродажу аж до часів Людовика XIV наприкінці століття. Іспанська
держава банкрутувала від ранніх часів свого існування через тривалі
династичні війни в Італії та країнах сучасного Бенілюксу. Якщо доходи від
Нового Світу тримали її на плаву до кінця XVI століття, то вже в XVII
столітті вона почала оптовий розпродаж своєї влади.
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Здатність обох — і французьких, і іспанських — монархів акумулювати
владу була суворо обмежена раннім існуванням верховенства права в обох
країнах. Монархи були змушені поважати феодальні права й привілеї своїх
підданих. Вони, без сумніву, прагнули розширити свої податки й призов до
війська за кожної нагоди, намагаючись гнути, ламати або обходити закон за
кожної слушної нагоди. Вони закликали й заохочували інтелектуалів до
напрацювання й поширення доктрин абсолютизму й суверенітету, аби
підкріпити думку, що саме вони є остаточним і абсолютним джерелом
права. Проте вони не намагалися скасувати саме право, як не намагались
ігнорувати його. Зрештою, були такі нормативні обмеження, які
перешкоджали їм діяти свавільно, як китайські монархи, як згадувана
імператриця У, що вдавалася до кривавих чисток своїх аристократичних
суперників, або перший імператор Мін, який просто конфіскував землі
провідних аристократичних сімей.

Поступова й невпинна кооптація еліт означала фактичне розширення
коаліції шукачів ренти, що включила в себе передусім традиційні
аристократичні еліти і, крім того, додала наново мобілізованих соціальних
суб’єктів, як-от міську буржуазію. Замість злагоджених дій на захист своїх
інтересів як класу, ці еліти торгували політичною владою заради
соціального статусу і частки в державній владі — але не в парламентському
представництві, а радше в безпосередній претензії на податкову владу від
імені держави. За висловом Токвіля, свобода тлумачилася не як справжнє
самоврядування, а як привілей. Це вело до слабкої форми абсолютизму, бо
держава, з одного боку, не стикалась із жодними формальними
конституційними обмеженнями своєї влади, а з другого, визначила
майбутнє впливовим індивідам, маючи щодо них лише обмежену здатність
до дії.

Слабкість держави, зрештою, виявилася фатальною і для Франції, і для
Іспанії. Оскільки державне будівництво базувалося на звільненні еліт від
податків, їхній тягар лягав на селянство й звичайних ремісників. Тому ці
країни не могли зібрати достатньо доходів для задоволення імперських
амбіцій своїх правителів. Франція не могла конкурувати з меншою Англією,
чию податкову базу забезпечував принцип парламентської підзвітності й
відповідальності. Іспанія, у свою чергу, увійшла в період багаторічного
військового й економічного спаду. Держави обох країн втратили
легітимність передусім через корумпованість способу, у який їх зібрали
докупи, а невдалі спроби Франції реформувати себе проклали шлях до
наступної революції.

СИЛЬНИЙ АБСОЛЮТИЗМ
Росія спромоглася на встановлення сильної форми абсолютизму, значно

ближчої до Китаю, з причин, які стають очевидними за порівняння її
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розвитку з французьким чи іспанським. Можна розпізнати щонайменше
п’ять важливих моментів розбіжності.

Першим є фізична географія Росії — пласкої відкритої степової рівнини з
нечисленними бар’єрами для кінних армій — що означала вразливість до
вторгнення з південного, південно-східного й північно-західного, часто
одночасно, боків.

Це надавало особливої ваги здатності до військової мобілізації, але й
означало, що воєначальник, який першим брався за опанування країни,
здобував величезну перевагу перед своїми суперниками. Сила Московської
держави базувалася на призові середнього служивого класу — дворянства
— на пряму військову службу. Держава чинила саме так через своє
розташування — як прикордонна держава з погано визначеними межами.
Як у випадку із сипагами Османів, члени середнього служивого класу в
нагороду за службу в кінноті отримували нові землі. (Найближчим
еквівалентом такої практики в Західній Європі було надання іспанською
короною дарунків конкістадорам у Новому Світі як нагороди за службу, що
потягло за собою появу аналогічної ієрархічної політичної системи).
Московська держава здобула значні переваги як першопроходець завдяки
своїм раннім успіхам проти татар, що додало їй легітимності в конкуренції
серед князів часів роздробленості.

По-друге, минуло дуже мало часу між поваленням монгольського ярма та
проектом державного будівництва, яким зайнялася Москва. У Західній
Європі феодалізм тривав вісімсот років, аби пустити коріння, виростити
гордовиту кровну знать, що сховалася в неприступних замках, якими були
промережені тодішні європейські ландшафти. Натомість період
роздробленості тривав у Русі лише пару сотень років. Члени благородного
боярського класу були значно менш організованими в протистоянні владі
централізованого монарха, до того ж вони не жили в замках. І вони, і
незалежні міста, такі як Новгород, були значно менш захищеними
фізичною географією, ніж їхні аналоги в Західній Європі.

По-третє, Росії бракувало традицій верховенства права порівняно із
Західною Європою. Православна церква у Візантії, яка призначала
російського патріарха, ніколи не переживала чогось схожого на боротьбу за
інвеституру і залишилась у цезаропапізмі до падіння Константинополя.
Право Візантійської імперії не мало шансів перетворитися на узгоджений,
цілісний корпус під охороною автономної юридичної професії, як це було
на Заході. Російська православна церква, яка була духовним спадкоємцем
візантійської церкви, періодично демонструвала певну політичну
незалежність від московських правителів, але також користувалась
великими вигодами від патронату держави. На відміну від ситуації в
Західній Європі, де католицька церква могла налаштувати й використати
одного правителя проти іншого в умовах роздробленості політичного
ландшафту, російській церкві не було куди податися, крім Москви, і часто
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вона опинялась серед палких прихильників і помічників держави. Брак
незалежного церковного авторитету, спроможного оберігати тіло
церковного права, означав відсутність інституційного дому для юридично
підготовлених фахівців із власним корпоративним відчуттям ідентичності.
Церковні бюрократи служили кузнею адміністративних кадрів ранніх
західноєвропейських держав; у Росії державний апарат комплектувався
відставними військовиками та вотчинними, патримоніальними
призначенцями (що часто були одними й тими самими людьми). Нарешті,
модель правителів, що пасувала багатьом росіянам, відповідала не князю,
що керувався правом, а хижим монгольським завойовникам.

По-четверте, фізична географія підштовхувала до утворення картелів з
доданими до них кріпаками і тісно пов’язувала інтереси всієї еліти — знаті й
дрібного дворянства — до монархії. В умовах відсутності фізичних бар’єрів
така інституція, як кріпосне право, могла зберігатися лише в тому випадку,
коли пани демонстрували самодисципліну, караючи й повертаючи одне
одному втікачів. Цар міг прив’язувати еліту до держави, підтримуючи
дедалі суворіші обмеження свобод кріпаків. У Західній Європі натомість
вільні міста були притулками, де невільники могли шукати свободи від
своїх володарів і їхніх панських економій. Місто було функціональним
еквівалентом кордону — і в Росії він виявився, зрештою, закритим. На
відміну від російського монарха та інших правителів Східної Європи,
західноєвропейські королі вбачали користь від вільних міст у власній
боротьбі проти великих магнатів, а тому захищали їх.

Нарешті, певні ідеї в Росії просто не поширилися тією мірою, якою вони
панували в країнах, розташованих далі на захід. Це стосується не лише
верховенства права, а всього комплексу ідей, що їх породили епохи
Реформації й Просвітництва. Практично в ту ж мить, в яку данська
королева-вдовиця Софія Магдалина звільняла кріпаків своїх помість,
Катерина ІІ, свого часу приятелька Вольтера, запроваджувала ще більш
жорсткі обмеження на свободу пересування кріпаків у Росії. Багато ідей
просвітництва запозичив російський монарх-модернізатор Петро І та інші,
а за три покоління цар Олександр II дав волю кріпакам. Але сучасні ідеї все
ще чинили там повільний та слабкий вплив, істотно слабший, ніж в інших
частинах Європи.

ЧОМУ АНГЛІЯ НЕ СКІНЧИЛА ТАК, ЯК УГОРЩИНА
На тлі невдалих спроб протистояти абсолютистській державі англійські

досягнення здаються ще більш вражаючими. Ключові соціальні групи в
Англії видаються значно солідарнішими в захисті своїх прав проти короля,
ніж деінде. Англійський парламент включав представників усіх класів
країни, від вищої знаті до дрібних фермерів. Особливо важливими були дві
групи: шляхта й третій стан. Перших не набирали на публічну службу за
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класовою ознакою, як у Росії, а останні здебільшого не були готові до
обміну своїх політичних прав на титули та індивідуальні привілеї, як це
трапилось у Франції. Французькій, іспанській та російській монархіям
вдалось успішно роздробити згуртованість різних еліт цих суспільств
шляхом продажу доступу та титулів окремим особам в еліті. Російське
місництво, як і Табель про ранги, служили цілям, дуже подібним до цілей
французьких та іспанських продажних посад. І якщо англійські монархи
намагалися впроваджувати стратагеми на кшталт продажних посад,
парламент залишався цілісною й об’єднавчою установою з причини,
викладеної в попередньому розділі, — спільної відданості місцевій
самоврядності, загальному праву та релігії.

Проте цього всього недостатньо для пояснення, чому англійський
парламент мав достатньо сили, аби змусити монархію до конституційного
врегулювання. Угорське дворянство, представлене у своєму парламенті,
також було потужним і добре організованим. Як і англійські барони в
Раннімеде, угорська шляхта змусила монарха до конституційного
компромісу — Золотої булли в ХІІІ столітті, а в наступні роки тримала
державу на дуже короткому повідку795. Після смерті Матяша Хуньяді 1490
року благородний стан скасував централізаційні реформи, запроваджені
монархією за попередніх поколінь, повернувши владу у свої руки.

Але угорська шляхта не використала отриману владу для зміцнення
країни загалом; її радше цікавило зменшення сплачуваних податків і захист
власних вузьких привілеїв за рахунок країни. В Англії, навпаки,
конституційний устрій, закладений Славною революцією 1688–1689 років,
значною мірою зміцнив державу аж до того, що протягом наступного
століття вона стала панівною в Європі. Тож, якщо парламент Англії мав
достатньо сили для стримування хижого натиску монарха, слід запитати
себе, чому цей парламент сам не перетворився на коаліцію зі збору ренти й
не пішов проти себе, як це зробив угорський уряд.

Щонайменше дві причини пояснюють, чому підзвітний уряд Англії не
переродився в жорстку й хижу олігархію. Перша пов’язана із соціальною
структурою Англії порівняно з Угорщиною. Хоча групи, представлені в
англійському парламенті, і були олігархією, вони перебували на вершині
значно мобільнішого й відкритішого для нееліт суспільства, ніж угорське. В
Угорщині шляхту поглинула вузька аристократія, тоді як в Англії вона
становила велику й згуртовану соціальну групу, потужнішу за аристократію.
Англія, на відміну від Угорщини, мала традицію масової політичної участі в
судах сотень і графств, а також інших інституцій місцевого самоврядування.
Англійські лорди звикли сидіти на зібраннях зі своїми васалами та
орендарями для розв’язання питань, що становили спільний інтерес.
Угорщина, крім того, не мала нічого подібного до англійських дрібних
фермерів, відносно заможних селян, що володіли власною землею і могли
брати участь у місцевому політичному житті. Міста Угорщини перебували
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під суворим контролем знаті, тож там не могла виникнути багата й потужна
буржуазія, як це було в містах Англії.

По-друге, незважаючи на англійські традиції індивідуальної свободи,
централізована англійська держава була і потужною, і шанованою серед
широких суспільних верств. Вона належала до перших держав, де
розвинулася єдина система правосуддя, захищала права власності й
перетворилася на велику морську потугу в боротьбі з різними
континентальними державами. Англійський експеримент з
республіканським урядуванням після страти Карла I в 1649 році та
Протекторатом Кромвеля успішним назвати не можна. Страта монаршої
особи здавалася несправедливою й незаконною навіть самим прихильникам
парламенту. Громадянська війна в Англії пережила таку само прогресуючу
радикалізацію, що пізніше характеризувала французьку, більшовицьку й
китайську революції. Більш екстремістські антимонархічні угруповання, як-
от левеллери та диґери, здавалося, вимагали не просто політичної
підзвітності, а набагато ширшої соціальної революції, яка налякала класи,
представлені в парламенті. Тому реставрацію монархії 1660 року з
коронуванням Карла II було сприйнято зі значним полегшенням796. Після
реставрації питання політичної відповідальності знову виникло за католика
Якова II, чиї махінації відродили підозри та протидію парламенту і,
зрештою, привели до Славної революції. Але цього разу ніхто не хотів
скасування монархії чи держави як такої; революціонери прагнули лише
відповідальності короля перед ними. Вони отримали такого монарха в особі
Вільгельма Оранського.

Знову ж таки, важливу роль відіграли ідеї. До кінця XVII століття
мислителі, як-от Гоббс і Локк, відкинули концепції феодального су-
спільного ладу, заснованого на класах і станах, виступивши на підтримку
соціального договору між державою та громадянином. У «Левіафані» Гоббс
стверджував, що люди принципово рівні як у своїх пристрастях, так і в
насиллі щодо інших, і що вони мають право вже в силу того, що є людьми.
Локк також прийняв ці ідеї і вдався до критики всіх позицій, крім однієї,
згідно з якою в основі легітимності правління лежить згода тих, ким
правлять. Можна було й скинути короля, але лише в ім’я згоди. Права, на
думку цих ранніх лібералів, були абстрактними та універсальними і не
могли бути легітимно привласнені могутніми індивідами. Угорщина
піддалась туркам та австрійцям задовго до того, як такі ідеї могли в ній
поширитися.

Із цього порівняння можна зробити один простий висновок. Політична
свобода, тобто здатність суспільства до самоврядування, залежить не лише
від того, наскільки суспільство може мобілізувати опозицію центральній
владі й накласти на державу конституційні обмеження. Йому також
потрібна держава, що матиме достатньо сили, коли потрібно діяти.
Підзвітність і відповідальність не є однобічним рухом від держави до
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суспільства. Якщо уряд не може діяти цілісно і якщо бракує ширшого сенсу
публічним цілям, то це означатиме брак фундаменту для справжньої
політичної свободи. На відміну від Угорщини після смерті Матяша Гуньяді,
англійська держава після 1689 року залишалась і сильною, і згуртованою, а
парламент — готовим до самооподаткування й жертовності у тривалій
боротьбі з іноземними країнами XVIII століття. Політична система,
пронизана інструментами стримувань і противаг, потенційно не може бути
успішнішою за ту, де їх немає взагалі, бо уряд час від часу змушений діяти
рішуче й наполегливо. Стійкість і стабільність підзвітної політичної
системи, таким чином, спирається на баланс влади між державою та
суспільством, що лежить у її основі.

ДІСТАТИСЯ ДАНІЇ
Серед проблем «Історії вігів» є одна, яка перетворює історію Англії на

парадигму появи конституційної демократії як такої. Проте були й інші
шляхи європейських країн, які досягли того пункту призначення, куди
зрештою прийшла Англія. Оскільки ми почали цей довгий опис
політичного розвитку з питання, як Данія стала Данією —
законослухняною, демократичною, успішною та добре керованою
державою з найнижчим рівнем політичної корупції у світі, то мусимо
витратити якийсь час на пояснення.

У 1500 році не було ані очевидним, ані обов’язковим, що Данія (або будь-
яка інша країна Скандинавії) піде іншим шляхом, ніж решта
середньовічних суспільств Європи. Дехто з дослідників намагався
відстежити сучасність Данії, повернувши відлік назад аж до вікінгів, які від
початку населяли Скандинавію797. Але зрозуміти, як ця група племен-
мародерів принципово відрізняється від інших племен германських
варварів, що заселяли Європу після розвалу Римської імперії, за винятком
того, що вони плавали в довгих човнах, а не їздили кіньми, — важко.

Данська монархія (дуже давнього роду) стала відносно слабкою в ХІІІ
столітті, коли король був змушений підписати Велику хартію, що вимагала
консультацій з благородним парламентом і особливих привілеїв церкві798.
Данська економіка, як і в Європі, засновувалася на феодальному маєтку,
хоча розташування Данії на вході в Балтійське море й близькість до
Ганзейських міст перетворили міжнародну торгівлю на доволі важливий
чинник економічного розвитку799. Після розпаду Кальмарської унії, що на
короткий час об’єднала більшу частину Скандинавії в середині XV століття,
Данія залишалась досить важливою міжнародною державою, що
контролювала Норвегію, Ісландію, німецькомовні території Шлезвіґ і
Гольштейн, а також провінції по всьому Зунді, що зараз є західною
Швецією.

Якби можна було виокремити подію, що відправила Данію та решту
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Скандинавії різними шляхами розвитку, то я назвав би протестантську
Реформацію. Як і в інших частинах Європи, ідеї Мартіна Лютера ще раз
засвідчили свою дестабілізуючу силу, що каталізувала довгостроковий
народний гнів на католицьку церкву. У Данії нетривала громадянська війна
привела до перемоги протестантської сторони й сприяла формуванню
національної лютеранської церкви 1536 року800. Цей результат був
зумовлений настільки ж матеріальними, наскільки й моральними
чинниками: король Данії розгледів цінну можливість захопити значні
активи церкви, що складали близько 30 % земель Данії801.

Проте справді тривалого політичного впливу Реформація в Данії досягла
через заохочення селян до грамотності. Лютерани рішуче виступали за
необхідність безпосереднього спілкування простих людей з Богом через
читання Біблії або хоча б Малого Катехізису, укладеного Лютером. Від XVI
століття лютеранська церква почала відкривати школи в кожному
данському селі, де священики навчали селян основ читання й письма.
Результатом стало те, що до ХVIII століття селянство Данії (та інших частин
Скандинавії) перетворилося на освічений та організований соціальний
клас802.

Соціальна мобілізація сучасних суспільств, як правило, відбувається
внаслідок економічного розвитку. Цим маршрутом пройшла середньовічна
Англія, де розширення права власності, згідно із загальним правом,
сприяло перетворенню верхніх прошарків англійського селянства на
політично активних землеробів. У домодерній Данії XVI століття, навпаки,
саме релігія стала рушієм соціальної мобілізації. Грамотність не тільки
дозволила селянам покращити своє економічне становище, а й допомагала
їм спілкуватися між собою й навіть організуватися в політичних акторів.
Важко уявити більший контраст, ніж між аграрною Скандинавією та Росією
початку ХІХ століття, попри географічну близькість та подібний клімат.

На відміну від англійського випадку, представницька демократія Данії
постала не на основі віджилих феодальних інституцій (парламентів), що
були доволі добре організовані в спроможності протистояти централізації,
якою займалась держава. У Данії абсолютистська держава з дедалі
витонченішою бюрократією була створена в 1660 році після поразки у війні
зі Швецією803. Данський парламент було скасовано, а станового політичного
представництва, до якого міг звертатись монарх по дозвіл на підвищення
податків, не було.

Найважливіша політична революція настала в період між 1760 і 1792
роками, коли просвітлена данська монархія поступово скасувала кріпацтво
(швед.: Stavnsbandet), спочатку на королівських доменах, а потім і для всіх
землевласників, разом з обмеженням права поміщиків накладати
принизливі покарання на селян, як-от шмагання на дерев’яному коні804.
Селянам не було надано виборчих прав, але вони отримали право володіти
землею і вільно й рівноправно торгувати805.
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Данський монарх вважав свободу селянства можливістю підірвати силу
землевласників зі шляхти, що запекло протистояли його реформам.
Звільнення селян дозволило йому організувати їхній призов безпосередньо
в національну армію. Ідеї також відіграли свою роль: у «Багатстві народів»
Адама Сміта, що побачило світ 1776 року, стверджувалося, що вільні селяни
зрештою досягнуть набагато вищої продуктивності, ніж невільні раби. Але
настільки ж важливим був той факт, що селянство й саме ставало дедалі
освіченішим, мобілізованішим і готовим користуватися можливостями
економічної свободи, переходячи до тієї діяльності, що давала вищу додану
вартість, як-от харчова промисловість.

Друга велика подія, яка відкрила перспективи для сучасної данської
демократії, походила ззовні. Наприкінці XVIII століття Данія була
середньою за масштабами багатонаціональною європейською державою.
Вона втратила Норвегію в 1814 році в наполеонівських війнах. Поширення
ідей Французької революції в перші десятиліття ХІХ століття мало складні
політичні наслідки, бо вони були стимулом для вимог політичної участі з
боку буржуазії та селянства і змагань за національне визнання з боку Данії
значної німецькомовної меншини.

Пруссія розв’язала цю проблему, зайнявши переважно німецькомовні
герцогства Шлезвіґ і Гольштейн та забравши їх у данців у короткій, але
рішучій війні 1864 року. За ніч Данія перетворилася на маленьку,
гомогенну, переважно данськомовну країну й усвідомила, що їй доведеться
такою бути й надалі.

Ці події сформували контекст появи демократії кінця ХIХ століття та
соціал-демократії початку ХХ століття в цій країні. Фермерський
політичний рух, натхнений священиком і педагогом Н. Ф. С. Ґрундтвіґом,
склався спочатку як рух за релігійне відродження, що відірвався від
офіційної лютеранської церкви й зайнявся створенням шкіл у всій країні806.
Після того як 1848 року було запроваджено конституційну монархію,
фермерський рух і національні ліберали, що представляли буржуазію
країни, почали вимагати безпосередньої політичної участі, що потягло за
собою надання їм прав голосу наступного року. Поява данської держави
загального добробуту у ХХ столітті лежить за межами цього тому. Але коли
та нарешті з’явилася, то спиралася не лише на робітничий клас, а й на клас
фермерів, чию мобілізацію було спричинено на ключовому моменті
розвитку не економічним зростанням, а релігією.

У Данії розвиток демократії та сучасної ринкової економіки
супроводжувався значно меншими конфліктами та жорстокістю, ніж в
Англії, не кажучи вже про Францію, Іспанію та Німеччину. Щоб дістатися
сучасної Данії, її мешканцям довелося пережити низку воєн із сусідами,
зокрема зі Швецією й Пруссією, а в XVII та XIX століттях у країні відбулися
ще й жорстокі громадянські конфлікти. Але ця держава не зазнала тривалих
громадянських війн, руху «обгородження», вона оминула абсолютистську
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тиранію, не потопала в бідності ранньої індустріалізації, успадкувала значно
слабші класові конфлікти. Ідеї були надзвичайно важливими для данської
історії не лише з погляду Лютерової чи Ґрундвіґової ідеології, а й з огляду
на те, як думки Просвітництва про права та конституціоналізм були
сприйняті данськими монархами XVIII й ХІХ століть.

Історія злету данської демократії сповнена історичних катаклізмів і
жорстких умов, які неможливо відтворити деінде. Данці пройшли зовсім
іншим шляхом до сучасної ліберальної демократії, ніж англійці, але
зрештою опинилися в подібних умовах. Обидві країни здобували міцну
державу, розвинувши верховенство права та підзвітність і відповідальність
уряду. Тож, вочевидь, щоб «дістатися Данії», можна йти різними шляхами.

795 Чуття національної спільноти, виплекане ширшим за масштабами політичним договором,
відображене в контрасті між Великою хартією вольностей і Золотою буллою. Золота булла була
зумовлена не баронами, її поява була наслідком активності класу королівських вояків і замкової
гвардії, що шукали захисту від баронів. Англійські барони стверджували, що виступають від імені
всієї національної спільноти, зокрема церкви і звичайних англійських громадян, вимагаючи
конституційного захисту своїх прав. Угорське дворянство сприяло появі Золотої булли, навпаки,
передусім через зацікавленість у захисті власних інтересів. Вони, як і французька та російська
аристократія, розуміли свободи як привілеї, а не загальний стан громадянства, і коли дбали про
себе, були мало зацікавлені в поширенні захисту на права решти. Sacks. Paradox of Taxation. — Р.
15.
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798 Kenneth E. Miller. Government and Politics in Denmark (Boston: Houghton Mifflin, 1968): 23.
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(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979): 90–91.
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Частина п’ята. НА ШЛЯХУ ДО ТЕОРІЇ
ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ
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29. ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І ПОЛІТИЧНИЙ ЗАНЕПАД

Біологічні засади політики; механізми, що рухають розвитком політичного
порядку; що таке політика і чим вона відрізняється від економіки;
визначення інституцій; джерела політичного занепаду; держава,
верховенство права, підзвітність і відповідальність та взаємозв’язки між
ними; як змінилися з часом умови політичного розвитку

Цей том містить інформацію про політичний розвиток від часів первісної
людини й завершується французькою та американською революціями, у
момент появи цілком сучасної політики. Відтоді з’явилася низка політей,
яким були властиві всі важливі політичні інституції: держава, верховенство
права та підзвітний уряд.

Дехто з читачів може дійти висновку, що мій опис політичного розвитку
визначений історично. Тобто що я, описуючи складні й контекстно
специфічні витоки інституцій, стверджую, що аналогічні інституції можуть
постати в певний час тільки в аналогічних умовах і що країни приречені на
єдиний шлях розвитку власною унікальною історією та історичною
перспективою.

Це, безумовно, не так. Інституції, що надають переваги суспільствам, у
яких виникають, зазвичай копіюють і вдосконалюють інші суспільства;
серед суспільств із часом простежується навчальна та інституційна
конвергенція. Ба більше, історичне оповідання в цій книжці закінчується
лише напередодні Індустріальної революції, яка істотно змінила умови, у
яких відбувався політичний розвиток. Обидва ці пункти розглянуто в
останньому розділі. У другому томі я опишу й проаналізую політичний
розвиток у постмальтузіанському світі.

Враховуючи неабиякий консерватизм людських суспільств у питанні
інституцій, варто наголосити, що вони ніколи не намагаються починати з
чистого аркуша з кожним наступним поколінням. Нові інституції зазвичай
накладаються на вже наявні, ті, що функціонували протягом надзвичайно
тривалих періодів часу. Сегментарні родоводи, наприклад, є однією з
найдавніших форм соціальної організації, але вони досі існують у багатьох
регіонах сучасного світу. Неможливо зрозуміти зміни без уваги до
спадщини минулого і тих способів, якими вона часто обмежує вибір
політичних акторів сьогодення.

Ба більше, розуміння складних історичних обставин, у яких інституції
з’являлись, може допомогти збагнути, чому їх передача й імітація важко
даються навіть за сучасних умов. Часто політичні інституції постають як
результат упливу чинників неполітичного характеру (економіст сказав би,
що ці чинники є екзогенними для політичної системи). Ми вже бачили
кілька прикладів цього. Приватна власність, зокрема, з’явилася не тільки
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внаслідок економічних причин, а й тому, що родинам потрібне було місце
для поховання предків і заспокоєння душ померлих. Так само й святість
верховенства права історично пов’язана з релігійними витоками права.
Сама держава в Китаї та Європі постала внаслідок відчайдушного пошуку
засобів стримати невпинні війни, власне, як і сучасна міжнародна система,
що намагається завчасно їх гасити. Тому спроби відтворити ці інституції без
впливу цих «екзогенних» чинників часто є важкою боротьбою.

Далі я підіб’ю підсумки деяких тем, розглянутих в описі історії
інституційного розвитку, і спробую виокремити з них контури теорії
політичного розвитку та політичного занепаду. Цього може виявитися
недостатньо, аби визнати їх за справжню теорію, спроможну на
прогнозування, бо отримувані результати є наслідком надто багатьох
взаємопов’язаних чинників. Крім того, залишається ще проблема черепахи:
перша черепаха, обрана як аргумент, завжди спирається на другу черепаху,
та — на третю, і так далі вниз. Однією з підстав, на яких я почав писати цей
розділ про природний стан і людську біологію, є те, що він є очевидною
відправною точкою — Grund-Schildkröte, базовою черепахою, на якій
можна розмістити решту черепах.

БІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ
Людям не дано абсолютної свободи для конструювання в соціумі власної

поведінки. Вони поділяють між собою спільну біологічну природу. Цій
природі властива надзвичайна одноманітність у всьому світі, враховуючи
той факт, що більшість сучасних людей за межами Африки пішли від однієї
відносно невеликої групи індивідів приблизно п’ятдесят тисяч років тому.
Спільна природа не визначає політичної поведінки, але вона формує та
обмежує характер можливих інституцій. Це також означає, що людська
політика підпорядкована певним рекурентним моделям поведінки в часі та
в різних культурах. Цю спільну природу можна описати так.

Люди ніколи не існували в пресоціальному стані. Ідея про те, що люди
колись існували як окремі, ізольовані індивіди, що взаємодіяли або через
анархічне насильство (Гоббс), або мирно ігноруючи одне одного (Руссо), є
хибною. Люди, як і їхні предки-примати, завжди жили в родинних
соціальних групах різного розміру. Очевидно, що вони жили цими
соціальними одиницями досить тривалий час, потрібний для розвитку їхніх
когнітивних та емоційних здібностей, що дало змогу просунути соціальну
співпрацю, еволюціонувати й стати складником генетичних ресурсів. Це
означає, що модель раціонального вибору в колективних діях, за якої
індивіди вираховують свою вигоду від співпраці, значно занижує роль
соціальної взаємодії, що існує в людських суспільствах, і не враховує
мотивів, що лежать у її основі807.

Природна людська здатність до соціальності побудована довкола двох
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принципів: родового добору і взаємного альтруїзму. Принцип родового
добору, або інклюзивної відповідності, вказує на те, що люди будуть діяти
альтруїстично в стосунках з генетичними родичами (або особами, які
вважаються генетичними родичами) у приблизній пропорції до кількості
їхніх спільних генів. Принцип взаємного альтруїзму свідчить, що люди, як
правило, розвиватимуть стосунки взаємної вигоди або взаємної шкоди,
співпрацюючи в часі з іншими особами. Взаємний альтруїзм, на відміну від
родового добору, не залежить від генетичного стосунку, однак залежить від
неодноразової й прямої особистої взаємодії і довірчих взаємин,
породжених у такій взаємодії. Ці форми соціального співробітництва є
типовими способами взаємодії людей за відсутності стимулів
дотримуватися інших, більш безособових установок. Коли безособові
інституції занепадають, ці форми співпраці завжди виникають їм на заміну,
бо саме вони є природними для людей. Те, що я означив як патримоніалізм,
є політичним залученням на основі якогось із цих двох принципів. Таким
чином, коли бюрократичні посади заповнюються родичами правителів
наприкінці династії Хань у Китаї, коли турки прагнуть «пропхати» своїх
синів у яничарський корпус або коли посади продають як спадкове майно в
старорежимній Франції, це означає лише самоствердження природного
принципу родового добору.

Люди мають вроджену схильність до створення норм і правил і
подальшого слідування їм. Оскільки інституції є, по суті, правилами, що
обмежують індивідуальну свободу вибору, так само можна стверджувати,
що в людей є вроджена схильність створювати інституції. Окремі індивіди
можуть раціонально виводити правила з розрахунку максимально
вдовольнити власний інтерес, що вимагає від них взаємодії й
домовленостей з іншими індивідами. Люди народжуються з набором умінь
пізнавати й розпізнавати, що дає їм змогу вирішувати проблеми соціальної
співпраці, як-от відомої «дилеми в’язнів». Вони можуть пам’ятати колишню
поведінку, користуватися нею як дороговказом у майбутній співпраці; вони
передають інформацію про надійність інших у плітках та інших формах
обміну інформацією; у них є гострий інструментарій і спроможність
виявляти брехню та ненадійну поведінку шляхом вокальних і візуальних
сигналів; у них є режими спілкування для обміну інформацією за
допомогою мови та невербальних форм спілкування. Ця здатність
створювати правила й дотримуватися їх є засобом економізації власної
поведінки в тому сенсі, що це значно знижує трансакційні витрати на
соціальну взаємодію й уможливлює ефективні колективні дії.

Людський інстинкт дотримання правил часто залежить не від розуму, а
від емоцій. Емоції, такі як провина, сором, гордість, гнів, збентеження та
захоплення, не є завченими способами поведінки, як їх описує Локк,
вважаючи якимось чином надбаними після народження при взаємодії з
емпіричним світом поза людиною. Їх радше природно демонструють
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маленькі діти, що потім облаштовують свою поведінку навколо генетично
вкорінених, але культурно опосередкованих правил. Наша здатність до
нормотворчості й слідування нормам, таким чином, є дуже схожою на нашу
здатність до мовлення: якщо зміст правил є умовним і залежить від
суспільства до суспільства, «глибока структура» правил і здатність набувати
їх є природними.

Схильність людини наділяти правила внутрішньою цінністю допомагає
пояснити величезний консерватизм, притаманний суспільствам. Правила
можуть розвиватись як корисні засоби пристосування до певного набору
умов середовища, але суспільства схильні чіплятися за них довго після того,
як ці умови змінилися чи відпали, а правила стали несуттєвими або навіть
шкідливими. Мамлюки відмовлялись від використання вогнепальної зброї
ще довго після того, як її ефективність була продемонстрована
європейцями, не бажаючи втрачати свою емоційну прив’язаність до певних
форм війни, кінної армії. Це безпосередньо потягло за собою їхню поразку
від османів, чия готовність адаптуватися була значно вищою. Отже, у різних
людських суспільствах спостерігається загальний принцип консерватизму в
ставленні до інституцій.

Людським істотам властива природна схильність до насильства. Від
початку свого існування люди чинили акти насильства щодо інших
людських істот, як це робили їхні предки — примати. Згідно з Руссо у його
«теорії вічного миру», схильність до насильства — це щось глибше, ніж
набута поведінка, що виникла лише в певний момент історії людства.
Водночас соціальна організація завжди і всюди існувала для контролю й
вгамування насильства. Справді, одна з найважливіших функцій
політичних інституцій полягає саме в контролі й агрегуванні того рівня, за
якого з’являється насильство.

Людські істоти за своєю природою бажають не тільки матеріальних
ресурсів, а й визнання. Визнання означає підтвердження гідності чи цінності
іншої людини, яке, іншими словами, означає статус. Боротьба за визнання
або статус часто має зовсім інший характер, ніж бої за ресурси, бо статус є
відносним, а не абсолютним, що економіст Роберт Франк називає
«позиційним добром»808. Інакше кажучи, хтось може мати високий статус,
тільки якщо решта мають нижчий. На відміну від гри в співпрацю або вигід
від вільної торгівлі, які несуть можливості обопільного успіху й дозволяють
обом гравцям виграти від взаємодії, боротьба за відносний статус завжди
має в підсумку нульову суму, де виграш для одного гравця обов’язково є
втратою для іншого.

Чималий шмат людської політики обертається навколо боротьби за
визнання. Це стосується не тільки охочих посісти китайський трон, які
шукають Небесного мандату, а й скромних селян-повстанців, що борються
за справедливість, одягнувши жовті або червоні пов’язки чи французькі
«червоні ковпаки». Арабські племена змогли узгодити розбіжності між
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собою й завоювали більшу частину Північної Африки й Близького Сходу,
бо домагалися визнання своєї релігії, ісламу, так само як європейські воїни-
хрестоносці завойовували Новий Світ під християнським прапором. У
пізніші часи зростання сучасної демократії неможливо відділити від
боротьби за визнання однаковості людської гідності, що лежить в її основі.
В Англії був прогресивний зсув у характері вимог визнання, що змістило
акцент від прав племен або сіл до прав усіх англійців і до прав людини
Джона Локка.

Важливо опиратися спокусі принизити людську мотивацію, звівши її до
економічного прагнення контролю над ресурсами. Насильство в історії
людства часто чинили ті, хто прагнув не матеріальних благ, а визнання.
Конфлікти часто тривають далеко за межами того моменту, коли вони все
ще мають економічний сенс. Визнання іноді пов’язано з матеріальним
добробутом, але загалом воно досягається за його рахунок і на шкоду йому.
Тож спрощувати, розглядаючи визнання як інший тип «користі»,
неправильно.

ІДЕЇ ЯК ПРИЧИНИ
Неможливо розвинути будь-яку змістовну теорію політичного розвитку

без уваги до ідей як основної причини того, чому суспільства йдуть різними
шляхами. З позицій соціальної науки, вони є незалежними змінними, або
черепахами, прихованими далеко внизу піраміди, і не обов’язково такими,
що стоять на спинах черепах економіки або фізичного середовища.

Люди в усіх спільнотах створюють ментальні моделі реальності. Ці
ментальні моделі приписують причиновість різним чинникам, часто
невидимим, а їхні функції полягають у тому, щоб зробити світ більш
зрозумілим, передбачуваним і легше маніпульованим. У більш ранніх
суспільствах ці невидимі сили вважалися духами, демонами, богами або
природою; нині вони є абстракціями, як-от сила тяжіння, радіація,
економічна користь, соціальні класи тощо. Усі релігійні вірування є
ментальними моделями реальності, у яких спостережувані події
приписуються невидимим або нечітко видимим силам. Принаймні з часів
Девіда Юма ми розуміємо, що неможливо перевірити причиновість одними
лиш емпіричними даними. З поглибленням сучасних природничих наук,
проте, ми рушили в бік теорій причинового зв’язку, які хоча б можна
фальсифікувати: чи то через контрольовані експерименти, чи то завдяки
статистичному аналізу. Маючи дієвіші способи перевірки причиново-
наслідкових теорій, люди можуть ефективніше керувати своїм
середовищем, наприклад, користуватися добривами й зрошенням замість
принесення в жертву тварин заради вищих урожаїв. Але кожному відомому
людському суспільству властивий певний тип причиново-наслідкової
моделі дійсності, яка припускає його природний, а не набутий характер.
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Спільні ментальні моделі — і передусім ті, що набувають форми релігії, —
мають вирішальне значення в сприянні широкомасштабним колективним
діям. Колективні дії, засновані тільки на раціональній індивідуальній
користі, постають переважно неадекватним поясненням того ступеня
соціальної співпраці й альтруїзму, що часто існує у світі809. Віра допомагає
мотивувати людей до вчинків, яких вони ніколи не зробили б, будучи
зацікавленими лише в ресурсах або матеріальному добробуті, як ми бачили
у випадку появи в VII столітті ісламу в Аравії. Поділяючи віру й культуру,
легше покращити співпрацю, особливо досягнувши спільності цілей і
сприяючи взаємодії при розв’язанні спільних проблем810.

Багато людей, спостерігаючи за релігійними конфліктами сучасного світу,
відчули вороже ставлення до релігії як такої, бо бачили її серед джерел
насильства й нетерпимості811. У світі, де релігії перекривають одна одну й
пропонують різноманітні вірування, справи можуть виглядати саме так.
Але цей підхід забуває про ширший історичний контекст, у якому вони
були вирішальним чинником, забезпечували соціальну взаємодію,
співпрацю і були здатними залишити далеко позаду рідню й друзів як
джерела соціальних зв’язків. Крім того, світські ідеології, як-от марксизм-
ленінізм або націоналізм, що замінили релігію в багатьох сучасних
суспільствах, мають не менш руйнівний потенціал через пристрасні
переконання, породжувані ними.

Між ментальними моделями й правилами є тісні зв’язки, бо моделі часто
породжують правила, яких мають дотримуватися суспільства. А релігії — це
щось більше за теорії; вони є обов’язковими моральними кодексами, що
прагнуть забезпечити дотримання правил своїми послідовниками. Вони, як
і правила, ними нав’язувані, несуть чималі емоційні сенси і породжують
віру й довіру до себе внаслідок внутрішніх, іманентних причин, і не лише
тому, що є слушними або корисними. Якщо релігійні переконання
неможливо перевірити, їх так само важко й фальсифікувати. Усе це
посилює фундаментальний консерватизм людських суспільств, тому що
ментальні моделі дійсності, одного разу запроваджені й визнані, потім
складно змінювати, навіть маючи нові докази того, що їм бракує
адекватності.

Універсальність певних форм релігійних вірувань серед практично всіх
відомих людських суспільств свідчить про те, що вона має якесь коріння в
людській природі. Як мова й дотримання правил, зміст релігійної віри
зумовлюється призвичаєнням і залежить від суспільства, але здатність до
творення релігійних доктрин є вродженою якістю812. Ніщо з того, що я
пишу тут про політичний вплив релігії, не спирається, проте, на наявність
чи, навпаки, відсутність «релігійного гена». Навіть якщо це набута, завчена
поведінка, вона, однак, справляє величезний вплив на політичну поведінку.

Мислителі на кшталт Карла Маркса й Еміля Дюркгайма, беручи до уваги
ту утилітарну роль, яку релігійні переконання відіграють у згуртуванні
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громад (чи то суспільства загалом, чи то певного соціального класу
зокрема), вважали, що релігія з’явилась як навмисний інструмент для
досягнення цієї мети. Як ми вже бачили, релігійні погляди еволюціонують
разом з політичними й економічними порядками, рухаючись від шаманізму
й магії до поклоніння предкам, і далі до полі- й монотеїстичних релігій з
високорозвиненими доктринами813. Релігійні вірування мають обов’язково
бути як-небудь пов’язані з матеріальними умовами існування груп, що їх
плекають. Культи або секти самогубців, що забороняють своїм членам
подальшу репродукцію, як-от шейкери, як правило, довго не існують. Тому
дуже заманливо, маючи релігію за витвір цих матеріальних умов, повністю
відділити її від цих умов і наслідків.

Це, однак, видається величезною помилкою. Релігію не можна пояснити
простим посиланням на матеріальні умови, що їй передують. Найбільш
чітко ми бачили це на прикладі контрасту між Китаєм та Індією. Аж до
кінця І тисячоліття до н.е. обидва суспільства мали подібні соціальні
структури, базовані на родоводах за чоловічою лінією, і такі типи
політичних форм, які ними породжувалися. Але далі індійське суспільство
різко повернуло, і цей поворот можна пояснити тільки появою й
зміцненням брахманізму. Специфічні метафізичні постулати, які лежать в
основі цієї релігії, дуже переплетені й витончені, і марно пов’язувати її з
конкретними економічними й екологічними умовами, що існували на
півночі Індії в той історичний період.

Я простежив багато інших випадків, коли релігійні ідеї відіграли
незалежні, окремі ролі у формуванні політичних результатів. Наприклад,
католицька церква відіграла важливу роль у формуванні двох основних
європейських інституцій. Це, у свою чергу, мало вирішальне значення в
підриві структури права власності родоплемінних груп германських
варварських племен, що від з VI століття нападали на Римську імперію, і це,
у свою чергу, відіграло вирішальну роль у послабленні родоплемінного ладу
(трайбалізму) як такого. Отже, Європа відійшла від родоплемінної
соціальної організації за допомогою соціальних, а не політичних засобів, що
різко контрастує з Китаєм, Індією й Близьким Сходом. Тоді, в ХІ столітті,
католицька церква проголосила свою незалежність від світської влади,
організувала себе як сучасна ієрархія і взялася просувати транснаціональне
європейське верховенства права. Схожі незалежні релігійні інститути
існували і в Індії, на Близькому Сході й у Візантії, проте жодній не вдалося
досягти того рівня інституціалізації власного правопорядку, який
витворила західна церква. Без боротьби за інвеституру та її наслідків
верховенство права ніколи не змогло б так глибоко вкоренитися на Заході.

У жодному із цих випадків релігійні цінності не були просто сильнішими,
відтіснивши матеріальні інтереси. Католицька церква, так само, як клас
брахманів в Індії або клас улемів у мусульманських суспільствах, була
соціальною групою зі своїми матеріальними інтересами. Зміни законів
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спадкування, які санкціонував Григорій I, як видається, були запроваджені
не з доктринальних, а зі своєкорисливих причин, вони стали засобом
прибрання церквою до своїх рук земель, належних членам родинних груп.
Попри це, церква була не просто ще одним політичним суб’єктом, як-от
войовничі князі, що панували в Європі тих часів. Вона не могла легко
конвертувати свої ресурси у військову міць, не могла й брати участі в
розшматуванні майна решти без підтримки світської влади. З іншого боку, у
неї була легітимність, яку можна було дарувати світським політичним
діячам, чого ті не могли б досягти самостійно. Економісти іноді говорять,
що політичні суб’єкти «інвестують» у легітимність, так ніби легітимність є
виробничим інструментом, як земля чи обладнання814. Легітимність слід
розуміти як річ у собі, відштовхуючись від ідей Бога, справедливості,
людини, суспільства, багатства, доброчесності тощо.

Одна з найважливіших змін цінностей та ідеологій, що визначають
сучасний світ, — ідея однакового визнання — з’явилася тільки наприкінці
періоду, охопленого в цій книжці. Ідея людської рівності має глибоке
коріння; автори від Геґеля до Ніцше й Токвіля простежили сучасні ідеї
рівності від біблійної ідеї людини, сотвореної за образом Божим.
Розширення кола людських істот, за якими визнавалася рівна гідність, було
дуже повільним, і лише в XVII столітті воно нарешті охопило й нижчі
соціальні верстви, жінок, расові, релігійні та етнічні меншини тощо.

Перехід від суспільств родового й племінного рівнів до тих, що
організовані в держави, був, у певному сенсі, величезним кроком назад для
людської свободи. Держави були багатшими і могутнішими, ніж їхні
попередники, організовані за родовими ознаками, але їхнє багатство й
влада потягли за собою масштабну стратифікацію, яка перетворила декого
на панів, а решту зробила рабами. Геґель говорив, що визнання, яке
пропонувало правителю таке нерівне суспільство, було несправжнім і,
зрештою, не задовольняло навіть самого правителя, бо його демонстрували
люди, яким і самим бракувало гідності. Підйом сучасної демократії
відкриває перед усіма людьми можливості правити самими собою,
влаштовувати своє життя на основі взаємного визнання гідності й прав
ближнього. Отже, гідність тяжіє до відновлення в контексті великих і
складних суспільств, адже її було втрачено в первісному переході до держав.

Історію появи підзвітного й відповідального уряду неможливо розказати
без посилання на те, як відбувалося поширення цих ідей. У випадку
англійського парламенту ми бачили, як глибоко солідарність у його стінах
залежала від віри в права англійців і як Славну революцію формували
положення більш широкої концепції Локка про універсальні природні
права. Саме ці ідеї рухали Американською революцією. Історичні причини,
які я вважаю підставами появи відповідальності, часом здаються
вкоріненими в матеріальні інтереси суб’єктів цієї боротьби. Їх, у свою чергу,
слід розглядати на тлі ідей, які визначили, хто буде цими суб’єктами і якими
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є їхні можливості колективних дій.

ЗАГАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Політичні системи розвиваються у спосіб, який умовно можна порівняти

з біологічною еволюцією. Теорія еволюції Дарвіна базується на двох
простих принципах: мінливості й доборі. Зміни в організмах відбуваються
внаслідок випадкових генетичних комбінацій; ті варіанти, які краще
пристосовані до конкретних умов середовища, мають вищий
репродуктивний успіх, а тому розмножуються, посуваючи ті, що
пристосовані не так добре.

Протягом тривалого історичного періоду політичний розвиток слідував
за тією самою загальною схемою: форми політичної організації,
використовувані різними групами людей, відрізнялися між собою, і ті, які
були успішнішими — тобто генерували військову й економічну міць, —
витісняли менш успішні. На високому рівні абстракції важко уявити, як
політичний розвиток міг піти будь-яким іншим шляхом. Але ще
важливішим видається розуміння того, у чому політична еволюція
відрізняється від свого біологічного аналога, де виділяються щонайменше
три аспекти.

По-перше, за політичної еволюції одиницями добору є правила та їхні
варіанти як інституції, а не гени, як у біологічній еволюції. Якщо людська
біологія й заохочує розробку та дотримання правил, вона не визначає
їхнього змісту, а тим часом цей зміст може істотно змінюватися. Правила є
основою для інституцій, що надають перевагу тим суспільствам, які ними
користуються, тож люди обирають вигідніші.

По-друге, варіації й зміни в інституціях людських спільнот можуть бути
спланованими й навмисними, на противагу випадковим. Свого часу Фрідріх
Гаєк рішуче виступив проти ідеї, що людські суспільства свідомо утворюють
інституції, коріння якої він простежив до гордовитого пост-Декартового
раціоналізму815. Він доводив, що інформація в суспільствах має переважно
локальний характер, тож централізовані людські установи зазвичай
неспроможні до її адекватного використання816. Слабкість аргументації
Гаєка виявляється в тому, що люди весь час свого існування успішно
розробляють нові інституції, ще й на всіх суспільних рівнях. Йому не
подобається централізована соціальна інженерія, яку реалізує держава
«згори вниз», але він готовий визнати підхід «знизу вгору», тобто
децентралізовані інновації в інституціях, але ж ті не меншою мірою є
творінням рук людських. Можливо, великомасштабні проекти є успішними
не так часто, як дрібніші, проте вони все одно періодично виникають і
вдаються. Люди рідко враховують у своїх планах непрогнозовані наслідки й
відсутні відомості, але той факт, що вони можуть планувати, означає, що
різниця в інституційних формах частіше вироблятиме корисні рішення, ніж
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проста випадковість. Гаєк, однак, слушно вважає, що інституційна еволюція
залежить не лише від здатності людини створювати успішні інституції;
випадкова варіативність і принцип добору самі по собі можуть продукувати
корисні еволюційні результати817.

Третій аспект, що відрізняє політичний розвиток від біологічної еволюції,
полягає в тому, що певні обрані характеристики — інституції в першому
випадку, гени — у другому — передаються культурним, а не генетичним,
шляхом. Це є як перевагою, так і недоліком для адаптивності системи.
Культурні характеристики (норми, звичаї, закони, вірування чи цінності)
можуть, принаймні теоретично, бути зміненими в ході справи, «на льоту»,
протягом одного покоління, як-от поширення ісламу в VII столітті чи
письменності серед данського селянства в XVI. З іншого боку, люди, як
правило, вбачають в інституціях та ментальних моделях, які плекають,
внутрішню, іманентну цінність, що підштовхує їх до збереження й
консервації інституцій з плином часу. Біологічний організм натомість не
поклоняється власним генам і не матеріалізує їх; якщо вони не дозволяють
істоті виживати й розмножуватися, принцип добору безжально, хоч і не
негайно, усуває їх. Тому інституційна еволюція може бути як швидшою, так
і повільнішою за біологічну.

На відміну від біологічної еволюції, інституції можна поширювати
відтворенням, імітацією. Деякі суспільства зі слабшими інституціями із
часом знищують або завойовують сильніші конкуренти, але в інших
випадках перші можуть перейняти інституції конкурентів у процесі,
відомому як «оборонна модернізація»818. За часів сьоґунату Токуґави в
Японії, у XVII–XIX століттях, феодали, що правили країною, були обізнані з
вогнепальною зброєю завдяки контактам з португальськими та іншими
мандрівниками. Вони долучилися до чогось на кшталт довгострокової
угоди з контролю над озброєннями, яка вимагала не користуватися між
собою вогнепальною зброєю через небажання відмовлятися від
традиційних форм ведення війни стрільбою з лука й боротьбою на мечах.
Але коли коммодор Метью Перрі приплив на своїх «чорних кораблях» до
Токійської затоки 1853 року, панівна еліта усвідомила: час зайнятися
набуттям тих видів військової техніки, яку мали американці, адже не мала
бажання стати такою самою колонією Заходу, як Китай. Після реставрації
Мейдзі 1868 року Японія запровадила і вогнепальну зброю, і нову форму
правління — централізовану бюрократію, нову систему освіти, а також
низку інших інституцій, запозичених з Європи та Сполучених Штатів.

Біологічна еволюція буває загальною та спеціальною. Спеціальна
еволюція відбувається через адаптацію видів до конкретного оточення і
диференціації, що ілюструє добре відомий Дарвінів приклад про зябликів.
Але загальна еволюція відбувається також, коли деякі успішні організми
поширюються за межі своїх ареалів існування. Так відбувалися загальні
переходи від одноклітинних до багатоклітинних організмів, від безстатевого
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до статевого розмноження, від динозаврів до ссавців і тому подібне. Це
стосується й політичного розвитку. Коли поведінково сучасні люди пішли з
Африки близько п’ятдесяти тисяч років тому і розійшлись по всьому світу,
вони адаптувались до різних місцевих умов, у яких опинилися, і розвинули
різні мови, культури й інституції. Водночас деякі суспільства додумалися до
таких форм соціальної організації, які забезпечили їм значні переваги,
зокрема відбувся загальний перехід від родового до племінного й далі до
державного рівня суспільств. Серед суспільств державного рівня ті, які
могли організуватися ефективніше, завдали поразки або поглинули менш
ефективні і, таким чином, поширили власну форму соціальної організації.
Отже, спостерігались і диференціація, і зближення між політичними
інституціями.

Конкуренція має вирішальне значення для політичного розвитку так
само, як для біологічної еволюції. Якби конкуренції не було, не було б тиску
в питаннях добору інституцій, а отже, жодних стимулів для організаційних
інновацій, запозичень чи реформ. Одним з найважливіших конкурентних
тисків, що веде до інституційних інновацій, є насильство й війна.
Можливість переходу від родового до племінного рівня відкрилася
суспільствам через вищу економічну продуктивність, але безпосереднім
поштовхом стала вища спроможність племінних суспільств до мобілізації
людських ресурсів. У розділі 5 я розглядав різні теорії формування
первісних держав, зокрема питання економічної зацікавленості, зрошення,
щільності населення, фізичної географії, релігійної влади й насильства. Ці
чинники відігравали певну роль, однак важкий перехід від вільного
племінного суспільства до рівня деспотичних держав, вочевидь, більш
правдоподібно відбувався через необхідність фізичного самозахисту й
збереження свого роду, ніж через економічні інтереси. Тому, коли
розглядаємо історію формування держав у Китаї, Індії, на Близькому Сході і
у Європі, ми бачимо, що насильство відігравало центральну роль у
стимулюванні і державного будівництва, і специфічних інституцій, які ми
асоціюємо із сучасними державами. Деякі проблеми у співпраці не можна
розв’язати без насильства через причини, які я опишу нижче.

ПЕРЕМИЧКИ ВСЮДИ
В опублікованій 1979 року статті біологи Стівен Джей Гулд і Річард

Левонтін використали аналогію з перемичками, аби пояснити
непередбачуваність, з якою відбуваються біологічні інновації819. Перемичка
є зазвичай зігнутою, кривою архітектурною ділянкою, утвореною
перекриттями арок, що тримають купол. Перемички не були спеціально
розробленим архітекторами елементом, а стали випадковим побічним
продуктом інших компонентів, навмисно використаних під час
будівництва. Проте вони прикрашали будівлі і поступово, з плином часу
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набули власного характеру і значення. Гулд і Левонтін доводять, що
біологічні властивості організмів зазнають змін з одних причин, а
виявляються корисними — з інших у пізніші часові проміжки.

У політичній еволюції ми бачили багато перемичок. Ідея корпорації —
постійно чинної інституції з власною ідентичністю, окремою від індивідів,
що складають її в сукупності, — спочатку виникла як тип релігійної
організації, а не комерції820. Католицька церква підтримала право жінок на
спадкування майна не тому, що бажала розширення їхніх прав — що було
диким анахронізмом у VII столітті, — а тому, що накинула оком на цінне
нерухоме майно, що було у власності потужних кланів, і сподівалася
прибрати його до своїх рук. Сумнівно, що будь-хто з церковних лідерів того
часу міг передбачити, як це позначиться на родинних стосунках загалом. І,
нарешті, ідея, що уряд мають обмежувати незалежні судові органи,
перебувала дуже далеко від свідомості тих, хто брав участь у боротьбі за
інвеституру, яка перетворилася на моральну й політичну боротьбу за
незалежність католицької церкви. Тепер незалежність, яку релігійна
організація здобула на Заході, еволюціонувала в незалежність судової гілки
влади як такої. Релігійні засади права було замінено на світські, у той час як
структура права залишилася без змін. Попри все це, верховенство права
було свого роду перемичкою.

Справжні історичні корені різних інституцій часто є продуктом тривалої
взаємопов’язаності, конкатенації історичних випадковостей, якої ніхто не
міг передбачити заздалегідь. Це може розчарувати, адже від жодного
сучасного суспільства неможливо й не варто очікувати руху в такій самій
послідовності подій, що привела б до появи певних інституцій. Проте не
варто ігнорувати роль перемичок у політичному розвитку. Історичне
джерело інституції не таке значуще, як її функціональні можливості.
Виявлені одного разу, вони можуть бути відтворені, повторені й
використані іншими суспільствами в якнайрізноманітніші способи.

ІНСТИТУЦІЇ
У цій книжці я використовую означення, яке дав інституціям Семюел

Гантінґтон, описавши їх як «стабільні цінні повторювані поведінкові
моделі»821. І з огляду на інституцію, що називається державою, я користуюсь
не тільки означенням держави, запропонованим Максом Вебером
(організація, що розгортає легітимну монополію на насильство над певною
територією), але й його критеріями сучасної держави (держави мають бути
організовані на основі раціонального поділу праці, базованого на технічній
спеціалізації й досвіді, бути безособовими як з огляду на добір у свої ряди,
так і щодо їхньої влади над громадянами). Безособові сучасні держави є
складними інституціями з обох боків — і щодо їх формування, і щодо
підтримки, оскільки патримоніалізм — тобто добір, заснований на
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родинності або на особистих стосунках, — є природною формою
соціальних відносин, до якої люди повертаються завжди за відсутності
інших норм і стимулів.

Сучасним організаціям властиві також й інші характеристики. Семюел
Гантінґтон перераховує чотири критерії для вимірювання ступеня розвитку
інституцій, що складають державу: адаптивність — ригідність/жорсткість,
складність — простота, автономність — підпорядкованість і когерентність
— роз’єднаність822. Це означає, що чим більш пристосованою, комплексною,
автономною й когерентною є інституція, тим вищим є рівень її розвитку.
Адаптивна організація може вдатись до оцінки мінливого зовнішнього
середовища й змінити у відповідь свої внутрішні процедури. Адаптивні
інституції є тими, що виживають, адже середовища завжди є мінливими.
Англійська система загального права, в якій право постійно
переосмислюють, перетлумачують і розширюють зусиллями суддів у
відповідь на нові обставини, є одним з прототипів адаптивної інституції.

Розвинені інституції є більш складними, оскільки в них розвивається
ширший поділ праці й спеціалізація. У князівстві або в ранній державі
правитель може бути одночасно військовим генералом, головним
священиком, збирачем податків чи головою верховного суду. За високого
розвитку держави всі ці функції виконують окремі організації зі
специфічними місіями і високим ступенем технічного потенціалу для їх
здійснення. У часи династії Хань китайська бюрократія пережила
розгалуження на незліченні спеціалізовані інституції й відомства на
національному, префектурному й місцевому рівнях. За своєї простішої
структури, ніж сучасна держава, вона, проте, становила потужний відхід від
більш ранніх урядів, що були здебільшого простими розширеннями
імператорського домогосподарства.

Два останніх виміри інституціоналізації, автономія й когерентність,
зазначає Гантінґтон, тісно пов’язані між собою. Автономія стосується
ступеня, до якого інституція розвинула свій власний сенс корпоративної
ідентичності, що ізолює її від інших соціальних сил. В описі верховенства
права, запропонованому в розділах 17–19, ми побачили, що ступінь, до
якого право діє як обмеження державної влади, істотно залежить від
ступеня інституційної автономії судів. У цьому випадку автономія означає
здатність навчати, винаймати, заохочувати / просувати й змушувати до
дисципліни всіх причетних до правосуддя — суддів, адвокатів і прокурорів
— водночас оберігаючи їх від політичного втручання і впливу823. Автономія
тісно пов’язана зі спеціалізацією, тому вона має тенденцію характеризувати
більш розвинені інституції. Армія, що має дозвіл контролювати просування
всередині самої себе, буде прагнути ставати кращою, за інших рівних умов,
ніж та, в якій генерали призначаються з політичних мотивів або купують
посади.

Зв’язаність, з іншого боку, є більш системною міркою для ступеня, до
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якого ролі й місія різних організацій у рамках політичної системи є добре
визначеними й узгодженими. Некогерентна, розрізнена політична система
може мати багато організацій, що повинні, скажімо, збирати податки або
займатись громадським порядком, без чіткого розуміння того, хто ж дійсно
за що відповідає. Державний апарат, що складається з безлічі автономних
установ, швидше буде когерентним, ніж той, що організований ієрархічно й
субординовано. У патримоніальних суспільствах члени сім’ї вождя чи
племені, до якого той належить, матимуть конфліктуючі або двозначні,
нечіткі повноваження здійснювати різні державні функції, або й зовсім
особливі позиції у владі, створені під конкретних осіб. Лояльність у таких
умовах важить більше, ніж талант в організації публічного адміністрування,
і така практика продовжує панувати в багатьох розвиткових країнах (як і в
чималій кількості розвинених). Формальний розподіл повноважень між
міністерствами не відповідатиме реальному поділу влади, що призводить до
інституційної непослідовності.

Неявно в цьому чотирискладовому означенні інституціоналізації
присутнє розуміння, що інституції є правилами або повторюваними
моделями поведінки, тривалішими за життя конкретних осіб, які оперують
ними в будь-який певний час. Пророк Мухаммед зібрав за свого життя
воєдино подрібнені племена Медини силою своєї власної харизматичної
особистості, але не залишив по собі системи успадкування побудованого
ним халіфату. Молода релігія ледь пережила боротьбу за владу й лідерство в
наступних поколіннях, і в багатьох стосунках все ще живе з цією невдалою
ранньою інституціалізацією, що набула вигляду розколу сунітів і шиїтів.
Режими, що згодом стали успішними в мусульманському світі, досягли
успіху саме тому, що створили інституції, як-от військове рабство Османів,
відоме як девшірме і не залежне від влади конкретних осіб. У Китаї
імператор був фактично бранцем своєї власної бюрократії і її складних
правил. Якщо окремі лідери могли формувати інституції, то більш
високорозвинені серед останніх можуть не тільки пережити окремих
слабких лідерів, але й розвинути та підтримувати системи для залучення й
підготовки нових і кращих.

ПОЛІТИЧНИЙ ЗАНЕПАД
Якщо існує динамічний процес, в умовах якого конкуренція між

інституціями продукує політичний розвиток, то має бути й відповідний
йому зворотний рух до політичного занепаду, по ходу якого суспільство
стає менш інституціоналізованим. Спостерігаються два процеси, через які
відбувається політичний занепад. Люди створюють інституції в першу чергу
для того, щоби справлятися з конкурентними викликами в тому чи іншому
конкретному середовищі. Це середовище може бути як фізичним, і
включати землю, ресурси, клімат і географію, так і соціальним, де беруть
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участь конкуренти, вороги, союзники тощо. Інституції, що вже створені,
тяжіють до самозбереження як вияву біологічної схильності людей, що вже
була відзначена вище, надавати правилам і ментальним моделям певної
самоцінності. І справді, інституції не будуть інституціями, тобто
«стабільними, цінними, повторюваними моделями поведінки», — якщо
вони не здобудуть подальшого зміцнення завдяки сильним соціальним
нормам, ритуалам та іншим видам психологічних інвестицій у них.
Збереження інституцій має чітку адаптивну цінність: якщо люди не мали б
біологічної схильності виконувати правила і слідувати зразкам поведінки,
то правила доводилось би постійно переглядати й переукладати, що
спричиняло би величезні витрати для стабільності відповідного суспільства.
З іншого боку, той факт, що суспільства є настільки консервативними в
тому, що стосується інституцій, означає, що коли первісні умови, які й
привели до створення або запровадження змін, у свою чергу змінюються
далі, їхня наступна адаптація може відбуватись недостатньо швидко,
відповідно до нових обставин. І, у свою чергу, відставання між темпами
змін інституцій та їхнього довкілля може мати наслідком політичний
занепад або деінституціоналізацію аж до розпаду.

Надання ваги застарілим чинним інституціям веде не лише до нездатності
змінити, за потреби, віджилі установи новішими, а й до втрати самої
здатності збагнути, що пора цим зайнятися. Соціальні психологи описують
це явище як «когнітивний дисонанс», а історія всіяна його прикладами824.
Якщо одне суспільство стає більш потужним з військового погляду, або
багатшим, у результаті вищості його інституцій, члени менш
конкурентоспроможного суспільства повинні правильно розпізнати і
співвіднести відповідні переваги базовим інституціям, якщо вони хочуть
мати шанс на виживання. Соціальні результати є по своїй суті
багатопричинними, тож завжди можна вигадати альтернативне пояснення
соціальній слабкості або невдачі, яке звучатиме і правдоподібно, але хибно.
Суспільства, від Риму й до Китаю, вважали причиною військових невдач
недостатнє дотримання релігійних обов’язків; замість того, щоб витрачати
час на реорганізації й переозброєння армії, вони розтринькували ресурси,
вдосконалюючи обряди й офіри. У більш пізніх суспільствах легко
вдавались до звинувачень у соціальних невдачах різних сторонніх осіб чи
груп, як-от євреїв або американського імперіалізму, не шукаючи пояснення
причин невдач у власних інституціях.

Другою формою політичного занепаду є репатримоніалізація. Віддання
переваги сім’ї або друзям, з якими відбувається взаємний обмін благами, є
природною формою соціальності й способом, до якого за замовчуванням
вдаються люди в конструктивній взаємодії. Найбільш універсальною
формою політичної взаємодії людини є відносини «патрон—клієнт», у яких
лідер в обмін на підтримку з боку групи послідовників розподіляє серед них
блага. На певних стадіях політичного розвитку тільки так і виглядає єдино
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можлива форма політичної організації. Але з розвитком інституцій
запроваджувались нові правила добору на основі функціональної
спроможності або талантів — як-от система іспитів у китайських
мандаринів, девшірме в Туреччині, целібат католицького священства, або
сучасне законодавство, що забороняє непотизм при прийомі на службу.
Незважаючи на це, існує постійний тиск, спрямований на
репатримоніалізацію системи. Індивіди, спочатку набрані в установу на
підставі безособових критеріїв, проте, часто намагаються передати свої
позиції своїм дітям або друзям. Коли інституції потрапляють у
надзвичайний, стресовий стан, їхні лідери часто виявляють, що слід
піддатись тиску обставин, щоб гарантувати свою політичну зверхність або
вдовольнити фіскальні потреби.

Ми бачили численні приклади обох форм політичного занепаду. У першій
половині XVII століття династія Мін у Китаї постала перед ростом
військового тиску з боку добре організованих маньчжурських військ на
північ країни. Виживання режиму залежало від здатності його уряду
мобілізувати ресурси, реорганізувати професійну армію й розгорнути її на
північно-східному кордоні. Нічого з описаного не трапилось — уряд не
бажав чи й не міг зібрати досить податків, щоби покрити витрати на
власний захист. На той час династія довела свій власний режим до такого
панібратства з елітами, які змушені були б нести більш високе податкове
навантаження, що імператору виявилось просто легше «не будити лихо».

Репатримоніалізація — явище повторюване й самовідтворюване.
Безособова бюрократична система, створена в часи ранньої династії Хань,
була поступово розмита зусиллями аристократичних сімей, що прагнули
забезпечити привілейовані місця для себе й своїх родів у центральному
уряді. Ці сім’ї продовжили панувати в китайській бюрократії за часів
династій Суй і Тан. Що єгипетські мамлюки, що турецькі яничари — члени
обидвох займались підривом безособової системи набору, спочатку
домігшись можливості мати сім’ю, а потім — дозволу дітям вступати на
військову службу. У випадку мамлюків це сталось у відповідь на спад
монгольської загрози в кінці XIII століття, що супроводжувалось
повторюваними пошестями й епідеміями, а також погіршенням умов
торгівлі. Цінова інфляція й жорсткий дефіцит бюджету, чий тиск на
Османів лише посилювався, штовхнули султанів Селім Гірея й Сулеймана
Пишного на такі ж поступки яничарам. Католицька церква, що створила
сучасну бюрократію, заборонила священикам і єпископам мати сім’ї, але
система з плином часу занепала й розвалилась у міру зростання прагнення
священнослужителів перетворити свої церковні посади на спадкові феоди й
звести до власного майна. Що у Франції, що в Іспанії це потягло за собою
повну корумпованість системи продажних посад, за допомогою якої весь
публічний сектор було приватизовано й перетворено на успадковане майно.

Два типи політичного занепаду — інституційна ригідність і
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репатримонізація — часто ходять разом, проявляючись у силі особистої
зацікавленості в збереженні системи, з якою родовиті чиновники зі знач-
ними особистими частками в ній прагнуть захистити статус-кво від реформ.
І коли система ламається взагалі й повністю, часто зацікавлені в
патронажних стосунках патримоніальні актори залишаються на руїнах,
підбираючи ще теплі рештки.

НАСИЛЬСТВО ТА ДИСФУНКЦІОНАЛЬНА РІВНОВАГА
Можна набагато точніше вказати на те, чому інституції повільно

пристосовуються до змін довкілля, крім списати все на існування природної
тенденції до консервації й серед них. Будь-яка інституція або система
інституцій несе користь певним суспільним групам, часто за рахунок інших,
навіть якщо в цілому політична система забезпечує суспільні блага, як-от
добропорядок і права власності. Ті групи, яким держава сприяє, можуть
почуватись краще захищеними, як особисто, так і щодо майна; вони можуть
забирати ренту як результат свого привілейованого доступу до влади, або ж
вони можуть мати визнання й соціальний статус. Ці елітні групи мають
частку, тож зацікавлені в чинних інституційних механізмах і захищатимуть
статус-кво доти, доки продовжать залишатися згуртованими. Навіть тоді,
коли суспільство в цілому виграло б від інституційних змін, як-от від
підвищення податку на землю для оплати зростання витрат на оборону
проти зовнішньої загрози, добре організовані групи зможуть домогтись
вето на зміни, тому що для них чистий прибуток випадає негативним.

Цей вид неспроможності здійснити колективну дію добре розуміють
економісти. Ситуацію, що складається при цьому, теоретики ігор називають
стійкою рівновагою, оскільки жоден з гравців не матиме індивідуальної
вигоди від зміни базових інституційних механізмів. Але ця рівновага є
дисфункціональною, адже несе шкоду суспільству в цілому. Мансур Олсон
висунув загальну тезу про те, що укорінені групи інтересів тяжіють до
появи й зростання в будь-якому суспільстві з плином часу, збиваючись у
коаліції, що полюють за рентою і захищають власні вузькі привілеї825. Вони
організовані набагато краще, ніж широкі суспільні маси, чиї інтереси часто
губляться й втрачають представництво в політичній системі. Проблему
дисфункціональної політичної рівноваги може пом’якшити демократія, яка,
принаймні теоретично, дозволяє неелітам здобувати більшу частку
політичної влади. Але навіть тоді зазвичай проглядається велика різниця
між організаційною спроможністю еліт і нееліт, що перешкоджає рішучим
діям останніх.

Ми бачили безліч прикладів коаліцій шукачів ренти, які перешкоджали
необхідним інституційним змінам і, таким чином, провокували політичний
занепад. Класичним зразком цього явища, що й породив термін рента, була
старорежимна Франція, де монархія протягом двох століть міцніла,
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кооптуючи до своїх лав більшу частину французької еліти. Ця кооптація
набула форми де-факто купівлі невеликих шматочків держави, які потім
можна було передавати далі нащадкам. Коли міністри-реформатори, як-от
Мопу й Тюрґо, прагнучи до зміни системи, взялись за повне скасування
системи продажних посад, зацікавлені в її збереженні були настільки
сильними, що спромоглися заблокувати будь-які дії реформаторів. Тож
проблему продажних посад довелося розв’язувати через насильство в ході
наступної революції.

Але проблема дисфункціональної рівноваги повертає нас набагато далі
назад в історію. Археологічні свідоцтва вказують на суспільства родового
рівня, які користувалися сільськогосподарськими технологіями, але не
спромоглись на перехід від полювання і збирання до вищого рівня
протягом багатьох поколінь. Причина цього бачиться в корисливих
інтересах зацікавлених сторін. Суспільства родового рівня були
егалітарними, тож у них мав поширення обмін і розподіл їжі, річ, яка далі
стала неможливою, щойно було запроваджено сільське господарство й
приватну власність. У той момент, коли одна сім’я чи родина осідає й
починає вирощувати їжу, вирощене вона повинна буде розділити з іншими
членами групи, що, в першу чергу, знищує для неї стимули до подальших
інвестицій у сільське господарство. Перехід від однієї форми виробництва
до іншої зробив би багатшим суспільство в цілому за рахунок вищої
продуктивності сільського господарства порівняно з полюванням і
збиранням. Але це, у свою чергу, вимагатиме виключення декого з членів
родини від вільного споживання надлишків. Археолог Стівен Леблан
вважає, що повільність переходу деяких первісних суспільств збирачів до
зайняття сільським господарством була зумовлена саме їхньою нездатністю
до розв’язання такого роду проблеми співпраці826.

Таким чином, здатність суспільств запроваджувати інновації у своїх
інституціях залежить від того, чи можуть вони нейтралізувати присутніх у
їхній політиці зацікавлених сторін, у чиїх руках перебуває «вето» щодо
реформ. Іноді економічні зміни послаблюють позицію наявної еліти на
користь нової, яка й штовхає процес появи прогресивних інституцій.
Відносне зниження прибутковості земель у власності магнатів порівняно з
торгівлею або виробництвом в Англії істотно посилило буржуазію, яка
здобула в XVII столітті політичну вигоду за рахунок старої аристократії.
Іноді нові соціальні суб’єкти посилюються завдяки підйому нової релігійної
ідеології, як у випадку з буддизмом і джайнізмом в Індії.

Селянство Скандинавії перестало бути інертною масою атомізованих осіб
після Реформації завдяки розвитку грамотності й кращому знанню ними
Біблії завдяки читанню. Іншими часами могутня сила лідерства й уміння
збирати коаліції з груп, що втратили владу, заради спільних майбутніх
виграшів приводили до жаданих змін, як у випадку організації Папою
Григорієм VII своєї фракції під час конфлікту інвеститури. У цьому, по суті,
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й полягає сенс політики: здатність лідерів прокласти свій шлях, поєднуючи
владу, легітимність, залякування, переговори, харизму, ідеї й організацію.

Стабільність дисфункціональної рівноваги вказує на одну з причин, чому
насильству дісталась така важлива роль в інституційних інноваціях та
реформах. Насильство класично розглядається як проблема, яку прагне
розв’язати політика827, але іноді тільки насильство й залишається єдиним
способом змістити вкорінені зацікавлені сторони, що блокують
інституційні зміни. Страх насильницької смерті є більш сильною емоцією,
ніж прагнення матеріальної вигоди, тож він здатний мотивувати до більш
далекосяжних змін у поведінці. Ми вже відзначали в розділі 5, що
економічні мотиви, як-от бажання запустити велику систему зрошування,
виглядають вельми неправдоподібно у ролі причин формування первісних
держав. Натомість безперервна війна між племенами або страх бути
завойованими краще організованими групами, навпаки, видаються дуже
зрозумілими й правдоподібними причинами того, чому вільні й горді
соплемінники могли погодитись на співіснування в єдиній, ще й
централізованій державі.

У китайській історії родові еліти стояли на шляху створення сучасних
державних установ, перешкоджаючи їх підйому як за держави Цінь, так і за
часів династій Суй і Тан, коли ці еліти знову повернулись у політику. У
першому випадку безперервна війна на чолі з аристократами скосила їхні
ряди, відкривши шлях неелітам до військової служби. В останньому
випадку, вивищення імператриці У і захоплення нею влади на початку
династії Тан призвело до тотальної зачистки еліти від традиційних
аристократичних сімей і, таким чином, розширення можливостей більш
широких елітних верств. Дві світові війни мали наслідком аналогічну
послугу демократичній Німеччині, яка виникла після 1945 року, усунувши
аристократичний клас юнкерів, який більше не міг блокувати інституційні
зміни.

Не ясно, чи завжди демократичні суспільства спроможні розв’язати
такого роду проблеми мирним шляхом. У Сполучених Штатах у період до
Громадянської війни меншість американців на півдні пристрасно прагнула
захисту своїх «своєрідних інститутів», що означало — рабства. Тогочасні
інституційні правила відповідно до Конституції дозволяли їм це поти, поки
розширення країни на захід не привело до включення в США достатньої
кількості вільних штатів, що дозволило подолати їхнє вето. Конфлікт,
урешті-решт, виявився таким, який не міг бути вирішений відповідно до
Конституції і потребує війни, що забрала життя більше шести сотень тисяч
американців.

Багато в чому норми й інституції сучасного світу усунули насильство як
засіб виходу з політичних тупиків. Ніхто не очікує або ж не сподівається,
що країни Африки на південь від Сахари підуть тим процесом
багатовікових випробувань, пройденим свого часу Китаєм і Європою, що
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дозволив створити сильні й консолідовані держави. Це означає, що або
тягар інституційних інновацій і реформ рухатимуть інші, ненасильницькі
механізми, як-от описані вище, або що суспільство продовжить рух шляхом
політичного занепаду.

На щастя, світ, описаний вище, у якому базові політичні інституції —
держава, верховенство права й підзвітність — кувалися кров’ю й залізом,
дуже відрізняється від сучасного. За два століття, від американської й
французької революцій, людство пережило Промислову революцію та
появу технологій, що значно змінили ступінь взаємозв’язку між
суспільствами. Політичні, економічні та соціальні компоненти розвитку
взаємодіють один з одним зовсім інакше, ніж це було до 1806 року. Те, якою
є ця взаємодія, я розповім в останньому розділі цього тому.
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30. ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ТОДІ Й ЗАРАЗ

Умови політичного розвитку різко змінилися від XVIII століття; політичні,
економічні та соціальні аспекти розвитку і їхня взаємодія в
мальтузіанському світі; як ці аспекти взаємодіють зараз; передбачення щодо
сучасного світу

Центральне місце у написаній 1968 року книзі Семюела Гантінґтона
«Політичний порядок у мінливих суспільствах» посідає розуміння того, що
в політичного розвитку є власна логіка, хоча й пов’язана з логікою
економічних і соціальних вимірів, але жодним чином не тотожна їм.
Політичний занепад, стверджував автор, наставав тоді, коли економічна й
соціальна модернізація випереджала політичний розвиток, а новим
мобілізованим соціальним групам бракувало місця в поточній політичній
системі. Це, стверджував Гантінґтон, було чинником нестабільності серед
нових незалежних країн розвиткового світу протягом 1950-х і 60-х років з
їхніми безперервними переворотами, революціями й громадянськими
війнами.

Аргумент про власну логіку політичного розвитку, яка не обов’язково є
частиною комплексного процесу розвитку взагалі, необхідно розглядати на
тлі класичної теорії модернізації. Цю теорію запропонували мислителі XIX
століття, серед яких Карл Маркс, Еміль Дюркгайм, Фердинанд Тьонніс і
Макс Вебер, прагнучи до аналізу змін поточного моменту, що його
переживали європейські суспільства в результаті індустріалізації. Попри те,
що між ними існували значні відмінності, усі згадані авторитети тяжіли до
твердження, що модернізація — річ цілісна: вона включає розвиток
капіталістичної ринкової економіки і, як наслідок, широкомасштабний
поділ праці; появу сильних, централізованих бюрократичних держав;
перехід від тісно пов’язаних сільських громад до безособових міських; а
також перехід від общинних до індивідуалістичних соціальних стосунків.
Усі ці елементи об’єднано в «Маніфесті комуністичної партії» Маркса й
Енгельса, де «підйом буржуазії» зачіпає все навколо — від умов праці до
глобальної конкуренції й далі до найбільш інтимних сімейних зносин.
Класична теорія модернізації тяжіє до віднесення цих змін приблизно в
часи Реформації початку XVI століття; протягом трьох наступних століть
вони розгортались із неймовірною швидкістю.

Теорія модернізації мігрувала до США в роки, що передували Другій
світовій війни, оселившись у таких місцях, як Департамент порівняльної
політики Гарвардського університету, а також у Центрі міжнародних
досліджень Mасачусетського технологічного інституту й у Комітеті
порівняльної політології Ради з досліджень у соціальних науках. У
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згаданому Департаменті Гарварду на чолі з Толкоттом Парсонсом, якому
протегував Макс Вебер, збирались започаткувати комплексну,
міждисциплінарну соціальну науку, що поєднувала б економіку, соціологію,
політологію та антропологію828. Теоретики модернізації надавали великої
нормативної ваги тому, що вважали сучасним, модерним, а, на їхню думку,
гарні речі модерну тяжіли до єдності і йшли плече до плеча. Економічний
розвиток, зміна соціальних відносин, як-от руйнування розширених
родових груп і зростання індивідуалізму, вищі й більш інклюзивні рівні
освіти, нормативні зрушення в напрямку до таких цінностей, як
«досягнення» і раціональність, секуляризація разом з розвитком
демократичних політичних інституцій — усе це вони розглядали як
взаємозалежне ціле. Економічний розвиток повинен був штовхати до
кращої освіти, а це мало б змінювати цінності, і, у свою чергу, сприяти
осучасненню політики, і так далі по замкненому колу829.

Згаданий текст Гантінґтона відіграв важливу роль у знищенні цієї теорії
модернізації, стверджуючи, що хороші речі сучасності не обов’язково йдуть
разом. Демократія, зокрема, не завжди сприяє політичній стабільності.
Означення, дане Гантінґтоном політичному порядку, відповідає нашій
категорії державного будівництва, а його книга стала широковідомою
завдяки його аргументам про те, що політичний порядок повинен здобути
вищий пріоритет, ніж демократизація, а відповідна стратегія розвитку
зажила слави як «авторитарна трансформація»830. Цим шляхом пішли
Туреччина, Південна Корея, Тайвань та Індонезія, де економічна
модернізація відбувається спершу під лідерством авторитарних правителів,
і тільки потім політичні системи поступово відкриваються змагальному
демократичному процесу.

Історичний матеріал, представлений тут, підтверджує основні тези
Гантінґтона про те, що треба відмежовувати один від одного різні виміри
розвитку. Як ми вже бачили, китайці розвинули сучасну державу в
Веберовому сенсі понад два тисячоліття тому, без супроводу цього процесу
що верховенством права, що демократією, не кажучи вже про соціальний
індивідуалізм або сучасний капіталізм.

Європейський розвиток, понад те, відбувався в манері, дуже відмінній від
описів, поданих Марксом і Вебером. Коріння європейської сучасності
простягається набагато далі назад у часі, ніж період протестантської
Реформації. Як ми бачили в розділі 16, вихід із заснованої на родових
стосунках соціальної організації почався вже в Середньовіччі, з
наверненням німецьких варварів до християнства. Право індивідів,
включно з жінками, вільно купувати й продавати власність, уже
вкоренилось в Англії XIII століття. А сучасний правовий порядок простягає
своє коріння назад до боротьби, яку вела Католицька церкви проти
імператора в кінці XI століття, а перші європейські бюрократичні
організації породила сама церква, щоби управляти своїми внутрішніми
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справами. Католицька церква, яку довго паплюжили, вважаючи
перешкодою на шляху модернізації, у цій довгостроковій перспективі
постає принаймні так само важливою, як і Реформація, у ролі рушійної
сили до ключових рис сучасності.

Попри це, європейський шлях до модернізації був не безладним сплеском
судомних змін усіх аспектів розвитку, радше нагадуючи тривалу серію
фрагментарних зрушень, що розтягнулась на майже тисячу п’ятсот років. У
цій специфічній послідовності індивідуалізм на соціальному рівні міг
випередити капіталізм; верховенство права могло передувати розвитку
сучасної держави, і феодалізм у формі міцних закапелків місцевого опору
центральній владі міг стати опорою сучасної демократії. На противагу
марксистському погляду, що вважав феодалізм універсальним етапом
розвитку, який передує підйому буржуазії, насправді він був інституцією,
багато в чому унікальною для Європи. Його неможливо пояснити,
вважаючи породженням загального процесу економічного розвитку, і ми не
повинні обов’язково очікувати від незахідних суспільств руху по
аналогічній траєкторії.

Тому нам слід розширити й деталізувати політичні, економічні та
соціальні виміри розвитку і дістатися розуміння того, як вони
співвідносяться один з одним у ролі окремих явищ, що періодично
взаємодіють між собою. Ми повинні чинити саме так не в останню чергу
тому, що природа цих відносин дуже відрізняється сьогодні від тієї, яка
відповідає історичним умовам мальтузіанського світу.

ТОМАС МАЛЬТУС
Світ зазнав драматичних змін після того, як приблизно в 1800 році

настала Промислова революція. До цього економічне зростання у вигляді
безперервного зростання продуктивності, базованої на технологічних
змінах, не вважалось само собою зрозумілим явищем. Насправді його
майже не існувало.

Це не означає, що до 1800 року не траплялось важливих випадків
підвищення продуктивності. Сільське господарство, використання
зрошення, металевий плуг, друкарський верстат, а також
міжконтинентальні вітрильники — усі вони збільшували випуск продукції
на одну людину831. Наприклад, використання нових сортів кукурудзи втричі
підняло продуктивність сільського господарства в Теотіуакані (Мексика)
між третім і другим тисячоліттями до н.е832. Різниця між тоді й зараз
полягала в тому, що стійкого, постійного з року в рік підвищення
продуктивності і, таким чином, ВВП на душу населення, до якого ми
звикли, не відбувалось. Сьогодні ми сподіваємось, що комп’ютери та
інтернет стануть значно кращими всього за п’ять років, і ми, ймовірно,
маємо рацію. Натомість сільськогосподарські технології Китаю не сильно
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відрізнялись за часів Ранньої династії Хань, незабаром після народження
Христа, від тих, що побутували наприкінці династії Цін, напередодні
колонізації Китаю в XIX столітті.

На малюнку 7 показано оцінки ВВП на душу населення в країнах Західної
Європи і Китаю між 400 і 2001 роками. З нього видно, що доходи росли
поступово за восьмисотлітній період між 1000 і 1800 роками, але раптом
експоненціально прискорились. Китайський дохід на душу населення
виглядав в основному пласкою лінією протягом цього періоду, але його
зростання після 1978 року відбувалось набагато швидшими темпами, ніж в
Європі.

Причини масштабного росту продуктивності в пост-1800 еру завжди
перебували в центрі досліджень. Їх пов’язують зі змінами інтелектуального
середовища, що сприяли появі сучасного природознавства і застосуванню
науково-технічних знань у виробництві, з розробкою таких інтелектуальних
методик, як подвійна бухгалтерія, а також з допоміжними
мікроекономічними інститутами, як-от патентне й авторське права, які
дозволили й заохотили безперервні інновації833. Але зрозуміла концентрація
уваги на подіях останніх двох сотень років або довкола того спотворила
нашу спроможність розуміти природу політичної економії досучасних
суспільств. Припущення про те, що безперервне економічне зростання з
високими темпами є можливим, обіцяє премію за інвестиції в різного роду
інституції й умови, що полегшують таке зростання, як-от у політичну
стабільність, права власності, технології й наукові дослідження. З другого
боку, якщо ми припустимо, що можливості підвищення продуктивності
праці є обмеженими, то вкинемо суспільство у світ гри з нульовою сумою,
де хижацтво і розбій за контроль над чужими ресурсами часто виглядатиме
набагато більш правдоподібним і привабливим маршрутом до влади й
багатства.

Найбільш вдалий аналіз світу низької продуктивності запропонував
англійський священик Томас Мальтус, чиє «Есе про принципи
народонаселення» було вперше опубліковано 1798 року, коли автору
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виповнилось лише 32 роки. Мальтус, один з восьми дітей у сім’ї,
стверджував, що коли населення зростає в геометричній прогресії (за умови
«природного» загального коефіцієнта народжуваності п’ятнадцяти дітей на
одну жінку), а виробництво їжі збільшується з швидкістю прогресії
арифметичної, це означає фактичне зниження обсягу виробництва
продуктів харчування на одну людину з часом. Мальтус визнавав
імовірність збільшення продуктивності сільського господарства, але він і
гадки не мав, що воно взагалі спроможеться встигнути за швидкістю
зростання населення при довгостроковому розгляді. Тоді існували певні
«уявні» запобіжники росту людської популяції, як-от сімейне «обмеження»
(і це у світі, де ще не існувало широкого контролю народжуваності), але в
кінці кінців проблему перенаселення розв’яжуть тільки такі «механізми», як
голод, хвороби й війни834.

Праця Мальтуса була опублікована на порозі Промислової революції, яка
й призвела до вибухового зростання продуктивності праці в роки, що
настали за 1800-м і відзначались вище, зокрема, з огляду на вивільнення
енергії викопного палива, як-от вугілля й нафти. Обсяг наявної по всьому
світі енергії зріс між 1820 і 1950 роками в шість разів, тоді як населення —
«тільки» вдвічі835. З появою світу сучасної економіки поширилось
зневажливе ставлення до «мальтузіанської» економіки як короткозорої й
надмірно песимістичної з огляду на його короткозорість щодо перспектив
технологічних змін836. Але якщо модель Мальтуса не так добре спрацювала
для періоду 1800–2000 років, вона є доволі правдоподібною моделлю для
розуміння світової політекономії до цього періоду.

Як історичний опис економічного життя до 1800 року, модель Мальтуса
слід переглянути в деяких важливих аспектах. Естер Бозеруп, наприклад,
стверджує, що приріст населення і висока його щільність несуть
відповідальність не за голод, але — в деяких випадках — за підвищення
продуктивності й технологічні інновації. Так, наприклад, щільність
населення навколо річкових систем в Єгипті, Месопотамії та Китаї
породили інтенсивні сільськогосподарські режими, пов’язані з
великомасштабною іригацією, нові високоприбуткові зернові культури та
інші технологічні інновації837. Тож зростання чисельності популяції саме по
собі не обов’язково є чимось поганим. Крім того, немає ніякого прямого
стосунку між рівнями доступності продуктів харчування й смертністю, за
винятком періодів крайнього голоду; хвороби історично були набагато
важливішими, ніж голод як обмеження зростання населення838. Популяції
можуть також реагувати на брак їжі не вимиранням, а тим, що індивіди в
популяції виростають меншими на зріст і, отже, вимагають меншої
кількості калорій839. Щось таке, схоже, відбулось у Північній Кореї протягом
останнього покоління у відповідь на поширення голоду по країні840. І,
нарешті, локальні випадки екологічного виснаження слід додати до
перенаселеності як джерело зниження обсягів доступних продуктів
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харчування на душу населення. Екологічні збитки не є чимось новим для
людських суспільств (хоча їх нинішні масштаби є безпрецедентними);
минулі суспільства винищили мегафауну, спричиняли ерозію ґрунтів і
навіть змінювали місцевий мікроклімат841.

З урахуванням цих змін, модель Мальтуса пропонує хорошу базу для
розуміння економічного розвитку до настання Промислової революції.
Світове населення різко зросло за останні десять тисяч років, з, можливо,
шести мільйонів людей по всьому світі на початку періоду неоліту до більш
ніж шести мільярдів станом на 2001 рік, збільшившись у тисячу разів842. Але
більша частина цього приросту населення припадає на XX століття;
насправді ж більша частина його є результатом останніх десятиліть цього
століття. Значною мірою економічне зростання до 1820 року було
екстенсивним, тобто відбулося завдяки тому, що люди заселили нові землі,
осушили болота, вирубали ліси, відвоювали землі в моря й так далі. Після
того як нові землі були заселені і їхня експлуатація досягла меж наявних
технологій, життя набуло характеру гри з нульовою сумою, де збільшення
ресурсів, доступних одній людині, відбувається за рахунок іншої. Тоді
безперервне збільшення продуктивності на душу населення стало
неможливим; абсолютне зростання супроводжуватиметься застоєм і
абсолютним зниженням, що для світу загалом, що для місцевого населення.
Населення світу загалом пережило масовий спад, спричинений хворобами.
Один такий спад стався наприкінці Римської імперії, коли її заполонили
варварські навали, голод і чума. Наступний супроводжував монгольську
навалу на Європу, Близький Схід і Китай у XIII столітті, несучи чуму в нові
регіони світу. Між 1200 і 1400 роками населення Азії скоротилось із
приблизно 258 до 201 мільйона; між 1340 і 1400 роками населення Європи
впало з 74 до 52 мільйонів осіб843.

Коли технологічний прогрес стає таким повільним, його вплив має
двосічний характер. У короткостроковій перспективі він підвищує рівень
життя й приносить користь інноваторам. Але більше ресурсів сприяють
росту населення, що далі зменшує наявні ресурси на душу населення,
залишаючи людей у середньому в ні на йоту не кращих умовах, ніж до
настання технологічних змін. Саме тому багато істориків стверджують, що
перехід від суспільств мисливців-збирачів до вирощування сільгоспкультур
стало погіршенням для багатьох людей і з багатьох боків. Хоча потенціал
виробництва їжі істотно зріс, асортимент споживаних людьми продуктів
харчування звузився, що негативно вплинуло на їхнє здоров’я; вони
витрачали більше зусиль на виробництво їжі; і вони жили в щільно
заселених областях, що, таким чином, робило їх більш схильними до
захворювань і так далі844.

ПОЛІТИКА У СВІТІ МАЛЬТУСА
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Життя як гра з нульовою сумою в умовах світу Мальтуса справило
глибокий вплив на політичний розвиток і виглядало зовсім інакше, ніж
наша сучасність. У тому світі в індивідів з ресурсами був небагатий вибір
для вкладення інвестицій у такі речі, як заводи, наукові дослідження або в
освіту, що обіцяють дати довготривале економічне зростання. Коли тодішні
люди хотіли наростити свої багатства, вони часто бачили набагато більше
сенсу в обранні політичного шляху, що означав участь у хижацтві, тобто
насильному відбиранні ресурсів, що належать комусь іншому. Хижацтво
може набувати двох форм: силою можна змушувати інших членів свого
суспільства віддавати належні їм ресурси, чи то у вигляді податків, чи
вдаючись до прямої крадіжки, крім того, можна організувати своє
суспільство у військо з метою нападу й викрадення ресурсів сусідніх
суспільств. За таких умов часто більш ефективним використанням ресурсів
є організація пограбувань сусідів, з нарощуванням власних військових або
адміністративних потужностей, ніж прямі інвестиції в продуктивну сферу.

Сам Мальтус визнавав, що війна — це фактор, що стримує ріст населення,
але його класична модель, імовірно, занижує значення війни як засобу
обмеження перенаселеності. Вона інтенсивно взаємодіє з голодом і
хворобами / пошестями як механізм контролю населення, оскільки ці
напасті зазвичай є супутниками збройних конфліктів. Але, на відміну від
голоду й хвороб, хижацтво є способом боротьби з тиском світу Мальтуса,
яким людина може розпоряджатись на власний розсуд. Як вказує археолог
Стівен Леблан, поширеність війн і насильства в доісторичних суспільствах
можна пояснити вічною проблемою росту популяції, що випереджає
економічну спроможність місцевості, в якій популяція існує. Інакше
кажучи, більшість людей воліє битись, ніж умирати з голоду845.

Розгорнута модель Мальтуса, таким чином, виглядатиме як Малюнок 8.
Будь-яка технологічна інвестиція, хай там у нове насіння або в збиральний
інвентар, тимчасово збільшить продуктивність на одну людину, але це
підвищення з часом компенсується або зростанням населення, або
деградацією місцевого довкілля. Обсяг продукції на одну людину тоді почне
спадати. Зростання бідності може бути компенсоване одним з чотирьох
основних механізмів: люди можуть голодувати або виростати фізично
меншими, вони можуть помирати від хвороб, зайнятись внутрішнім
хижацтвом або ж піти війною на інші громади (зовнішнє хижацтво). Так
можна підняти дохід на одну особу — чи то за рахунок доступності більших
обсягів земель і їжі, чи то в міру успішного пограбування інших, завдяки
чому хижаки стануть багатшими за чужий рахунок.

Важливо, проте, не переоцінювати ступінь, до якого мислення з нульовою
сумою переважає в цілому у світі Мальтуса, де безперервного
технологічного прогресу немає зовсім. Попри все існує набагато більше
можливостей здобути вигоду від співпраці, ніж від хижацтва. Що селяни,
що міські мешканці можуть взаємно підвищувати спільний добробут один
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одного, торгуючи між собою; уряди, що підтримують наявність широких
суспільних благ, як-от громадського порядку і взаємної оборони, матимуть
користь і самі, як і їхні піддані. Адже навіть хижацтво й пограбунки
потребують суттєвого ступеня співпраці від їх учасників; останній факт є
одним з найбільш важливих мотивів, що штовхає до політичної організації.

На малюнку 9 показано взаємозв’язок між політичними інституціями й
економічним розвитком у доіндустріальному Мальтусовому світі.
Інтенсивне економічне зростання самотньо нудьгує у верхньому лівому
кутку. Немає жодних стрілок, що вказували б на взаємодію з ним.
Інтенсивне зростання, щоправда, іноді траплялось і в ті часи, коли технічні
досягнення час від часу приносили проривні плоди. Але такі успіхи
траплялись непередбачувано, і часто між ними лежали великі проміжки
часу. Тодішні технологічні інновації економісти називають екзогенними
стосовно системи: вони траплялись незалежно від будь-яких інших аспектів
розвитку. (Гіпотеза Естер Бозеруп про те, що зростання густоти населення
періодично стимулював інновації та технологічні зміни, надає останнім
ендогенного характеру, але вони не були пов’язані зі зростанням популяції
в передбачуваний або лінійний спосіб). Економічне зростання, що
спостерігалось, було в основному екстенсивним, а не інтенсивним,
означаючи, що загальна кількість населення, як і загальний обсяг доступних
ресурсів, з плином часу росли, але на душу населення кількість ресурсів не
зростала.

Критичною політичною інституцією світу Мальтуса була держава, адже
передусім вона була шляхом, що вів до екстенсивного економічного
зростання. Її інструменти примусу — армія й поліція — можуть бути
перетворені на ресурси, використовувані при здійсненні пограбувань чи
хижацтва назовні — тобто задіяні у завойовницьких війнах. Примус може
бути також використаний проти власного населення задля підтримки
правителя й збереження його при владі. Крім того, ресурси, зібрані шляхом
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завоювань або оподаткування, можуть бути також перетворені на
інструмент примушування, тобто причинно-наслідкові ланцюжки
спрацьовують в обох напрямках. Держава могла б підвищити економічну
продуктивність одноразовою акцією надання таких основних суспільних
благ, як гарантії безпеки й майна — що означали б зсув від пересувного до
осілого бандита, описаний уже згаданим економістом М. Олсоном, — але в
цьому кроці не спостерігається жодного способу утримувати безперервне
підвищення продуктивності.

Влада держави, у свою чергу, дуже сильно залежить від легітимності, яка,
далі, служить привідним ременем, що вносить вплив верховенства права й
соціальної мобілізації в політику. У більшості мальтузіанських суспільств
легітимність набувала релігійних форм. Китай, Візантія та інші
цезаропапістські держави володіли безпосередньою легітимністю, якою їх
наділяли власне ті релігійні авторитети, що перебували під їхнім контролем.
У суспільствах, де існувало верховенство права, підтримуване релігією,
релігійна влада надавала легітимності й сама становила незалежний
правовий порядок, який міг надати державі свою правову санкцію або
забрати її.

Можливості мобілізувати нові соціальні групи в рамках існуючого
суспільства були набагато більш обмеженими, ніж у сучасному світі.
Величезну роль у мобілізації раніше інертних соціальних суб’єктів, як-от
арабських племен VII століття в Аравії чи буддистських або даоських сект
Китаю часів династії Тан, відігравала релігійна легітимність. Християнство
відігравало таку саму роль у мобілізації нових еліт за часів Римської імперії.
В аграрних суспільствах релігія часто виступала транспортом, що рухав
соціальний протест проти поточного політичного порядку, і, отже, була не
тільки легітимізуючою, а й дестабілізуючою силою.

У мальтузіанському світі політичному розвитку пропонувалось рухатись
двома основними каналами. Один з них обертався навколо внутрішньої
логіки державного будівництва та екстенсивного економічного зростання.
Політична влада генерувала економічні ресурси, які у свою чергу
згенерували ще більшу політичну владу. Цей процес живив сам себе аж до
моменту, коли політея, розширюючись, наштовхувалась на фізичні межі,
як-от географічні перешкоди або наявні технології, або впиралась у сусідню
політею або в комбінацію цих двох чинників. Так виглядала логіка
державного будівництва та війн, що розгорталась у Китаї та в Європі.

Інший канал політичних змін мав стосунок до легітимності, яка тоді
чинила вплив на владу держав або шляхом встановлення верховенства
права, або шляхом посилення й зміцнення нових соціальних суб’єктів.
Джерелом того, що я назвав індійським об’їздом, став підйом нової релігії
— брахманізму, яка послабила спроможність індійських правителів
акумулювати державну владу в спосіб, використаний їхніми китайськими
колегами. Нові соціальні суб’єкти, посилені релігією, могли або посприяти
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зміцненню влади й могутності держави, як у випадку з арабами, або
стримувати спроби государя централізувати владу, як це було у випадку з
англійським парламентом.

У мальтузіанському світі динамічних джерел змін було відносно небагато.
Процес державного будівництва був дуже повільним і розтягнувся, що в
Китаї, що в Європі, на багато століть. На нього впливали й періоди
політичного занепаду, в які політеї повертались, занурюючись у більш
низькі рівні розвитку, змушені починати процеси будівництва, хай і не з
нуля. Нові релігії чи ідеології теж час від часу з’являлись, але так само, як і
технологічні інновації, неможливо було розраховувати на те, що вони
забезпечать системі постійні динамічні імпульси. Крім того, тодішні
технології обмежували здатність людей та ідей до переміщення з однієї
частини світу до іншої. Новини про те, що китайський імператор Цінь Ши
Хуанді винайшов китайську державу, ніколи не сягали вух лідерів Римської
республіки. У той час, коли буддизм успішно долав шлях через Гімалаї в
Китай та інші країни Східної Азії, інші інституції залишались закупореними
в країнах свого походження. Окремі традиції права християнської Європи,
Близького Сходу й Індії розвивались, не впливаючи одна на одну хоч трохи
значною мірою.

РОЗВИТОК У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Розгляньмо тепер, як взаємодіяли аспекти розвитку з початком

Промислової революції. Найбільш важливою зміною того часу стала поява
безперервного інтенсивного економічного зростання, яке й сформувало
практично всі інші його аспекти. Екстенсивне економічне зростання
продовжується, але як драйвер політичних змін воно тепер набагато менш
важливе, ніж збільшення доходу на душу населення. Крім того, демократія
долучилась до державного будівництва й верховенства права як компонент
політичного розвитку. Ці виміри показано на малюнку 10.

Щодо емпіричних зв’язків між цими різними вимірами в сучасному світі
здійснено чимало досліджень, і їх можна підсумувати в серії відносин.

Між державним будівництвом та економічним зростанням
Наявність держави є основною передумовою інтенсивного економічного

зростання. Економіст Пол Кольє продемонстрував зворотний бік цієї тези, а
саме що розпад держави, громадянська війна та міждержавні конфлікти
чинять дуже негативний вплив на економічне зростання846. Чималий шмат
бідності Африки кінця XX століття був пов’язаний з тим, що держави були
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дуже слабкі й схильні до постійних криз, розпадів і нестабільності. Крім
формування держави, що могла б забезпечити базовий порядок, з
економічним зростанням також сильно корелює підвищення
адміністративної спроможності держави. Це особливо слушно за низьких
абсолютних рівнів ВВП на душу населення (менше 1000 доларів); і якщо це
співвідношення залишається важливим і на більш високих рівнях доходу,
то чимдалі вище воно втрачає свою пропорційність. Не бракує й літератури,
яка пов’язує належне урядування й економічне зростання, хоча сталого
визначення «належного урядування» немає і, залежно від авторства, іноді
воно включає в себе всі три компоненти політичного розвитку847.

Якщо кореляція між міцною й когерентною, цілісною державою й
економічним зростанням відома досить добре, то напрямок причинності не
завжди є ясним. Економіст Джеффрі Сакс стверджує, що належне
урядування має ендогенний, вторинний характер: воно є продуктом
економічного зростання, а не його причиною848. У цьому прослідковується
хороша логіка: уряд коштує грошей. Однією з причин того, чому в бідних
країнах так багато корупції, є їхня неспроможність платити своїм
державним службовцям адекватну заробітну платню, щоби ті могли
прогодувати свої сім’ї, й тому ті схильні брати хабарі. Витрати на душу
населення на всі державні послуги, від армій і доріг до шкіл і патрульно-
постової поліції склали близько 17 000 доларів у 2008 році в Сполучених
Штатах, але тільки 19 доларів в Афганістані849. Тому й не дивно, що
афганська держава набагато слабкіша, ніж американська, або що великі
потоки грошової допомоги породжують корупцію.

З іншого боку, існує цілий ряд випадків, коли економічний ріст не приніс
більш ефективного урядування і де, навпаки, належне урядування потягло
за собою зростання. Розгляньмо Південну Корею й Нігерію. Станом на 1954
рік, після Корейської війни, ВВП на душу населення Південної Кореї був
нижчим, ніж у Нігерії, якій судилось здобути незалежність від Великої
Британії 1960 року. Протягом наступних п’ятдесяти років Нігерія заробила
понад 300 млрд доходів від видобутку нафти, але дохід на душу населення
знизився в період між 1975 і 1995 роками. Натомість у Південній Кореї ріст
складав від 7 до 9 відсотків на рік протягом цього самого періоду, аж до
моменту, коли країна зайняла дванадцяте місце у світі за розміром
економіки на момент настання азіатської фінансової кризи 1997 року.
Причини цієї різниці в успішності й здобутків майже повністю
пояснюються далекоглядним урядом, що керував Південною Кореєю,
порівняно з Нігерією.

Між верховенством права й зростанням
У науковій літературі верховенство права іноді вважається компонентом

урядування, а іноді його розглядають як окремий аспект розвитку (як я
вважаю в цій праці). Як зазначалось у розділі 17, основними аспектами
верховенства права, пов’язаними з ростом, є права власності й виконання
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контрактів. Існує чимало літератури, в якій демонструється існування цієї
кореляції. Більшість економістів визнають ці стосунки за належне, хоча й не
ясно, чи загальні і рівні права власності є необхідними для цього. У
багатьох суспільствах стійкі права власності гарантуються тільки певним
елітам, і цього достатньо, щоби підтримувати зростання, принаймні
протягом певних періодів часу850. Понад те, суспільство, що, як сучасний
Китай, гарантує «досить добрі» права власності, але досі не запровадило
традиційне верховенство права, однак, може досягати дуже високих рівнів
зростання.

Між економічним зростанням і стабільною демократією
Кореляцію між розвитком і демократією вперше відзначив соціолог

Мартін Ліпсет у кінці 1950-х років, і відтоді багато досліджень виявили
зв’язки між розвитком і демократією851. Кореляція між зростанням і
демократією може не бути лінійною — тобто вищий темп зростання не
обов’язково й не завжди продукує більше демократії. Економіст Роберт
Барро показав, що кореляція міцнішає за нижчих рівнів доходу і слабкішає
за середніх значень852. Одне з найбільш всеосяжних досліджень
взаємозв’язку між розвитком і демократією засвідчує, що трансформації з
переходом до демократії від самодержавства можуть відбуватися за будь-
яких рівнів розвитку, але ймовірність їхнього розвороту виглядає набагато
меншою за більш високих рівнів ВВП на душу населення853.

Якщо зростання, здається, сприяє стабільній демократії, то зворотний
причиново-наслідковий зв’язок між демократією і зростанням видається
набагато менш ясним. Це цілком зрозуміло, якщо ми просто згадаємо
кількість тих авторитарних країн, що продемонстрували вражаючі рекорди
показників зростання останніми роками, — Південна Корея й Тайвань,
коли ними керували суто диктаторськими методами, а також Китайська
Народна Республіка, Сінгапур, Індонезія за Сухарто і Чилі часів Августо
Піночета. Тож, маючи цілісну, когерентну державу й належне урядування за
передумов зростання, не ясно, чи слід визнавати таку само позитивну роль
за демократією.

Між економічним зростанням і соціальним розвитком або розвитком
громадянського суспільства

Багато що в класичній соціальній теорії пов’язує виникнення сучасного
громадянського суспільства з економічним розвитком854. Адам Сміт у
«Багатстві народів» зазначив, що зростання ринків пов’язане з суспільним
поділом праці: з розширенням ринків і намаганнями фірм скористатись
перевагами економії на масштабності спостерігається ріст соціальної
спеціалізації разом з появою нових соціальних груп (наприклад,
промислового робітничого класу). Плинність і відкритий доступ, яких
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вимагають сучасні ринкової економіки, у свою чергу підривають чимало
традиційних форм соціальної влади, змушуючи її замінників до більш
гнучких, добровільних форм асоціювання. Тема трансформаційного
впливу, який чинить розширення поділу праці, займає центральне місце в
працях мислителів XIX століття: Карла Маркса, Макса Вебера й Еміля
Дюркгайма.

Між соціальною мобілізацією та ліберальною демократією
Починаючи з Алексіса де Токвіля й далі сформувався чималий апарат

демократичної теорії, який доводить, що сучасна ліберальна демократія не
може існувати без життєздатного громадянського суспільства855.
Мобілізація соціальних груп дозволяє слабким індивідам об’єднувати свої
інтереси і входити в політичну систему; навіть якщо соціальні групи не
мають на меті реалізацію політичних цілей, добровільні об’єднання
викликають ефект переливу, зміцнюючи спроможність індивідів до праці
один з одним за нових ситуацій — що назвали соціальним капіталом.

Кореляція, згадана вище, пов’язуючи економічне зростання зі стабільною
ліберальною демократією, імовірно, забезпечується каналами соціальної
мобілізації: зростання тягне за собою появу нових соціальних акторів, груп,
що потім вимагають представництва в більш відкритій політичній системі,
тиснучи в напрямку демократичної трансформації. Коли політична система
вже добре інституціоналізована й може інтегрувати цих нових акторів, це
означає успішний перехід до повної демократії. Саме цього роду речі
трапилися з підйомом руху фермерів і соціалістичних партій Великої
Британії й Швеції перших десятиліть ХХ століття, а також у Південній
Кореї після падіння військової диктатури 1987 року.

Високорозвинене громадянське суспільство може бути й загрозою для
демократії, і навіть призвести до політичного занепаду. Групи, що
ґрунтуються на етнічному чи расовому шовінізмі, поширюють
нетерпимість; групи інтересів можуть інвестувати свої зусилля в здобуття
ренти, де в підсумку суспільство отримує нульову суму; надмірна
політизація економічних і соціальних конфліктів може паралізувати
суспільство й підривати легітимність демократичних інституцій856.
Соціальна мобілізація може вести до політичного занепаду. Процеси,
описані Гантінґтоном, за яких політичні інституції виявились
неспроможними вдовольнити вимоги співучасті, висунуті новими
соціальними суб’єктами, очевидно, трапились у Болівії і в Еквадорі в 1990-х
і 2000-х роках, де високомотивовані й мобілізовані соціальні групи
неодноразово скидали обраних президентів857.

Між демократією й верховенством права
Між зростанням демократії та підйомом ліберального верховенства права
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завжди спостерігався тісний історичний зв’язок858. Як ми бачили в розділі
27, зміцнення підзвітності й відповідальності уряду в Англії було
невіддільним від захисту загального права. Розширення верховенства права
і зростання кіл громадян, ним охоплених, завжди розглядались як ключові
компоненти самої демократії. Цей зв’язок простежується і в третій хвилі
демократичних перетворень, що виросла після 1975 року, коли крах
комуністичних диктатур призвів як до зростання електоральної демократії,
так і до створення конституційних органів влади, націлених на захист прав
громадян.

Серед ідей: легітимність та всі інші аспекти розвитку
Ідеї, що стосуються легітимності, розвиваються за своєю власною

логікою, але їх також формує економічний, політичний і соціальний
розвиток. Історія ХХ століття виглядала б зовсім інакше без творів невпин
ного писаки з Британської бібліотеки на ім’я Карл Маркс, що
систематизував критику раннього капіталізму. Так само і впав комунізм
1989 року значною мірою тому, що мало хто й далі вірив у силу
основоположних ідей марксизму-ленінізму.

З іншого боку, розвиток і економіки, і політики чинить вплив на види й
характер ідей, які люди вважають легітимними. Права людини здавались
французькому народу більш слушними внаслідок змін, що відбулись у
класовій структурі Франції, а також через зростання очікувань, що їх
плекали нові середні класи пізнього XVIII століття. Неймовірна фінансова
криза та економічні невдачі 1929–1931 років підірвали легітимність деяких
капіталістичних інституцій, проклавши шлях до легітимізації посиленого
державного контролю над сферою економіки. Подальша поява і зміцніння
великих держав загального добробуту разом зі стагнацією й інфляцією, що
їх живили економіки цих держав, заклали основу курсу консервативних
революцій 1980-х років під проводом президента США Р. Рейґана і прем’єра
Великої Британії М. Тетчер. Крім того, неспроможність ідеї соціалізму
виконати свої обіцянки, як стосовно модернізації, так і в питанні рівності,
призвела до її дискредитації у свідомості багатьох тих, хто жив при
комунізмі.

Економічне зростання може також зміцнювати легітимність урядів, якщо
ті домоглись успіхів у цій сфері. Багато країн швидкого розвитку в Східній
Азії, зокрема Сінгапур і Малайзія, зберігають за собою підтримку народу,
незважаючи на брак ліберальної демократії, саме з цієї, економічної,
причини. З іншого боку, розворот і невдачі економічного зростання через
економічну кризу або невмілий менеджмент легко можуть дестабілізувати
ситуацію, як це було за диктатури в Індонезії після фінансової кризи 1997–
1998 років859.

Таким чином, легітимність спирається й на розподіл вигід від
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економічного зростання. Якщо його плоди споживає лише вузький
прошарок невеликої олігархії з суспільних верхів, а широкі верстви
залишаються ні з чим, це часто мобілізує соціальні групи на виступи проти
політичної системи. Так трапилось у Мексиці за часів диктатури Порфіріо
Діаса, що керував країною з 1876 по 1880 рік, а потім знову з 1884 по 1911
рік.

Національний дохід у цей період зростав досить швидко, але права
власності захищали тільки багату еліту, що й заклало основу для
мексиканської революції 1911 року разом з тривалим періодом
громадянської війни й нестабільності, коли упосліджені суспільні групи
взялись до боротьби за свою частку національного доходу. В більш пізні
часи легітимність демократичних систем Венесуели й Болівії поставили під
сумнів їхні лідери-популісти, чия політична база складається з бідноти й
інших маргінальних груп860. Численні зв’язки між різними аспектами
розвитку означають, що існує безліч потенційних шляхів до модернізації,
можливих на сьогодні, і більшість з них була б недоступна за
мальтузіанських умов. Візьмімо як приклад Південну Корею, в якій
компоненти розвитку зібрались разом особливо сприятливим чином (див.
мал. 11).

Південна Корея на кінець корейської війни мала доволі сильну владу.
Успадкувавши конфуціанську державну традицію від Китаю, в період
японського колоніалізму з 1905 по 1945 рік країна запровадила багато
сучасних інституцій861. Ця держава за лідерства генерала Пак Чон Хі, що
прийшов до влади в результаті перевороту 1961 року, використала
промислову політику для сприяння швидкому економічному зростанню
(стрілка 1). Індустріалізація Південної Кореї перетворила країну з аграрного
закутка на велику індустріальну державу протягом життя одного покоління,
вивільняючи в ході соціальної мобілізації нові сили — профспілки,
церковні групи, студентів та інших представників громадянського
суспільства, яких не було в традиційній Кореї (стрілка 2). Після того як було
позбавлено легітимності військовий уряд генерала Чон Ду Хвана за
наслідками бійні в Кванджу 1980 року, ці нові соціальні групи почали
агітацію за усунення військових від влади. За ніжних стусанів союзника —
Сполучених Штатів — це й сталось 1987 року, коли були оголошені перші
демократичні президентські вибори (стрілка 3). І швидке економічне
зростання країни, і її перехід до демократії сприяли зміцненню легітимності
режиму, що, в свою чергу, допомогло, серед іншого, зміцнити і його
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здатність витримати суворе випробування Азіатською фінансовою кризою
1997–1998 років (стрілки 4 й 5). Нарешті, що економічне зростання, що
поява демократії посприяли зміцненню верховенства права в Південній
Кореї (стрілки 6 і 7).

Усі ці різні аспекти розвитку, як правило, зміцнювали один одного у
випадку Південної Кореї, як і припускала теорія модернізації, хоча й
спостерігалась така послідовність стадій, яка затримала розгортання
виборчої демократії й верховенства права до настання індустріалізації.
Попри все, модель Південної Кореї не обов’язково є універсальною; є багато
інших можливих шляхів модернізації. В Європі та Америці верховенство
права існувало ще до того, як консолідувалась держава, а в Англії й
Сполучених Штатах деякі форми демократичної підзвітності передували
індустріалізаціі й економічному зростанню. Китай до цього часу рухався
шляхом Південної Кореї, але не здійснив показаних стрілками 3, 4 і 7 дій.
Китайська Народна Республіка успадкувала відносно компетентну державу
від маоїстського періоду, почавши лібералізацію економіки під лідерством
Ден Сяопіна 1978 року. Її відкрита економічна політика дозволяла
економічне зростання, що досягло високих темпів протягом наступних
тридцяти років, потягнувши за собою значну соціальну трансформацію
суспільства в цілому, коли мільйони селян перебрались із сіл до міст,
шукаючи зайнятості в промисловості. Зростання допомогло державі
здобути легітимність і навіть започаткувати появу китайського
громадянського суспільства, що ані дестабілізувало політичну систему, ані
створило в ній великого тиску в напрямку демократизації. Крім того,
зростання привело до певного поліпшення у сфері верховенства права, у
міру прагнення Китаю до відповідності його правової системи стандартам,
затвердженим Світовою організацією торгівлі. Велике питання майбутнього
для Китаю стосується того, чи породить величезна соціальна мобілізація,
що стала наслідком швидкого розвитку, одного дня непереборну вимогу
загалу про отримання більшої політичної участі.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
Якщо розглядати перспективи політичного розвитку протягом

історичних періодів, які характеризують мальтузіанські економічні умови,
порівняно із ситуацією, що постала з початком Промислової революції, ми
негайно помітимо величезну різницю. Ключовим моментом є можливість
стійкого й інтенсивного економічного зростання. Зростання виробництва
на душу населення несе з собою набагато більше, ніж просто передачу в
руки держав величезних ресурсів. Воно стимулює широку трансформацію
суспільства й мобілізує безліч нових соціальних сил, які з плином часу
також прагнуть стати політичними акторами. У світі Мальтуса натомість
соціальна мобілізація була набагато рідкіснішим явищем, і стимулювали її в
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основному зміни у світі легітимності й ідей.
Соціальна мобілізація — один з важливих чинників, що допомагає

вирватись із дисфункціональної рівноваги, що усталилась серед
традиційних еліт, замкнених у коаліціях з визиску ренти. Данський король
спромігся підірвати владу традиційної аристократії в 1780-х роках завдяки
появі освіченого й добре організованого селянства — нового явища у
світовій історії, якій були відомі тільки аномічні, неорганізовані селянські
бунти. Будучи доіндустріальним суспільством, джерело цієї мобілізації
країна знайшла в релігії, а саме у формі протестантської Реформації з її
наполяганням на загальній грамотності. У Південній Кореї 1980-х влада
тісно переплетених військової й бізнес-еліти похитнулась із появою цілого
ряду нових соціальних акторів, тих, яких майже й не існувало на початку
періоду зростання Південної Кореї, що почався після Другої світової війни.
Таким чином, політичні зміни прийшли і до Данії, й до Південної Кореї.
Мобілізація Данії, однак, здавалася майже випадковим історичним явищем,
удачею, що виросла з факту вибору королями Данії лютеранства — тоді як у
Південній Кореї послідовність подій була набагато більш передбачуваною
як на економічне зростання в мальтузіанському світі. В обох випадках
соціальна мобілізація мала лагідний і помічний вплив на поширення
демократії, але в решті аспектів вона вела до політичної нестабільності.

Іншою надзвичайно важливою відмінністю між політичним розвитком
тоді і зараз є ступінь, до якого міжнародні чинники впливають на еволюцію
національних інституцій. Майже всі історії, розказані в цій книжці,
стосуються окремих суспільств та взаємодії між різними
внутрішньополітичними акторами всередині них. Міжнародний вплив
проявляє себе в основному в результаті війн, завоювань або загроз
завоювання, а також, час від часу, через поширення релігійних вчень понад
кордони. У той час існували й «транснаціональні» інституції, як-от
католицька церква й ісламський халіфат, які відіграли важливу роль,
сприяючи поширенню інституцій, включно з Кодексом Юстиніана або
шаріатом, крізь політичні кордони. На додачу, існувало діахронічне
навчання, коли європейці ранньої сучасності намагались відродити своє
класичне греко-римське минуле. Але, дивлячись на земну кулю загалом,
помітимо тенденції розвитку, що, як правило, є високо роз’єднаними
географією й регіонами.

Ситуація в цьому стосунку виглядає зовсім інакше сьогодні. Явище, яке
ми тепер називаємо глобалізацією, є лише останньою ітерацією процесу, що
відбувається безперервно протягом останніх декількох століть, у міру
поширення технологій, пов’язаних з транспортом, зв’язком, а також
інформацією. Імовірність того, що будь-яке суспільство розвиватиметься
автономно, за відносно незначного впливу зовнішнього світу, є сьогодні
вкрай малою. Це слушно навіть щодо найвіддаленіших і важкодоступних
регіонів світу, як-от Афганістан або Папуа-Нова Ґвінея, де вже
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розвернулись міжнародні актори на кшталт іноземних військ, китайських
лісозаготівельних підприємств або Світового банку, прошених чи ні. Навіть
вони стикаються з прискоренням темпів змін порівняно з тим, до чого вони
звикли в минулому.

Тісніша інтеграція суспільств по всьому світі підвищила серед них рівень
конкуренції, і в силу самого цього факту вона продукує більш високу
швидкість політичних змін разом зі зближенням політичних форм.
Конкретна еволюція — тобто поява видів і зростання біологічного
різноманіття — відбувається, коли організми розмножуються в різних
мікросередовищах, втрачаючи контакт один з одним. Обернений процес,
біологічна глобалізація, відбувається, коли види переносяться, умисно чи
випадково, у морських цистернах чи трюмах суден, з однієї екологічної
зони до іншої. «Зебристі мушлі» (лат.: Dreissena polymorpha), кудзу чи
пуеарія дольчата (лат.: Pueraria lobata) або африканські бджоли-вбивці
сьогодні конкурують з місцевими видами. Усе це, супроводжуване
жорсткою конкуренцією з боку найуспішніших у цій справі – людських
істот, — призвело до істотного звуження числа й різноманітності видів на
всій земній кулі.

Аналогічні явища спостерігаються і в політиці. Будь-яка розвиткова
країна сьогодні вільна запровадити будь-яку модель розвитку, що здасться
їй корисною, незалежно від власних корінних традицій та культури. Під час
«холодної війни» Сполучені Штати й Радянський Союз прагнули
експортувати свої політичні та економічні моделі, і Сполучені Штати, як і
раніше, займаються цим через свої програми з просування демократії. Існує
також східноазійська модель розвитку, який спрямовує держава, як і шлях
авторитарного капіталізму, запропонований Китаєм. Міжнародні
організації, як-от Світовий банк, Міжнародний валютний фонд чи
Об’єднані Нації готові консультувати з питань будівництва інституцій, а
також сприяти ресурсами й технічною підтримкою для зміцнення
спроможності. У девелоперів пізньої сучасності немає потреби винаходити
колесо — ні для інституцій, ні для видів політики862.

З іншого боку, так само поширюються понад кордони й погані речі, як-от
наркотики, злочинність, тероризм, зброя всіх видів, незаконні гроші тощо.
Глобалізацію називають «сутінками суверенітету»863. Це, безумовно,
перебільшення, але технології з підвищенням мобільності істотно
ускладнили державам застосування права на їхній власній території, збір
податків, регулювання поведінки та чимало інших справ, пов’язаних з
традиційним політичним порядком. За часів, коли більшість багатств
існувало у вигляді землі, держави мали в руках значні важелі тиску на багаті
еліти; сьогодні ж багатство може легко втекти на офшорні банківські
рахунки864.

Тому більше не можна говорити просто про «національний розвиток».
Що політологія, що порівняльна політика, як і міжнародні зносини
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традиційно розглядались як окремі підгалузі, перша з яких займається
справами, що відбуваються всередині держав, решта — відносинами між
державами. Дедалі частіше ці сфери доводиться вивчати як єдине ціле. Як
ми дійшли до цієї точки і як відбувається політичний розвиток у сучасному
світі — стане предметом другого тому цієї роботи.

Зрештою, суспільства не замкнені в полоні своєї історії, свого минулого.
Економічне зростання, мобілізація нових соціальних акторів, інтеграція
суспільств понад кордони, разом з перевагами від конкуренції й зарубіжних
моделей — усе це слугує відправною точкою для політичних змін, яких або
не існувало до Промислової революції взагалі, або ж вони існували в
набагато більш ослабленій формі.

Попри все це, суспільства не зовсім вільні перебудовувати себе протягом
будь-якого даного покоління. Легко перебільшити ступінь, до якого
глобалізація дійсно інтегрувала суспільства по всьому світу. Якщо рівні
взаємного соціального впливу й змін, як і навчання, є набагато вищими, ніж
вони були три сотні років тому, більшість людей продовжують жити в
межах горизонтів, сформованих в основному за рахунок їхніх власних
традиційних культур і звичок. Суспільна інерція залишається дуже
значною; і якщо іноземні інституційні моделі є набагато більш доступними,
ніж вони були будь-коли, їх досі доводиться накладати на корінні, місцеві.

Цей історичний опис походження політичних інституцій слід розглядати
в правильній перспективі. Ніхто не повинен очікувати, що сучасна
розвиткова країна спроможеться відтворити всі сповнені насильства дії, що
до них вдавався Китай або народи в Європі заради побудови сучасної
держави, або що сучасне верховенство права слід базувати на релігійних
засадах. Ми вже бачили, як інституції ставали продуктами певних
історичних умов, випадкових обставин і неочікуваних, добрих чи поганих,
подій, які навряд чи зможуть повторити чи дублювати інші й по-іншому
влаштовані суспільства. Сама непевність обставин їхньої появи, а також
тривалі періоди історичної боротьби, що були необхідними для їх появи,
повинні породити в нас дещицю сумніву й скромності в підходах до
інституційного будівництва в сучасному світі. Сучасні інституції
неможливо просто передати іншим суспільствам без уваги до наявних у них
правил і політичних сил, що їх підтримують. Формування інституції — це
не будова гідроелектричної греблі або мережі доріг. Воно вимагає багато
важкої роботи, в першу чергу аби переконати людей, що необхідно
здійснити інституційні зміни, тоді утворити коаліцію за зміни, яка зможе
подолати опір акторів, зацікавлених у старій системі, а потім підштовхнути
людей до прийняття нового набору поведінкових правил і норм як
рутинного й очікуваного. Часто формальні інституції доводиться
доповнювати культурними зрушеннями; електоральна демократія не
спрацює як слід, наприклад, якщо не існує незалежної преси, як і
громадянського суспільства, спроможного до автономної організації, аби
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змушувати уряди до чесності.
Екологічні та соціальні умови, які привели до появи демократії, були

унікальними для Європи. Однак після того, як одного разу внаслідок,
здавалося б, випадкових збігів обставин виникло конституційне
урядування, воно створило настільки потужну політичну й економічну
систему, що її широко копіювали по всьому світі. Доктрина всезагального
визнання, на якій заснована ліберальна демократія, веде назад до ранніх
стадій політичного розвитку, коли суспільства були більш рівними й
відкритими для широкої участі. Я зазначав, що спільноти мисливців-
збирачів, як і племінні, були набагато більш егалітарними, базуючись на
співучасті, ніж суспільства державного рівня, що прийшли їм на заміну.
Після того як принцип рівної поваги або гідності було чітко артикульовано,
стало важко утримувати людей від вимоги про застсоування його до себе.
Можливо, це допомагає пояснити, здавалось б, невблаганне поширення
поняття рівності людей у сучасному світі, відзначене Алексісом де Токвілем
у праці «Демократія в Америці».

ПІДЗВІТНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЬОГОДНІ
Як уже зазначалося в розділі 1, неспроможність демократії до

консолідації й зміцнення своїх позицій у багатьох частинах світу може бути
пов’язана не так з привабливістю самої ідеї, як з відсутністю тих
матеріальних і соціальних умов, що уможливлюють саму появу підзвітного
урядування. Тобто успішна ліберальна демократія вимагає як держави, що є
міцною, уніфікованою і здатною забезпечити дотримання законів на своїй
території, так і суспільства, що є сильним і згуртованим, а також
спроможним спитати з держави й змусити до відповідальності. Баланс між
сильною державою й сильним суспільством — ось що дозволяє працювати
демократії, не тільки в Англії XVІI століття, але і в сучасних розвинених
демократіях.

Спостерігається чимало паралелей між випадками розвитку
європейських держав ранньої сучасності й ситуаціями на початку XXI
століття. З початком третьої хвилі бачимо чимало країн, де триває боротьба
між лідерами, що охоче тяжіють до авторитаризму, прагнучи зміцнити
свою владу, і суспільними групами, що вимагають демократичної системи.

Це стосувалось багатьох держав, що постали як наступники Радянського
Союзу, чиї правителі, часто самі — вихідці зі старого партійного апарату,
починали відновлювати державу й централізувати владу у своїх власних
руках. Але це стосувалось і Венесуели, Ірану, Руанди й Ефіопії. У деяких
місцях, як-от у Росії за Володимира Путіна після 2000 року, або в Ірані після
президентських виборів 2009 року, такого роду проекти були успішними, а
опозиційним групам не вдавалось об’єднатися заради блокування проектів
авторитарного державного будівництва. Але в Грузії та в Україні
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мобілізувати політичну опозицію вдалось, принаймні на якийсь час, на опір
державній владі. А от у колишній Югославії держава розвалилась повністю.

Умови в Європі періоду ранньої сучасності були, очевидно, зовсім
іншими, ніж ті, що побутують на початку XХI століття, але сценарій спроб
централізації й опору їм виглядає не надто інакше. Замість знаті, шляхти,
третього стану й селян, сьогодні існують профспілки, бізнес-групи,
студенти, неурядові й релігійні організації, а також безліч інших соціальних
акторів (див. мал. 12). Набагато ширшим виглядає діапазон соціальних
суб’єктів, що тяжіє до мобілізації в сучасних суспільствах, порівняно з
аграрними, які ми досліджували вище. Кожний політичний аналіз боротьби
повинен початися з розуміння природи різних акторів, як за межами
держави, так і в ній, і ступеня їхньої єдності. Чи продемонструє
громадянське суспільство сильний ступінь взаємної солідарності, чи в
коаліції є тріщини? Чи буде армія разом зі спецслужбами залишатись
вірною режиму, чи є там м’якотілість і готовність до перемовин з
опозицією?

Якою є соціальна база режиму і якою легітимністю вони, база й режим,
розпоряджаються?

Міжнародна система втручається в цю боротьбу набагато більш
інтенсивно, ніж це було у випадках ранньої сучасності, описаних вище.
Опозиційні групи можуть отримувати фінансування, навчання, а іноді й
зброю з-за меж країни, тоді як режим може звернутись до однодумців там
же за допомогою. Крім того, світова економіка пропонує альтернативні
джерела фінансової підтримки, як-от ресурсну ренту або іноземну
допомогу, що дозволяє урядам обходитись без участі своїх власних
громадян. Боротьба між королем і парламентом щодо оподаткування не має
шансів на появу в багатій нафтою країні, і це, можливо, пояснює, чому так
мало серед них є демократичними.

ЩО БУДЕ ДАЛІ
Проспективно можна поставити два запитання про майбутній

політичний розвиток, на які на цьому етапі немає відповіді. Перше
стосується Китаю. Я стверджував від самого початку, що сучасна політична
система складається із сильної держави, верховенства права й підзвітності
та відповідальності. Західні суспільства, де присутні всі три елементи,
розвинули потужну капіталістичну економіку і в цих умовах посіли панівні
позиції. Але Китай демонструє швидке зростання, маючи із цього набору
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лише сильну державу. Чи є ця ситуація стійкою в довготривалій
перспективі? Чи може Китай продовжувати економічне зростання й
підтримувати політичну стабільність без верховенства права й підзвітності?
Чи соціальна мобілізація, зумовлена зростанням, зазнає стримування з боку
силової авторитарної держави, а чи вона потягне за собою лавину вимог
демократичної підзвітності? Чи може демократія постати в суспільстві, у
якому терези між державою та суспільством було нахилено в бік першої
протягом такого тривалого часу? Чи може Китай розсунути кордони науки
й техніки без права власності західного стилю або без особистої свободи?
Чи й далі китайці продовжать використовувати політичну владу задля
сприяння розвитку в спосіб, недосяжний для демократичних суспільств з
верховенством права?

Друге питання стосується майбутнього ліберальних демократій.
Суспільства, що є успішними в один історичний момент, не обов’язково й
завжди залишаються успішними далі, враховуючи явище політичного
занепаду. І якщо ліберальну демократію нині ще можна розглядати як
найбільш легітимну форму правління, її легітимність зумовлена її ж
продуктивністю, успіхами в продукуванні матеріальних благ. Це, у свою
чергу, залежить від здатності держави підтримувати адекватний баланс між
зазіханнями уряду й тими індивідуальними свободами, які є основою її
демократичної легітимації і які посилюють зростання приватного сектору.
Недоліки сучасних демократій виявляються по-різному, але на початку ХХІ
століття, вочевидь, перед веде слабкість держави: сучасні демократії легко
заганяються в глухий кут, ціпеніють, утрачаючи здатність до ухвалення
важких рішень, потрібних для гарантування їх довгострокового
економічного й політичного виживання. Демократична Індія вважає вкрай
важкою справою покращення її суспільної інфраструктури, що йде до
занепаду: доріг, аеропортів, каналізаційних систем тощо — бо зацікавлені
сторони, присутні на авансцені, можуть використовувати правові та
виборчі системи задля блокування таких дій. Важливі частини
Європейського Союзу визнали неможливість скоротити видатки на
соціальну державу, які явно переросли можливості кишені. Японія має
один з найвищих державних боргів серед розвинених країн і не вживає
заходів з усунення негнучкості в економіці, яка є перешкодою подальшого
зростання.

Є, нарешті, Сполучені Штати Америки, неспроможні серйозно
поставитися до розв’язання своїх тривалих фіскальних проблем, пов’язаних
з охороною здоров’я, соціальним забезпеченням, енергетикою тощо. США
видаються дедалі глибше зануреними в дисфункційну політичну рівновагу,
за якої всі згодні з необхідністю розв’язати проблеми, але потужні групи
інтересів можуть блокувати скорочення витрат або збільшення податків —
дії, необхідні для того, щоби закрити цю прогалину. Система інституцій
країни, у якій панують стримування й противаги, робить рішення ще
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складнішим. До цього можна додати ідеологічну жорсткість, яка блокує
доступ американців до повного спектру розв’язків їхніх проблем. Перед
обличчям цих проблем Сполучені Штати навряд чи вдадуться до відкритої
репатримоніалізації державних посад, як це було зроблено в старорежимній
Франції, але це породжує ризик вигадувати короткострокові трюки, що
відтягуватимуть неминучу фінальну кризу, так само, як свого часу чинив
уряд Франції.

Інституції з’явилися для цілей, що в історичній ретроспективі постають
доволі суперечливими. Але деякі з них вижили, прижилися й
поширюються, бо відповідають потребам, що, у певному сенсі, є
універсальними. Ось чому з плином часу виникає інституційне зближення,
що дає змогу в загальних термінах описувати процеси політичного
розвитку. Проте у виживанні інституцій бере участь багато
непередбачуваного, зокрема: певна політична система, яка добре працює
для країни, що швидко зростає і де середній вік населення становить
приблизно двадцять років, може не спрацювати як слід для суспільства в
стані застою, де третина громадян досягла віку пенсійного. Якщо інституції
не можуть пристосуватися, суспільство постає перед кризою або колапсом, і
його можуть змусити прийняти можливу альтернативу. Це стосується і
ліберальної демократії, і недемократичних політичних систем.

Є, однак, важлива підстава вважати, що політично відповідальні су-
спільства переважатимуть ті, які відповідальності не відчувають. Політична
підзвітність забезпечує мирний шлях інституційної адаптації. Однією з
проблем, яку китайська політична система ніколи не мала змоги розв’язати
в династичні часи, називалася «проблемою поганого імператора» (як-от
імператриця У або імператор Ваньлі). Авторитарній системі періодично
вдається переганяти ліберальну демократію, коли вона має хорошого
лідера, здатного швидко ухвалювати потрібні рішення, не переймаючись
юридичними проблемами або законодавчими обмеженнями. З другого
боку, така система залежить від постійного припливу хороших лідерів; за
«поганого імператора» необмежена влада уряду може призвести до
катастрофи. Ця проблема залишається актуальною в сучасному Китаї, де
підзвітність тече тільки вгору, але ніколи — униз.

На початку цього тому я зазначив, що запропонований мною історичний
опис інституційного розвитку слід сприймати з урахуванням різних умов,
які превалювали за часів Промислової революції. Я, у певному сенсі,
прибрав на столі, тому зможу дати вичерпнішу відповідь і оновити
питання, підняті в праці «Політичний порядок у мінливих суспільствах». З
початком індустріалізації економічне зростання та соціальна мобілізація
прогресували значно швидше, драматично змінюючи перспективи розвитку
трьох складових політичного порядку. Це — базова структура, навколо якої
я буду підсумовувати опис політичного розвитку в другому томі.
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Подяка
Цієї книжки не було би без допомоги величезної кількості людей. Я

задумав і спланував її тоді, коли був професором у Школі перспективних
міжнародних досліджень (SAIS) Університету Джона Гопкінса та
директором програми міжнародного розвитку. У Школі перспективних
досліджень було чудове середовище для обміркування теми книжки та
написання.

Я дуже вдячний деканці Джессіці Ейгорн за підтримку, яку отримав від
неї. Я читав лекції з тематики книжки в Орхуському університеті (Данія),
Мічиґанському університеті в Стенфорді, де отримав численні корисні
коментарі.

Я неймовірно вдячний своєму видавцеві у Farrar, Джонатанові Галассі, за
підтримку цього проекту, а також редакторові у FSG, Ерікові Чінскі, за
допомогу. Ерік був дуже вдумливим читачем, який допоміг переосмислити
багато важливих питань, піднятих у книжці.

Як завжди, дякую Естер Ньюберґ з ICM і Бетсі Робінс з Curtis Brown, які
виконали чимало роботи, аби ця та інші мої праці могли побачити світ.

Також я вдячний людям, які допомогли мені написати цю книжку, з-
поміж них: Сет Колбі, Марк Кордовер, Чарльз Девідсон, Ларрі Даймон,
Ніколас Еберштадт, Адам Ґарфінкель, Саураб Ґарґ, Чарльз Гаті, Мері Енн
Глендон, Франсіско Гонсалес, Джордж Голмґрен, Стів Каутц, Саніл
Кхілнані, Правін Крішна, Ове Корсґард, Стівен Леблан, Брайан Леві, Пітер
Льюїс, Артур Мельцер, Рик Мессік, Йорген Моллер, Мітчелл Оренштайн,
Донна Орвін, Уффе Остеряард, Брюс Перрот, Стівен Філліпс, Марк
Платнер, Джеремі Рабкін, Гілтон Рут, Надав Самін, Абе Шульскі, Георг
Соренсен, Мелісса Томас, Аві Тишман, Джастін Вайсс, Джеррі Вейнберґер,
Джейсон Вуі Дік Цінман. Як асистенти допомагали: Халід Надир, Кевін
Крок, Майкл Леунґ, Метт Шарф, Браян Пріор, Пурун Чонґі Каміль Дада.

Значний обсяг роботи виконав Марк Нуґент, підготувавши карти. Також
я хотів би подякувати своїй помічниці в Школі перспективних
міжнародних досліджень, Робін Вашингтон, за допомогу, яку вона надала
мені в цьому та інших починаннях.

І, нарешті, моїй дружині Лаурі Голмґрен і моїм дітям, Джулії, Девіду й
Джону Фукуяма, за прочитання розділів книжки і слушні поради.

Пало-Альто, Каліфорнія
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