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«Як ви можете так перейматися їжею, коли половина людства 
голодує!» У наші дні безглуздість такої критики, напевне, ще 
більше впадає у вічі. Але очевидна внутрішня суперечливість 
цього докору була менш помітна в березні 1984 р., коли епі
курейські інтереси були, можна сказати, списані. Учені мог
ли шанобливо присвячувати свої зусилля економіці вироб
ництва цукру, генетиці вирощування свиней, статистичним 
оцінкам харчування населення, етнографії мисливців-збира- 
чів і політиці голоду в Третьому світі, але не відволікалися від 
власне харчів і, безперечно, від насолоди своїх шлунків.

Цю критику виголосили на одному жвавому обіді, й ве
дуча засудила також і мої зусилля з організації першого сим
позіуму з австралійської гастрономії, що мав відбутися за 
кілька днів. Її заперечення лише спровокували новий порив 
завзяття. Ми потребували більше розмов про їжу, а не менше. 
Адже можна обговорювати і врочисті обіди, і голод Третього 
світу. Нам була потрібна наша конференція. На самій конфе
ренції два дні гастрономії та гурманства справді підтверди
ли пораду Брія-Саварена, що такі збори мають поєднувати 
теорію і практику харчування. За участю навіть двох при
хильних до гастрономії філософів-науковців ми почали під
ступати до таємниці їжі.

Піднесений, я надумав порушити це питання, так би мо
вити, у ворожому таборі. Я б написав і докторську дисерта
цію, щоб зрозуміти інтелектуальну збентеженість із приводу
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наших трапез. Безперечно, наше існування залежить від їжі. 
Ми витрачаємо багато часу на їжу, готування страв і оплату 
продуктів. їжа пов’язує людей одне з одним, навіть через оке
ани, пов’язує й зі світом природи. Тож чому зневажають стіл, 
а надто насолоду ним?

Перша знахідка, звичайно, полягала в тому, що та інте
лектуальна зневага аж ніяк не загальна, і це дало полегкість. 
Дехто з уїдливих лондонських журналістів на чолі з філо- 
софом-ренегатом Полом Леві ще в серпні 1982 р. вжив сло
во foodie [«гурман», «ласун», «любитель попоїсти»] в журналі 
«Harpers & Queen», дарма що «нова секта, яка підносить їжу до 
святощів», була така нечисленна, що всі «ласуни» знали одне 
одного. Та й у наукових закладах дехто з авторитетних мис
лителів уже почав працювати в цій сфері. Слідом за антропо
логом Клодом Леві-Стросом модні тоді структуралісти опи
сували трапези як «кулінарні трикутники», «бінарні опозиції» 
і «граматики», а невдовзі з ними вже конкурували більш при
хильні до матеріалізму вчені, наприклад, К. Ч. Чан і його ко
леги Джек Ґуді, Сідні Мінц, Марвін Гаріс, а дехто з французь
ких істориків ототожнив їх зі школою часопису «Annales». 
Перший поважний науковий журнал у цій царині — «Food & 
Foodways» — вийшов 1985 р.

Читаючи літературу в широкому діапазоні, я придивляв
ся до стародавнього грецького філософа Епікура, що від його 
ім’я походить термін «епікурейство» зі значенням безбож
ності й гультяйства або, вже в позитивному розумінні, виявів 
витонченої чутливості. Сучасні інтерпретатори глумляться 
з будь-якого припущення про застільне епікурейство само
го начебто аскетичного Епікура. Проте я був приголомше
ний, дізнавшись, що всупереч традиційній мудрості Епікур 
заявляв, що спирає свою філософську систему на «насолоду 
шлунка». Що пильніше я досліджував його систему, то біль
ше пересвідчувався: то був довго зневажений філософ ласу
нів, що й досі страждає від суворості надто вже високочолої 
академічної традиції. Невдовзі я переконав кількох прияте- 
лів-ласунів відновити Епікурову традицію щомісячних фі
лософських бенкетів у Аделаїді в Південній Австралії. Коли 
ми ухвалили більш-менш формальну структуру (хтось ви
голошував доповідь, а потім починалися обід і загальна 
розмова), ці заходи, здається, належним чином ушановува
ли пам’ять Епікура і його бажання, щоб такі обіди тривали 
й далі. Понад два десятиріччя дальших досліджень і досвіду
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тільки підтвердили відповідність між епікурейством узагалі 
і застільним епікурейством. Обидва вчення цінують матері
альний світ, чуття, емпіризм, а не ідеологію, насолоду в пев
них межах, дружбу і святкові обіди.

В англомовній культурі протягом останніх років ласуни 
не завжди репрезентували поважну філософську позицію. 
Вони нечасто виражали якісь політичні, теологічні, еконо
мічні чи інші погляди. їх здебільшого п’янило гастрономічне 
споживацтво. Але солідних учених, які вивчали їжу, ставало 
дедалі більше, зокрема й у сфері філософії. Отримавши біль
ше визнання, епікурейська розмова почала поширюватися від 
свого природного дому —столу—на весь світ. Надто коли ла- 
суни-мислителі йдуть, так би мовити, від їжі, а не до неї, вони 
можуть із користю доповнити величне Епікурове полотно, 
напрочуд суголосне сучасній ліберальній картині. У цьому 
розділі ми закликаємо філософів їжі привітати свого героя.

«Сад»

Уважають, що Епікур народився на острові Самос 341 р. до н. е. 
Він учився і працював в інших містах, перше ніж 308 р. до н. е. 
перебрався до Афін, де й помер бл. 270 р. до н. е. Він був від
носно пізнім серед античних грецьких філософів, тож імплі- 
цитно далі розвивав теорії Демокріта, Платона, Арістотеля та 
інших і відповідав на них. Епікур заснував школу за назвою 
«Сад», бо його учні вирощували собі харчі на околиці міста. 
Уся громада вчилася, оприлюднювала свої думки, спала і їла 
в недалекому будинку в межах міських мурів у респектабель
ному районі, відомому як Меліте. Епікур став чимсь на кшталт 
культового лідера, а його школа уславилася егалітарним став
ленням до жінок і рабів, що були членами громади. Через два 
століття після Епікура Цицерон був вражений, що в тому бу
динку й досі «збирається ціле товариство друзів, об’єднаних 
найтіснішою симпатією і приязню».

Епікур намагався дати відповіді на всі життєві проблеми, 
і нині загальновизнано, що його система була далекосяжна 
і внутрішньо послідовна. Серед його наукових теорій були 
моделі атомної фізики і природної та соціальної еволюції. 
Епікур дотримувався емпіричного підходу до знань, вима
гаючи не просто спостережень, а будування гіпотез і прак
тичних спроб. Моральна система Епікура походила від його
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гедонізму, тож він вважав, що слушне і хибне не дане нам 
згори, а виявляється таким завдяки щоденному задоволен
ню. Епікур був деїстом у тому розумінні, що його боги не 
переймалися людськими справами. Серед його численних 
взаємопов’язаних здогадів була й думка про повсюдність меж, 
тож смерть була краєм, а отже, «нічим для нас». Пошуки багат
ства і влади марні й призводять радше до клопоту, ніж до щас
тя, тож Епікур радив задля безпеки жити невідомим.

Спроба Епікура здійснити соціальну революцію, що під
точувала панівні структури мислення і відносин, швидко по
ширилася по Римській імперії. Є згадки про численні епіку
рейські групи й авторів, які дотримувалися Епікурових ідей. 
У Новому Заповіті неприязно згадується про черевоугодни- 
ків, та й сам епікурейський рух зрештою постраждав від рук 
християнських володарів, тож усі численні праці Епікура за
гинули. Історики склали уявлення про його схему з різних 
фрагментів, з античних коментарів, а також зі збережених 
праць його послідовників, передусім поета і вченого Лукреція. 
Вплив Епікура зберігався в західній традиції, надто під час ін
телектуальних революцій, що привели до Просвітництва, яке 
теж було однією з них. У соціальному та політичному аспекті 
ім’я Епікура почали пов’язувати з лібералізмом.1

З викладеним вище погоджуються всі, й для Епікура до
сить, щоб його вважали за поважного і не позбавленого ціка
вості філософа-матеріаліста, хоча, звичайно, не такого мас
штабу, як Платон і Арістотель. А можливо, Епікура відносно 
недооцінили через те, що його ідеї зародилися з їжі.

«Обід в Іпорі» (1886 р.)
Епікур лишив рекомендації, як піднести свій дух у періоди 
особистих криз. Згідно з одним уривком, колись широко ві
домим як «Чотирикратний засіб поправи», і за повідомленням 
Філодема Гадарського (що його переклав Ґілберт Мюрей), ін
дивід ніколи не повинен забувати:

Нема чого боятися Бога.
У смерті нічого не відчувають.
Добра можна досягти.
Зло можна витримати.
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Для короткого змалювання цієї філософії погляньмо на уза
гальнення, що ним сучасний перекладач Джон Ґескін відкрив 
свою збірку античних праць «Філософи-епікурейці» (1995 р.):

«Усе, що є реальним у світі, — це безмежність по
рожнього простору і безмежність первинних 
частинок у випадковому й неперервному русі.
Саме такою є фізика Епікура.

Його етика має схожу простоту: все, що тре
ба для людського щастя, — це життя серед друзів, 
тіло, вільне від болю, і розум, вільний від страху 
і занепокоєності.»2

Звернімо увагу на брак будь-яких прямих згадок про їжу 
в цих обох коротеньких характеристиках. Проте задля тре
тьої ілюстрації розгляньмо картинку на скромній паперовій 
обкладинці книжки Ґескіна. Олійна картина зображує сонну 
трапезу під яблунею десь у французькому селі наприкінці XIX 
ст. Плями сонячного світла висвітлюють дев’ять чи десять по
статей зі склянками червоного вина в руках. Довга біла ска
тертина заставлена карафками, пляшками, тарілками, миска
ми, череп’яним посудом і великою частиною туші (можливо, 
то смажена індичка), а над столом нахиляється дівчина, яка 
щойно назбирала фламандських маків і маргариток. На цій 
обкладинці використано деталь (десь одну третину, без наре
ченої та нареченого) картини Альбера Оґюста Фур’є «Весіль
ний обід в Іпорі» (бл. 1886 р.).

Книжковий дизайнер цілком міг швидко вибрати обкла
динку і поліпшити композицію не дуже видатного художньо
го твору. Але цей приватний, спокійний обід, здається, втілює 
епікурейську філософію, або принаймні її чуттєвість, набага
то точніше, ніж скульптурне зображення голови Епікура, яке 
часто використовують у книжках, немов щоб засвідчити ве
ликий розум філософа. Хоча Ґескін, як і решта вчених, не на
голошує на провідному становищі столу, я думаю, що дизай
нер, натрапивши на два стислі абзаци Ґескіна, де йшлося про 
приязнь і щастя, опинився у вирі природи й інтуїтивно відчув, 
що Епікур спирав свою філософію на їжу.

Античну схему— переплетеність ідей про природний 
світ та надійність знань із повсякденним життєвим клопотом 
і практичними рекомендаціями — не тільки презентували за 
столом, а й, на мою думку, відкрили там. Епікур лишив про
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це дві прямі згадки й чимало опосередкованих. Свого часу 
він був відомий як філософ, зосереджений на череві. Усі не
прямі свідчення про метод і знахідки Епікура підтверджують, 
що для спостереження світу він використовував очі, вуха, ніс, 
чуття стурбованості та спокою, а потім передавав результати 
своїм товаришам для дальшого обговорення. Постаючи пе
ред традиційним упередженням учених, ласуни повинні зна
ти, що стіл під яблунею, гості в доброму настрої, страви, на
пої й розмова віддавна становлять міцну основу щасливого 
погляду на світ.

Давні наклепи

Що належав до наступного покоління афінських філософів, 
Хрісип казав, що Епікур пішов слідами Архестрата, ученого 
гурмана (на його честь у 1970-х роках названо знаменитий 
паризький ресторан «ШгсЬезІгаіе» Алена Сендеренса), що 
подорожував стародавнім світом у пошуках насолод черева 
й повідомив про свої знахідки в одному втраченому тексті. А 
ось іще одна характеристика близького сучасника: Дамоксен 
у своїй комедії «Молочні брати» зобразив куховара, який хва
лився, що навчався в «Саду», й пояснював, що Епікур—дуже 
добрий куховар, бо вчився в природи. Пізніший римський 
поет Ювенал говорив про «вирощування свого кухонного 
садка, як Епікур». Іншими словами, Епікура в стародавні часи 
вважали не тільки за впливового вчителя, а й за садівника, ку
ховара й автора, що писав про куховарство.

Хоч би якими були практичні вміння Епікура, йому, без
перечно, не можна відмовити в любові до наїдків, незважаючи 
на недавні спроби вчених довести протилежне. Минуло по
над дві тисячі років, і Карл Маркс у своїй докторській дисерта
ції вихваляв цього «найвидатнішого представника» грецького 
Просвітництва. Надто вразило Маркса уявлення Епікура про 
відхилення атомів, яке, здається, було універсальним рушієм 
змін, який міг би пояснити навіть щось на кшталт свободи 
волі. Маркс іще тільки мав уникнути Геґелевого ідеалізму на 
користь матеріалізму, тож він заперечував важливість їжі для 
античної системи філософії й виснував: «Принцип філософії 
Епікура — не гастрологія Архестрата, як уважав Хрісип, а аб
солютність і свобода самоусвідомлення, навіть якщо це само
усвідомлення розуміли тільки у формі індивідуальності».3
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У XX ст. учені спорадично перекладали, пояснювали 
й аналізували фізику Епікура, його уявлення про богів, гедо
нізм і т. ін. і щоразу або виразно відокремлювали філософа 
від застільного епікурейства, або просто нехтували можли
вістю його існування. Зареєструвавши 20 виразних запере
чень, я відмовився далі складати список, але, як згадати слова 
Сіріла Бейлі, що був впливовим ученим на початку сторіччя, 
перші епікурейці «не їли нічого, крім хліба, інколи додаючи 
якусь приправу». На його думку, це було дуже «далеким від 
життя “епікурейця”». Епікур «не був епікурейцем-сенсуаліс- 
том», пояснював і Джон Макдейд у вступі до недавнього пода
рункового варіанта книжки про Епікурів «Лист до Менекея», 
названий «Листом про щастя». «Отже, в такому разі вживання 
слова “епікуреєць” в англійській мові у значенні “абсолютний 
гедоніст” є і прикрим, і хибним».4

А ті, хто прагнув виправдати Епікура, рідко сумнівалися 
в автентичності його твердження: «Початок і коріння всяко
го добра — насолода шлунка, і до неї треба зводити навіть му
дрість і культуру». Безперечно, навіть цей один вислів виразно 
підтверджує важливість їжі для філософа. Атеней, античний 
компілятор гастрономічних джерел, разом з іншими цита
тами подає й слова ще одного колеги Епікура — Метродора, 
що писав своєму братові: «Атож, Тимократе, якщо ти так від
даний вивченню природи, то саме животом, животом і нічим 
іншим має цілком перейматися будь-яка філософія, що до
тримується природи».5

Щоб уникнути таких свідчень, доводилося вдаватись до 
наукових викрутасів. Дж. М. Ріст десь на початку останньої 
третини свого більш-менш ретельно написаного підручни
ка признається: «Зараз ми дійшли до місця, коли можна роз
глянути одне з найсумнозвісніших тверджень Епікура, яке ді
йшло до нас у численних античних джерелах і породжувало 
прикре нерозуміння». Коли Епікур сказав, що початок і корін
ня всякого добра — насолода шлунка, ті слова були «парадок
сальні», їм надали «перебільшеного значення самі епікурейці 
з полемічних причин». Епікур мав на увазі «не те, що їсти — на
солода, а те, що початок і коріння всякого добра — не відчува
ти голоду та спраги». Отож, на думку Ріста, Епікур визнавав 
необхідність їсти та пити, оце й усе.6

Хоч Епікур, безперечно, радив жити просто, все мало 
свої межі. «Скромність теж має свої межі, й людина, яка не
хтує ними, опиняється в тій самій ситуації, що й людина, яка
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помиляється через надмірність». Збереглися й інші уривки 
суджень Епікура, як-от: «Найсолодшу втіху від розкоші мають 
ті, хто найменше потребує її». Важливо не стати рабом сво
їх бажань: «Ми маємо високу думку про скромність не тому, 
що можна завжди дотримуватися дешевої та простої дієти, 
а тому, що можна бути вільними від бажання, пов’язаного 
з нею». Окрім того, Епікур пояснив: «Більшість людей бояться 
скромності, й цей страх спонукає їх до дій, які, найімовірніше, 
породять страх».7

Найсимволічнішими заходами перших епікурейців були 
їхні бенкети двадцятого числа кожного грецького місяця. 
Ті бенкети були досить прикметні, якщо сатирик і кінік Меніпп 
написав про них цілу нині вже втрачену книжку, а Епікур за
робив за них собі прізвисько еікасіізґае, «Двадцятник». Із част
ково знищеного тексту пізнішого епікурейця Філодема стає 
зрозуміло, що Епікур мав звичай «святкувати двадцятого 
числа з видатними гостями й прикрашав напередодні буди
нок фруктами, які достигали тієї пори, і припрошував кож
ного їсти та веселитися». Карнеад, голова Академії в II ст. до 
н. е., дорікав Епікурові за марнування часу на чекання й на
громадження насолод і за ведення гастрономічного журналу, 
де, наче в офіційному звіті, він записував, «як часто я зустрі
чався з Гедеєю чи Леонтіоном», або «де я пив вино з острова 
Тасос», або «в якому місяці двадцятого числа я мав найпишні- 
ший бенкет».8

Епікур цінував товариство, і одна з його головних док
трин була така: «З усього, чого набуває мудрість, щоби ство
рити благословення повного життя, найзначнішим є наяв
ність дружби». Епікур начебто вважав, що дружбу створюють 
та підтримують за столом і що колеги—додаткова допомога, 
коли треба виростити харчі й приготувати страву. За слова
ми Сенеки, Епікур запевняв, що питання, з ким їсти, набагато 
важливіше за питання, що їсти. Він радив: «Треба ретельно за
здалегідь поміркувати, з ким ви їстимете та питимете, а не про 
те, що ви їстимете та питимете. Адже обід із м’ясом, але без 
товариства приятеля — однаково, що життя лева або вовка.»9

Епікур зауважив, що дехто прагне стати відомим і по
мітним, гадаючи, ніби тоді він матиме безпеку від інших. 
Натомість люди потрапляють у пастку власної слави і вла
ди: вони втрачають свободу. Епікур добачав великі переваги 
у відлюдності, підносячи «невразливість, що є наслідком спо
кійного життя та відходу від світу». Радячи уникнути «в’язниці
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справ і політики», він запропонував простий припис: «Живіть 
невідомими». Але цей принцип не перешкодив йому засну
вати дуже успішний місіонерський рух. Епікур і представни
ки його школи написали багато книжок і листів, хоча їхній 
головний метод комунікації полягав, здається, у спілкуванні 
за обіднім столом. Життя в невідомості, безперечно, означа
ло обмеження товариського життя здебільшого приватними 
обідами. Саме на основі здатності товариськості об ’єднувати 
людей я й інтерпретую одне з так званих ватіканських тверд
жень Епікура: «Дружба танцює навколо світу й закликає всіх 
нас прокидатися для хвали щасливому життю».10

Гастрономічна основа

Коли відійти на мить від Епікура й покластися на мінімальні 
спостереження, то в що могли б вірити ласуни? Якби вони по
чали міркувати за столом, то до чого додумалися б? Що учас
ники «Обіду в Іпорі» могли б сказати про світ або принаймні 
що могли б сказати ті, хто ототожнює себе з картиною, по
цяткованою сонцем?

Проведений експеримент, мабуть, доведе спостережли
вим їдцям, що добрі наїдки в доброму товаристві можуть дава
ти незмірну насолоду. їдці здатні відчути себе єдиними зі сві
том. Саме таким і є життя, могли б міркувати вони, навіть якщо 
тільки риторично. Вони могли б дізнатися й про переваги по
міркованості, бо ж надмірне потурання собі породжує дис
комфорт. Поставши перед остаточною межею шлунка, вони 
могли би протиставити її безкінечним фантазіям про більш 
образні форми пожадливості, надто жадоби багатства і влади. 
Такі обідні відкриття принаймні дуже вірогідні.

Гурмани, яким швидко набридає обідати на самоті, по
чинають цінувати справжній скарб товариських стосунків. 
Дружба не тільки приємна й необхідна, а й підтримується зде
більшого за столом. Ми часто заводимо і зберігаємо дружбу за 
спільним обідом. Немає великої втрати, і тільки поліпшується 
настрій, коли ви спершу подаєте іншим, дбаєте про свого сусі
да. Господарі можуть аж світитися щедрістю. Отже, на соціаль
ному рівні ласуни прагнуть товариства й поводяться в ньому 
на основі неформальних принципів, дотримуються розваж
ливого етикету, що доповнює етичні погляди. Забезпечення 
столу зумовлює ще й функціонування соціальних механізмів,
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і тому не тільки обіди в складку доводять істину, що вочевидь 
егоїстичні потреби шлунка найефективніше задовольняти 
спільно, у громаді.

На певному онтологічному рівні спостережливі гурма
ни можуть бути присоромлені природою: білими персиками, 
шампанським, а, як брати загальніше, порою року, теруаром 
і дбайливим вирощуванням. Міркуючи, що смажена індич
ка (чи яке інше м’ясо, що чекає на іпорському столі) зовсім 
недавно й сама щось їла, вони можуть виявити світ, де хтось 
їсть, а когось їдять. Але природа не така вже нещадна, вона 
поділяється на багато верств і пронизана взаємозалежністю. 
У  нашому метаболічному світі сонячне світло дає змогу ви
рости пшениці, з зерна виготовляють хліб, а птаство підби
рає розвіяне і втрачене зерно, аж поки ним пожертвують, і т. 
д. Глибокодумні їдці могли б дійти висновку, що екологічні 
цикли відповідають законові збереження матерії, й цей ви
сновок підтверджує уявлення про незнищенність первинних 
частинок. їдці могли б винюхати, і то буквально, з допомогою 
органа нюху, певне уявлення про атоми.

Уважні їдці могли б, напевне, з’ясувати, що вони навчають
ся радше завдяки спостереженням, задоволенню й розмовам, 
а не ідеологіям чи догмам, і що над ними не тяжіють політич
ні та релігійні авторитети, бо вони віддають перевагу розраді 
самотою. Вирощуючи овочі, купуючи харчі, готуючи страви 
і спільно споживаючи їх, поважні ласуни виробили реаліс
тичне розуміння світу, зосередили широку сукупність знахі
док, яка охоплює дуже багато, і все це поєднується столом.

Ця певною мірою систематична сукупність поглядів, яку 
можна було б назвати ласунською, чи епікурейською осно
вою, має відносну незалежність від культури, якщо зважити, 
що кожен індивід постає перед однаковими вимогами голоду, 
які колективно задовольняють у рамках одного метаболічно
го світу, і навчається елементарних уявлень про поміркова
ність, золоте правило й т. ін. Ці застільні принципи великою 
мірою узгоджуються з принципами Епікура, а також із прин
ципами багатьох інших зорієнтованих на їжу коментаторів, 
що жили і до Епікура, і після нього.

Отож Епікур, вихваляючи гастрономічну простоту, писав 
одному невідомому адресатові: «Пришли мені трохи консер
вованого сиру, щоб я міг, коли захочу, влаштувати бенкет».11 
Стверджували, мовляв, здатність задовольнитися шматком 
сиру доводить, ніби Епікур не був епікурейцем. Насправді
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навпаки, те саме прохання лунало також із вуст багатьох без
перечних ласунів. Винахідник аристології (науки, як їдять 
люди) Томас Вокер писав 1835 р. у своїй щотижневій лондон
ській газеті «The Original»: «Трохи доброго хліба і сиру, дзбан 
елю, зручно поставлені переді мною зі щирим серцем, —рай 
земний». А ось і недавній приклад: теолог-кулінар Роберт 
Фарар Кейпен вихваляв «найпростіші речі у світі, які дбайли
во приготували і якими насолоджуються такими, якими вони 
є». «Добрий сир, — писав він 1969 р. у статті «Вечеря ягняти», 
може «нагадати людині про скромність її величі й про велич
ність її малого скарбу... Можливо, ви ощадили досить довго, 
аби посидіти принаймні один довгий вечір із давніми друзя
ми, чорним хлібом, добрим вином і гострим сиром.»

Різні типи догідників череву ставали об’єктом майже од
накових образ і принижень. Епікур сам захищав свої епіку
рейські тенденції в «Листі до Менекея»:

«Тож коли ми вважаємо, що насолода — це мета, 
ми не маємо на увазі насолод гультяйства і насо
лод, які полягають у чуттєвості, як вважають ті, 
хто або не знає, або не згоден із нами, або не ро
зуміє... Адже не постійне пияцтво та гульня, не 
задоволення хоті, не насолода... від пишноти ба
гатого столу дадуть приємне життя, а розважли
ві міркування, пошуки причин кожного вибору 
і кожного уникання.»12

Безперечний гастроном Жан-Антельм Брія-Саварен десь так 
само захищався у вступній статті «Перехід», уміщеній, як не 
дивно, наприкінці своєї «Фізіології смаку», написаної 1825 р., 
й пояснював причини такої викривленої думки:

«До такого дорівнювання спонукають нетоле- 
рантні моралісти, які, збившись на манівці вна
слідок свого химерного завзяття, тішать себе 
тим, що знаходять надмірність там, де є тільки 
розумна насолода земними скарбами, даними 
нам не на те, щоб топтати їх».13

Епікурейцям довелося довго боронитись від глибоко зако- 
ріненої ворожнечі, властивої високій європейській культурі. 
Саме це я намагався зрозуміти у своїй докторській дисертації,

35



МАЙКЛ САЙМОНС

спираючись на своє відкриття Епікура та його гастрономіч
ного гедонізму, а також на дальші дослідження зашкарублої 
філософської антипатії з боку ідеалістів. Епікур — безперечно 
матеріалістичний філософ, в іншому своєму ватиканському 
твердженні він радив: «Ми повинні не ламати природу си
ломіць, а коритися їй»14. Так само й ласунам, оскільки вони 
переймаються матеріальною реальністю, дуже важко уник
нути звинувачень. Аж ніяк не випадково, що Маркс, будучи, 
напевне, архіматеріалістом, зберіг свою ранню симпатію до 
Епікура. Не дивно, що багато вчених, захищаючи високу куль
туру, зверхньо поглядали на шлунок. Усталену маргіналіза- 
цію Епікура й ласунів слід розуміти в контексті цього непри
хильного погляду, надто якщо його представляє класичний 
і дуже впливовий ідеалізм Платона.

Платонові спокуси

Платон (бл. 427 — бл. 347 р. до н. е.), філософ, що писав про 
високе й навіває незмірну повагу, послідовно викривав будь- 
яку поважну зацікавленість їжею. Огида Платона до їжі була 
зворотним боком його схиляння перед начебто «світом 
форм». На думку Платона, той інший світ — справжній, а наш 
світ—лише його копія-тінь. Він сам або якийсь його учень 
у «Сьомому листі» подає чіткий вступ, зіпертий на спогля
дання кола. В основі викладу лежить аргумент, що зображен
ня кола, накреслені людською рукою, завжди неадекватні. 
Навіть найретельніший малюнок ніколи не буде досконалий. 
Словесні й математичні описи тільки вказують на реальну річ. 
Ще ближчий приклад ми, здається, маємо у своїй голові, бо 
знаємо або думаємо, ніби знаємо, що таке коло. Проте коло 
в нашій голові навряд чи може бути справжнім колом, що на
чебто вимагає якогось метафізичного існування. Завдяки по
стійним дискусіям і роздумам, вважав Платон, філософи до
сягай досконалого, вічного й остаточно недосяжного кола. 
Платон часто обстоював цей аргумент, надто коли чудово 
аналізував любов у діалозі «Бенкет»: закоханий в ідеальному 
випадку відмовляється від звичайної фізичної хоті й прагне 
справжньої, піднесеної (платонічної) любові.

Платон ревно розробляв ієрархічну модель світу, де ідеї 
посідають центральне місце. На відміну від дивовижної сфе
ри розуму, їжа і напої відгонять минущим, неадекватним,
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