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Актуальність теми дослідження. Попри формування базового категоріального 

апарату української політології в інституційному, етнокультурному, транзитологічному та 

інших вимірах, залишаються сфери політологічних досліджень, які досі потребують 

концептуалізації категорій, форм, закономірностей і тенденцій аналізу динаміки політичних 

явищ. Однією з таких сфер є естетичний вимір політики та історичні форми її взаємозв’язку з 

мистецтвом у контексті історичної актуалізації свободи. 

Ця сфера належить до актуальної проблематики політичної науки, яку вивчали, 

починаючи з найдавніших етапів її розвитку. Однак незважаючи на розмаїття підходів до 

аналізу співвідношення політики та мистецтва, у політичній науці досі бракує цілісного 

аналізу їх взаємодії, який би спирався на концептуалізацію історично-світоглядних 

принципів в межах ключових етапів інтелектуальної історії західної цивілізації. У ній досі 

ґрунтовно не розроблений підхід, який би досліджував цю проблематику з погляду 

синкретизму політики і мистецтва — естетичного виміру політики та політичної ролі 

мистецтва. Крім того, потребує наукової апробації погляд на політику і мистецтво у їхній 

діалогічності, тобто суб’єкт-суб’єктній взаємодії цих начал, що постає способом 

конституювання історичної динаміки людської свободи.      

Зауважимо, що такий аналіз особливо актуальний для сучасної України, яка внаслідок 

історичних обставин (тривале панування на території нашої держави тоталітарних режимів) 

не має таких тривалих і міцних демократичних традицій, як країни Західної Європи та 

Північної Америки. Відносна слабкість демократичних інститутів відкриває двері різним 

маніпуляціям, у яких не останню роль відіграє названий феномен естетизації політики. Його 

осмислення на теоретичному рівні є актуальним завданням з погляду побудови у нашій 

державі стабільної та ефективної демократії. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження 

є складовою комплексної науково-дослідної теми кафедри теорії та історії політичної науки 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Теорії політики: форми 

політичної рефлексії» (Державний номер реєстрації № 0111U005524). 

Метою дослідження є концептуалізація історичних типів діалогічної взаємодії 

політики і мистецтва та визначення її взаємозв’язку з історичною актуалізацією людської 

свободи. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 – проаналізувати наявні теоретико-методологічні підходи до аналізу взаємодії 

політики з мистецтвом, напрацьовані політичною наукою; 

 – окреслити взаємозв’язок категорій «політика», «мистецтво», «свобода» в історичній 

ретроспектиці; 

 – встановити історичні форми вияву людської свободи та особливості її об’єктивації 

в політиці й мистецтві; 

 – запропонувати, ґрунтуючись на наявних підходах, історичні типи діалогічності 

політики і мистецтва в контексті актуалізації свободи (принципи, метапринципи, форми та 

способи); 

 – проаналізувати історичні типи діалогічності політики і мистецтва та їх 

взаємозв’язок з історичною актуалізацією людських свобод у кожен з історичних періодів: 

стародавні східні цивілізації, античність, середньовіччя, епоха відродження, «ера розуму», 

романтизм, модерн та постмодерн. 

Об’єктом дослідження є синтезуюча основа діалогічності політики і мистецтва у 

контексті історичних форм свободи. 

Предмет дослідження становлять історичні принципи, форми та способи 

діалогічності політики і мистецтва, її вплив на формування людської свободи в контексті 

ключових історично-світоглядних періодів: стародавні східні цивілізації, античність, 

середньовіччя, епоха відродження, «ера розуму», романтизм, модерн та постмодерн.  

Методологічна основа роботи. Дисертація є міждисциплінарним дослідженням, що 

спирається на теоретико-методологічні основи, сформульовані в межах аналізу естетичного 

виміру політики та її взаємодії з мистецтвом. Це дало змогу сформулювати комплексний 

авторський підхід до діалогічної взаємодії політики та мистецтва, що полягає у 



концептуалізації історичних принципів, у контексті яких з’ясовано специфіку взаємної 

дифузії цих сфер (набуття політикою естетичного виміру, а мистецтвом — політичного) та її 

зв’язок з історичними вимірами людської свободи.  

Для досягнення мети та завдань дослідження застосовані такі методи. Історичний — 

для аналізу послідовної історичної еволюції політики, мистецтва, свободи та їх взаємодії. 

Діалогічний — для розгляду політики і мистецтва як двох «промовляючих» одне до одного 

начал, які актуалізують у своєму діалозі історичний поступ свободи. Семантичний — для 

дослідження дифузії політики і мистецтва у контексті їх взаємної символізації (політика як 

символ мистецтва, мистецтво як символ політики). Конструктивістський — задля аналізу 

однакового світоглядного принципу, покладеного в основу політики та мистецтва. 

Порівняльний — у процесі аналізу історичної динаміки політико-мистецького синтезу та 

крос-історичного зіставлення його ключових ознак. Діалектичний — у трактуванні 

історичного розвитку як послідовності протиріч, що дає змогу аналізувати кожен наступний 

принцип діалогічності політики  і мистецтва як антитезу до попереднього. 

Крім того, у дослідженні діалогічної взаємодії політики та мистецтва використано 

загальнонаукові та загальнологічні методи: аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, 

абстрагування, класифікацію і под.  

Етапність аналізу діалогічної взаємодії політики і мистецтва та її впливу на 

формування людської свободи ґрунтується на двох послідовних кроках: 

1) концептуалізації історичного принципу (-ів), що лежить в основі політики і 

мистецтва у визначений історичний період (стародавні східні цивілізації, 

античність, середньовіччя, епоха відродження, «ера розуму», романтизм, модерн, 

постмодерн), постаючи при тому як узагальнююча парадигма людської свободи; 

2) встановленні взаємної дифузії політики і мистецтва у світлі цього принципу 

(набуття політикою естетичного виміру, а мистецтвом — політичного), визначенні 

форм та способів діалогічної взаємодії політики і мистецтва. 

Наукова новизна одержаних даних зумовлена сукупністю визначених завдань, 

засобами їх вирішення і конкретизована у таких твердженнях. 

 Уперше:  

  – здійснено аналіз діалогічної взаємодії політики та мистецтва у їхньому синкретизмі, 

що спирається на концептуалізацію історичних принципів у межах періодизації за схемою: 

стародавні східні цивілізації, античність, середньовіччя, епоха відродження, «ера розуму», 

романтизм, модерн та постмодерн; проаналізовано комплексний взаємовплив політичного та 

мистецького начал, механізми їхньої взаємодії та взаємодетермінації в рамках цих 

принципів; 

  – виходячи з концепції «ауратичної політики» В. Беньяміна, запропоновано та 

обґрунтовано поняття «ауратичної політики», тобто політики, яка постає символом 

історично-світоглядного принципу, що лежить в основі соціокультурного буття на певному 

етапі його історичного розвитку, є історичною формою реалізації людської свободи та 

втілюється, зокрема, у мистецтві; доведено евристичний та теоретико-методологічний 

потенціал цієї категорії у процесі аналізу історичної взаємодії політики і мистецтва; 

   – обґрунтовано кореляцію між негативним і позитивним вимірами свободи у 

концепції І. Берліна та політикою і мистецтвом; на підставі аналізу наукових джерел 

зроблено висновок про те, що позитивний вимір свободи синтезує політику і мистецтво, а 

негативний їх розмежовує; запропоновано авторську модель історичної кореляції цих вимірів 

свободи з політикою і мистецтвом у рамках категорій монізму, плюралізму та їх синтезу; 

узасаднено діалектичний зв’язок цих категорій за принципом гегелівської тріади у контексті 

епох «премодерн — модерн — постмодерн»; 

    – запропоновано авторський теоретико-методологічний інструментарій аналізу 

історичних типів діалогічної взаємодії політики і мистецтва, що ґрунтується на 

концептуалізації дев’яти історичних принципів (стародавні східні цивілізації: влада; 

античність: естетичний, пластичний космос; середньовіччя: трансцендентне духовне буття; 

епоха відродження: антропоцентрична краса; «ера розуму»: розум; романтизм: колізія 

суб’єктивного та об’єктивного начал; модерн: демократія і тоталітаризм; постмодерн: 



бажання), трьох метапринципів (монізм, плюралізм та синтез монізму і плюралізму), трьох 

форм (принцип політизований, принцип естетизований та принцип нейтральний щодо 

політики і мистецтва) і двох способів (культурний та ідеологічний) діалогічності політики і 

мистецтва;  

 – обґрунтовано сенс поняття «діалогічна взаємодія» у стосунку до політики і 

мистецтва, визначено історичну специфіку цієї взаємодії у площині взаємовпливу 

політичного та мистецького начал, яка полягає у їхньому діалозі як двох рівноправних начал, 

що «промовляють» одне до одного й актуалізують в процесі свого діалогу історичний поступ 

свободи.    

Уточнено:  

 – специфіку набуття політикою естетичного виміру в історичному вимірі й на 

сучасному етапі, яка полягає в артикуляції нею принципів, що слугують водночас 

естетичними ідеалами за конкретної історичної епохи; а також уточнено особливості 

артикуляції політичної влади мистецтвом, які полягають у тому, що мистецтво символічно 

втілює принципи, які правлять за основоположну підставу легітимності політичної влади; 

 –  особливості ідеологічної ролі мистецтва у рамках концепції символу і алегорії         

В. Беньяміна, яку пристосовано до аналізу гіперестетизованої політики та 

гіперполітизованого мистецтва тоталітарних режимів;    

– розуміння ролі Французької революції 1789–1799 рр. як «осьового часу», що 

зумовив перехід від історичного метапринципу монізму до плюралізму у стосунку до 

еволюції політики і мистецтва, узасаднено його зв’язок з діалектикою позитивної та 

негативної свободи; охарактеризовано політико-мистецький синтез романтизму як 

парадоксальну єдність монізму і плюралізму, а також його генетичну спорідненість із 

діалогічністю політики і мистецтва в умовах демократії і тоталітаризму; 

 – вплив мистецтва на формування політики, зокрема доведено, що в певні історичні 

періоди, наприклад за античності, ренесансу, частково у періоди романтизму та постмодерну 

мистецтво виступало започатковуючим принципом політики, який зумовив домінування у 

ній естетичних критеріїв. 

Набули подальшого розвитку: 

– аналіз специфіки вияву людської свободи в історично-світоглядні періоди 

стародавніх східних цивілізацій, античності, середньовіччя, епохи відродження, «ери 

розуму», романтизму, модерну та постмодерну;  

– діалектичний погляд на історичний прогрес свободи, що трактує її розвиток як 

послідовність протиріч; розуміння лінійного прогресування свободи, яке полягає у набутті 

нею дедалі повніших вимірів крізь послідовність протиріч; 

– розуміння ролі Французької революції 1789–1799 рр. як «осьового часу», що 

зумовив перехід від позитивного до негативного вимірів свободи і втілився у новому — 

динамічно-плюралістичному — способі конституювання політики  та мистецтва.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Дисертаційне 

дослідження розширює категоріальний та понятійний апарат сучасної політології, 

пропонуючи новий, нестандартний підхід до аналізу політичних процесів, який полягає у 

розумінні політичних феноменів крізь призму мистецтва, естетики та художньої творчості. 

Такий підхід збагачує політологічне знання, долаючи вузькоспеціалізоване розуміння 

політики як окремої, замкнутої в собі сфери. 

Результати наукового дослідження мають теоретичне політологічне значення. Їх 

можна використовувати під час написання монографій, підручників, посібників, складання 

навчальних планів зі спеціальностей «теорія та історія політичної науки», «політологія», 

«культурологія», «мистецтвознавство» та ін. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення дисертації 

апробовано на таких міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях: 

Студентська наукова конференція «Дні науки 2012» (Львів, 2012); Міжнародна наукова 

конференція «Культурологія в контексті гуманітарного знання» (Росія, м. Курськ, 2013); 

Всеукраїнська наукова конференція «Науковий діалог ―Схід–Захід‖» (м. Кам’янець-

Подільський, 2013 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Придніпровські соціально-



гуманітарні читання» (м. Дніпропетровськ, 2013); Всеукраїнська наукова конференція 

«Науковий діалог ―Схід–Захід‖» (м. Кам’янець-Подільський, 2014 р.); Всеукраїнська наукова 

конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (м. Дніпропетровськ, 

2014); Всеукраїнська наукова конференція «Гуманітарне знання у соціально-правовому 

дискурсі» (Полтава, 2014). 

 Публікації. Основні положення дисертацї викладено у 16 наукових працях, із яких 

вісім статей опубліковано в українських фахових виданнях з політичних наук, одна – у 

закордонному фаховому виданні. 

 Структура роботи зумовлена метою, завданнями, об’єктом і предметом 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, одинадцяти підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел із 132 позицій. Загальний обсяг дисертації становить 

207 сторінок, основний текст — 195 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 У вступі  обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено необхідність 

наукових розвідок у вказаному напрямку, розкрито зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами; сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет, окреслено методологічні 

засади дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичну та практичну значущість 

дисертації, подано відомості про апробацію результатів дослідження, публікації та структуру 

дисертації.  

 У розділі 1 «Концептуалізація діалогічності політики і мистецтва у стосунку до 

свободи у світлі теоретико-методологічних підходів» подано дефініцію базових понять — 

політика, мистецтво і свобода. Доведено, що свобода — це базова категорія, яка лежить в 

основі політики і мистецтва. Запропоновано погляд на політику як динамічний процес 

перерозподілу свободи між членами суспільства й висловлено тезу про активну роль 

мистецтва у цьому процесі. Задля її верифікації проаналізовано класичні та сучасні підходи 

до аналізу діалогічності політики і мистецтва у стосунку до свободи — концепції І. Канта,         

Ф. Шиллера, А. де Токвіля, О. Шпенглера, К. Маркса та Ф. Енгельса, А. Грамші, Д.. Лукача, 

В. Беньяміна, Т. Адорно, Ф. Анкерсміта, Т. Возняка, В. Бушанського, В. Полянської,                     

Ж. Рансьєра, К. Сартвела та М. Едельмана. На підставі розуміння свободи — позитивного 

(«свобода до») чи негативного («свобода від») — названі підходи поділено на гомогенні та 

гетерогенні. Гомогенний підхід постулює синкретизм політики і мистецтва. Іманентним 

атрибутом політики в рамках цього підходу є естетика, тобто конституювання політичної 

системи здійснюється за принципом побудови художніх форм. Головні приклади цього 

підходу — концепції Ф. Шиллера, О. Шпенглера, марксистські та неомарксистські концепції, 

погляди Ж. Рансьєра, К. Сартвела та М. Едельмана. Їх об’єднує позитивне розуміння 

свободи: свобода полягяє передусім в ідентифікації індивіда з політичною спільнотою, чиї 

цінності індивід інтеріоризує та екстеріоризує через мистецтво. Гетерогенний підхід домінує 

у ліберальній політичній традиції. Він бере свій початок із праць І. Канта, однак до нього 

вдавались і поодинокі представники неомарксистської політології, зокрема А. Грамші й 

Т. Адорно. Політика і мистецтво, ґрунтуючись однаково на свободі, постають різними 

формами її об’єктивації, що зумовлює нетотожність політичного та мистецького дискурсів. 

У контексті цього підходу домінує негативне розуміння свободи. 

 Здійснений аналіз дозволив визначити сферу, яка в політичній науці недостатньо 

досліджена: концептуалізацію взаємозв’язку між політикою, мистецтвом та свободою у 

контексті історичних принципів, які зумовлюють їхню кореляцію в межах періодизації 

«стародавні східні цивілізації — античність — середньовіччя — епоха відродження — «ера 

розуму» — романтизм — модерн — постмодерн».  

 У розділі 2 «Визначення історичних типів діалогічності політики і мистецтва в 

контексті еволюції людських свобод» для вирішення завдань, окреслених у першому 

розділі, сформульовано авторський теоретико-методологічний апарат дослідження 

історичних типів діалогічності політики і мистецтва у стосунку до еволюції людських 

свобод. 



 У підрозділі 2.1 «Політика, мистецтво, свобода: загальні особливості кореляції в 

історичному вимірі» запропоновано авторську модель розв’язання проблематики 

взаємозв’язку між політикою, мистецтвом та негативним і позитивним вимірами свободи. 

Концептуалізовано три історичні метапринципи діалогічності політики і мистецтва — 

монізму, плюралізму та синтезу монізму і плюралізму. Обґрунтовано, що в рамках 

метапринципу монізму актуалізується синтез політики і мистецтва. Доведено його зв’язок з  

позитивним розумінням свободи. Покладаючись на концепцію «метафізичної політики» 

І. Адамса та «ауратичного мистецтва» В. Беньяміна, обґрунтовано поняття «ауратичної 

політики» — політики, що є символом трансцендентного соціокультурного принципу.  

Обґрунтовано тезу, що якщо «ауратична політика» й «ауратичне мистецтво» символізують 

однаковий світоглядний принцип, то це призводить до виникнення між ними взаємної 

дифузії — «ауратична політика» набуває естетичного виміру, а «ауратичне мистецтво» — 

політичного. Обґрунтовано роль Французької революції 1789–1799 рр. як історичного 

вододілу між двома метапринципами політико-мистецької взаємодії — монізму та 

плюралізму. Вказано на зв’язок плюралізму з негативним розумінням свободи. 

Обґрунтовано, що в його контексті відбувається розмежування політики і мистецтва, які 

втрачають взаємну «ауратичність» і постають як окремі, замкнуті в собі сфери. 

Запропоновано погляд на постмодерн як синтез двох попередніх метапринципів. На цьому 

етапі історичного розвитку відбувається інволюція свободи у масове, споживацьке 

суспільство, яке парадоксально поєднує ознаки монізму та плюралізму.  

 У підрозділі 2.2 «Історичні принципи діалогічності політики і мистецтва в 

контексті еволюції свободи» у межах історичної періодизації за схемою «стародавні східні 

цивілізації — античність — середньовіччя — епоха відродження — ―ера розуму‖ — 

романтизм — модерн — постмодерн» сформульовано історичні принципи, які лежали в 

основі політико-мистецької діалогічності за кожної з цих епох. Вказано на їхній зв’язок з 

історичною актуалізацією свободи. Це такі принципи: стародавні східні цивілізації — влада; 

античність — естетичний, пластичний космос; середньовіччя — трансцендентне духовне 

буття; епоха відродження — антропоцентрична краса; «ера розуму» — розум; романтизм — 

колізія суб’єктивного та об’єктивного начал; модерн — демократія і тоталітаризм; 

постмодерн — бажання. Доведено, що в кожному з цих принципів актуалізувався зв’язок 

політики з мистецтвом. Запропоновано погляд на принципи історичного взаємозв’язку 

політики і мистецтва як форму об’єктивації свободи, яку розглянуто в її історичному 

прогресуванні до дедалі повніших форм вияву. 

 У підрозділі 2.3 «Форми та способи діалогічності політики і мистецтва» окреслено 

поняття діалогу у стосунку до історичних взаємовідносин політики і мистецтва. Ґрунтуючись 

на концепціях М. Бахтіна та Р. Барта, доведено, що діалог — це не лише мовна, але також 

владна взаємодія: історичні форми кореляції політики і мистецтва постають як різновид 

влади одного начала над іншим, які наділяють одне одного власними ознаками, принципами, 

функціями тощо. Запропоновано підхід до розв’язання проблематики первинності/ 

вторинності політики і мистецтва, який полягає у концептуалізації іманентного зв’язку 

принципу їх діалогічності з одним із цих начал. Виокремлено три форми їх діалогічності: 

«рівноправність політики і мистецтва», «принцип політизований» та «принцип 

естетизований». Крім того, постульовано авторську методологію розв’язання протиріччя між 

опосередкованим способом політично-мистецької діалогічності, коли одне начало неначе 

«проростає» з іншого, та директивним, коли політика і мистецтво жорстко детермінують 

одне одного. Для цього сформульовано культурний та ідеологічний способи їхньої кореляції. 

 У розділі 3 «Історичні типи діалогічності політики і мистецтва в епохи 

стародавніх східних цивілізацій, античності, середньовіччя та Ренесансу» здійснено 

аналіз принципів, форм та способів взаємодії політики і мистецтва у названі епохи, вивлено 

їхній зв’язок із історичною динамікою свободи. 

 У підрозділі 3.1 «Влада як принцип діалогічності політики і мистецтва в епоху 

стародавніх східних цивілізацій», спираючись на погляди О. Шпенглера, Л. Васильєва та                     

Л. Вілсона, концептуалізовано владу як історичний принцип діалогічності політики і 

мистецтва в епоху стародавніх східних цивілізацій. Політичне начало в епоху цивілізацій 



стародавнього Сходу було «пірамідою» вертикальних, ієрархічних рівнів влади. А мистецтво 

було символом деспотичної царської влади, віддзекралюючи її естетику в своїх 

монументальних формах (приклади — єгипетські піраміди, вавилонські зіккурати і под.). 

Сформульовано погляд на свободу в епоху стародавніх східних цивілізацій як колективну 

незалежність людства від природної потреби у новій формі політичної самоорганізації — 

державі. Обґрунтовано політико-мистецьку діалогічність як спосіб конституювання цієї 

свободи. 

 У підрозділі 3.2 «Естетичний, пластичний космос як принцип діалогічності політики 

і мистецтва в епоху античності», виходячи з праць О. Шпенглера, Ф. Шеллінга, 

Д. Петрушевського та О. Лосєва, доведено, що світоглядним принципом античності, який 

правив за антитезу до деспотичної влади, був пластичний, естетичний космос. Зіставлення 

політичного і мистецького начал у поемах Гомера свідчить про первинність краси як 

іманентної властивості космосу — пластичної сукупності елементів світобудови, — у якому 

згодом артикулюється й політичне начало. Політика у творах Платона й Арістотеля — 

естетизована. Ідеальна держава Платона була схожою на соціальну скульптуру, а політичне 

вчення Арістотеля ґрунтувалось на естетичних принципах міри, гармонії та «золотої 

середини». Сформульовано погляд на свободу як назалежність від деспотичної влади, що 

була принципом політико-мистецької діалогічності стародавніх східних цивілізацій. 

Обґрунтовано погляд на політико-мистецький синтез античності як спосіб конституювання 

цієї свободи. 

 У підрозділі 3.3 «Трансцендентне духовне буття як принцип діалогічності політики і 

мистецтва в епоху середньовіччя» на підставі аналізу праць Ж. Ле Гоффа, Р. Гойта, 

Р. Гвардіні, У. Еко, Б. Оренда, Г. Маєра доведено, що світоглядним принципом 

середньовіччя, який лежав в основі взаємодії політики і мистецтва, було трансцендентне 

духовне буття. Мікрокосм держави уособлював макрокосм універсуму й ототожнювався із 

земним храмом. Для середньовічного світогляду політика та мистецтво були не 

самоцінними, а мали цінність лише настільки, наскільки провадили людину до контакту з 

Богом. І політика, і мистецтво формувались на матриці «третього начала» — релігії. 

Обґрунтовано погляд на свободу в епоху середньовіччя, що полягав у приматі людини перед 

державою; доведено роль політико-мистецької взаємодії у конституюванні цього типу 

свободи. 

 У підрозділі 3.4 «Антропоцентрична краса як принцип діалогічності політики і 

мистецтва в епоху Відродження», ґрунтуючись на концепціях О. Лосєва, Л. Баткіна, 

І. Євлампієва та Дж. Края,  концептуалізувано антропоцентричну красу як принцип взаємодії 

політики і мистецтва в епоху відродження, що становив антитезу до середньовічної 

духовності. Ключова ознака світогляду Ренесансу — відхід від концентрації на духовному 

бутті й зосередження на земному, що знайшло втілення в обожненні краси. Найповніший 

вияв цей ідеал знайшов у мистецтві, однак він виявився і в політиці, у яку його 

екстраполювали Н. Макіавеллі та автори утопій, що тлумачили політику як творчий акт, 

акцентуючи передусім на її красі. Акцентовано на новому вимірі свободи, що полягав у 

суб’єктивності самореалізації індивіда. 

 У розділі 4 «Історичні типи діалогічності політики і мистецтва в ―еру розуму‖, 

епохи романтизму, модерну і постмодерну» здійснено аналіз принципів, форм та способів 

взаємодії політики і мистецтва у названі епохи, вивлено їхній зв’язок з історичною 

динамікою свободи. 

У підрозділі 4.1 «Розум як принцип діалогічності політики і мистецтва в “еру 

розуму”», покладаючись на праці Е. Кассірера, Б. Рассела, В. Брістова, К. Бейкера, 

Г. Гур’янова та М. Туркатенка, П. Трусової, аргументовано, що світоглядним принципом 

XVII–XVIII ст. був розум. Однакові раціоналістичні принципи лежали в основі і політичних, 

і художніх форм — симетрія, гармонія, лаконічність, ясність і под. Доведено зв’язок 

принципу розуму зі свободою, який полягав в екстраполяції ренесансної свободи 

суб’єктивного самовияву на все суспільство, що втілилось у доктрині природних прав й 

обґрунтуванні розмежування держави і громадянського суспільства. Акцентовано, що в цю 

епоху поряд з культурним способом їхньої взаємодії з’являється також ідеологічний, який 



полягав у цілеспрямованій естетизації політики задля надання їй легітимності 

представниками двох протилежних політичних ідеологій — абсолютистської та 

республіканської. 

У підрозділі 4.2 «Колізія суб’єктивного і об’єктивного начал як принцип діалогічності 

політики і мистецтва в епоху романтизму» на підставі аналізу праць І. Берліна, П. Ґаєра, 

Р. Лоужі, К. Ґ’єздал, В. Малінза та інших дослідників виділено колізію суб’єктивного та 

об’єктивного начал як принцип взаємодії політики та мистецтва в епоху романтизму. У 

рамках цього принципу вперше констатуємо розходження політики й мистецтва, тобто 

втрату політикою естетичного виміру, а мистецтвом — політичного. У політиці це 

відобразило започаткування громадянського суспільства та демократичних інститутів, які 

позбавлені естетичного виміру. А в мистецтві цей процес відобразило формування 

«мистецтва для мистецтва», яке більше не символізує жодних колективних істин, а лише те, 

як суб’єктивне «Я» митця рефлектує реальність. Водночас романтизм, утверджуючи 

метапринцип плюралізму, уперто не бажав відмовлятись від монізму й далі тримався 

переконання, що існує єдиний смисл світобудови, який, щоправда, вже не загальний, а тільки 

суб’єктивний, і політичний суб’єкт має знову зробити його загальним, знявши протиріччя 

між «Я» і «не-Я». Це втілилось у політичній ідеології, яка перетворила мистецтво на засіб 

політичної пропаганди і боротьби. Тож поряд з розходженням політики і мистецтва, втратою 

ними спільної «аури», політична ідеологія водночас започаткувала їх синтез на 

гіперболізованих началах, що втілилось у гіперестетизованій політиці та 

гіперполітизованому мистецтві. У цьому контексті запропоновано погляд на романтизм як 

джерело двох протилежних принципів політико-мистецької взаємодії в епоху модерну — 

демократії та тоталітаризму.  

У підрозділі 4.3 «Демократія і тоталітаризм як принципи діалогічної взаємодії 

політики і мистецтва в епоху модерну» доведено, що суперечність між суб’єктивним 

началом — індивідуальною свободою та об’єктивним — соціокультурним монізмом у 

наступну після романтизму епоху, модерн, була розв’язана на користь і першого, і другого 

начала. Індивідуальна свобода стала наріжним каменем демократії, а спроба відновлення 

соціокультурного монізму з притаманним для нього синтезом політики і мистецтва, своєю 

чергою, втілилась у практиці тоталітарних режимів. Тому в епоху модерну виділено не один, 

а два принципи діалогічності політики та мистецтва — демократію і тоталітаризм. У 

демократії політика і мистецтво стали двома рівноправними і, що найважливіше, окремими 

началами, які ґрунтуються на принципі індивідуальної свободи. Протилежністю кореляції 

політики і мистецтва в умовах демократії став їхній взаємозв’язок в рамках тоталітаризму. 

Тоталітарні ідеології намагались «накинути» на суспільство, що втратило в модерну епоху 

світоглядну єдність, загальнообов’язковий світогляд — політичну ідеологію — і силоміць 

запровадити його через політичні інститути. Мистецтво в межах тоталітарних режимів було 

цілковито підпорядковане політиці й перетворене на засіб політичної пропаганди. А 

політика, своєю чергою, набувала гіперестетизованого виміру, перетворюючи естетику (у 

парадах, факельних маршах, масових дійствах тощо) на один з ключових способів політичної 

соціалізації індивіда.  

 У підрозділі 4.4 «Бажання як принцип діалогічної взаємодії політики і мистецтва в 

епоху постмодерну» на підставі аналізу праць теоретиків постмодернізму (Ж.-Ф. Ліотара, 

Ж. Бодріяра, Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі) концептуалізовано бажання як принцип кореляції 

між політикою та мистецтвом. Доведено його зв’язок з метапринципами плюралізму і 

монізму, а також позитивним та негативним вимірами свободи. Ключова особливість 

постмодерну — утворення комерціалізованої індустрії породження й задоволення масових 

бажань, що утвердилась як нова форма влади над індивідом. Політика стала елементом цієї 

індустрії, споріднюючись з такими її елементами, як шоу-бізнес, реклама, мода, поп-

культура і под. Її детермінантами стали естетичні концепти іміджу та стилю, що 

споріднюють її з мистецтвом. Мистецтво, своєю чергою, перетворилось на ключовий 

елемент цієї індустрії, реалізуючи в естетично-символічному вимірі новий тип влади над 

індивідом — владу-маніпуляцію бажаннями. Отже, мистецтво знову стає політизованим. 

 



ВИСНОВКИ 

 

1. Проаналізовано класичні та сучасні теоретико-методологічні підходи до аналізу 

діалогічності політики і мистецтва, зокрема концепції І. Канта, Ф. Шиллера, А. де Токвіля,    

О. Шпенглера, К. Маркса та Ф. Енгельса, А. Грамші, Д. Лукача, В. Беньяміна, Т. Адорно,             

Ф. Анкерсміта, Т. Возняка, В. Бушанського, В. Полянської, Ж. Рансьєра, К. Сартвела та 

М. Едельмана. Ґрунтуючись на концепції позитивної та негативної свободи І. Берліна, 

запропоновано авторський розподіл цих теоретико-методологчних підходів на гомогенні та 

гетерогенні. Акцентовано на синтезі політики і мистецтва в контексті позитивого 

траткування свободи та їх розмежування в умовах негативного. Доведено, що аналіз 

діалогічності політики і мистецтва у стосунку до свободи спирається на теоретичні 

принципи, концептуалізація яких дозволяє розкрити зв’язок між абстрактними категоріями 

«політика», «мистецтво» і «свобода». Акцентовано на історичному вододілі, який настав у 

діалогічності політики і мистецтва в період Французької революції 1789–1799 рр., що 

характеризується плюралізацією цих сфер. Обґрунтовано потребу в підході, який би об’єднав 

різні аспекти дослідження, а саме: 1) здійснив би цілісний аналіз діалогічності політики і 

мистецтва в контексті історичних принципів, покладених в основу світоглядних епох 

Західної цивілізації; 2) поєднав би особливості гомогенного та гетерогенного підходів, 

зокрема у стосунку до історичного вододілу, що характеризує їхню діалогічність до і після 

Французької революції; 3) розкрив би, як форми вияву свободи на кожному етапі її 

історичної еволюції зумовлюють діалогічність політики та мистецтва і як ця діалогічність 

здійснює зворотний вплив на формування свободи; 4) розглянув би історичні особливоті 

взаємодії між політикою і мистецтвом. 

2. Запропоновано авторську модель розв’язання проблематики кореляції між політикою, 

мистецтвом і свободою у рамках трьох історичних метапринципів — монізму, плюралізму та 

їхнього синтезу, —  що постає водночас як історична тенденція еволюції політики і 

мистецтва в умовах домодерної, модерної та постмодерної епох. Обґрунтовано монізм як 

історично первинний метапринцип їхнього взаємозв’язку, який вибудовує синтез політики і 

мистецтва — естетизацію політики й політизованість мистецтва — у рамках метафізичного 

принципу, що слугує збірним началом соціокультури. Доведено його зв’язок з позитивним 

виміром свободи у концепціях І. Берліна та Б. Констана. Ґрунтуючись на концепції 

«ауратичного мистецтва» В. Беньяміна, обґрунтовано поняття «ауратичної політики» — 

політики, яка в умовах соціокультурного монізму постає символом соціокультурного буття 

як такого. Вказано на іманентний естетизм такої політики, що випливає зі способу 

сполучення індивідів в єдине ціле — державу. Доведено, що в умовах соціокультурного 

монізму «ауратична політика» й «ауратичне мистецтво» символізують не лише метафізичний 

принцип, покладений в їхню основу, а й одне одного. Другий історичний метапринцип — 

плюралізм — засвідчив розходження політики і мистецва й актуалізувався під час 

Французької революції 1789–1799 рр. У плюралізмі політика і мистецтво постають як окремі 

«світи-в-собі», які позбавлені перехресного символічного зв’язку й взаємної «аури». Третій 

історичний метапринцип ґрунтується на синтезі двох попередніх й актуалізується в 

постмодерну епоху. Цей метапринцип постав унаслідок крайньої форми еволюції модерної 

свободи, за якої вона трансформувалась у нову форму монізму — масове споживацьке 

суспільство. 

3. Встановлено історичні форми вияву людської свободи та специфіку їх об’єктивації у 

політико-мистецькій сфері в рамках періодизації на стародавні східні цивілізації, античність,  

середньовіччя, епоху відродження, «еру розуму», романтизм, модерн та постмодерн. 

Сформульовано тенденцію в еволюції свободи, яка полягає у поступовій актуалізації її 

негативного виміру та його утвердження як первинного під час Французької революції. Це 

колективна свобода від природної необхідності в межах стародавніх східних цивілізацій; 

свобода від тиранічної влади в епоху античності; примат людини перед державою за часів 

середньовіччя; свобода суб’єктивного самовияву особистості в епоху відродження; 

екстраполяція цієї свободи на все суспільство й обґрунтування ролі держави як апарату її 

забезпечення в «еру розуму»; визнання особистості найвищою цінністю політичної системи, 



починаючи з епохи романтизму й насамперед в епоху модерну. Водночас вказано й на 

історичні перешкоди у прогресі свободи, зокрема сформульовано погляд на тоталітаризм та 

масове суспільство постмодерну як феномен поглинання особистої свободи 

соціокультурною та політичною тотальністю. Доведено, що в кожен з названих періодів 

свобода у позитивному та негативному вимірах об’єктивувалася у політичній та мистецькій 

сферах, конституюючи принципи їхньої діалогічності.  

4. Запропоновано авторський теоретико-методологічний інструментарій аналізу 

діалогічності політики і мистецтва у стосунку до свободи, який полягає у концептуалізації 

дев’яти історичних принципів (стародавні східні цивілізації: влада; античність: естетичний, 

пластичний космос; середньовіччя: трансцендентне духовне буття; епоха відродження: 

антропоцентрична краса; ―ера розуму‖: розум; романтизм: колізія суб’єктивного та 

об’єктивного начал; модерн: демократія і тоталітаризм; постмодерн: бажання), трьох 

метапринципів (монізм, плюралізм та синтез монізму і плюралізму), двох способів 

(культурний та ідеологічний) і трьох форм (принцип політизований, принцип естетизований 

та принцип нейтральний щодо політики і мистецтва) діалогічності цих сфер. Доведено, що у 

рамках кожного з названих принципів існує морфологічний паралелізм між політикою і 

мистецтвом — художні форми, покладені в основу політики, та політичні принципи 

організації суспільства, що лежать в основі мистецтва. Спираючись на концепцію 

діалогічності «Я-Ти» — «Я-Воно» М. Бубера, запропоновано розмежування культурного й 

ідеологічного способу їхньої взаємодії. Культурний спосіб, споріднений з діалогом «Я-Ти», 

виникає тоді, коли одне начало — політичне або мистецьке — слугує матрицею формування 

іншого, не чинячи на нього безпосередній, детермінуючий вплив. Такий спосіб був 

характерний для давноминулих епох, зокрема стародавніх східних цивілізацій, античності, 

середньовіччя, Ренесансу та «ери розуму». Ідеологічний спосіб, своєю чергою, передбачає 

цілеспрямований, директивний вплив політики на мистецтво або мистецтва на політику й 

актуалізується у контексті політичних ідеологій. Цей спосіб характерний передусім для епох 

романтизму і модерну, зокрема для тоталітарних режимів ХХ ст. Запропоновано 

розмежування трьох форм їх діалогічності — «принцип політизований», «принцип 

естетизований» і «принцип нейтральний щодо політики і мистецтва». Якщо принцип 

діалогічності політики і мистецтва іманентно споріднений з політичним началом — владою, 

порядком, організацією, — можемо говорити про його політизованість й формування 

мистецтва за  принципами політики. Якщо ж принцип іманентно пов’язаний з естетичним 

началом – красою, гармонією, творчістю, — можемо говорити про естетизованість принципу 

і, як наслідок, формування політики за принципами мистецтва. Якщо ж принцип сам по собі 

не пов’язаний ні з політичним, ні з мистецьким началом, то це дає підстави говорити про 

його нейтральність та симетричний характер дифузії.  

5. Проаналізовано історичні типи діалогічності політики і мистецтва та їхній зв’язок з 

історичною актуалізацією свободи. Обґрунтовано владу як принцип діалогічності політики і 

мистецтва в епоху стародавніх східних цивілізацій. Доведено зв’язок цього принципу зі 

свободою, яка полягала в незалежності людства від природної необхідності у державній 

організації. Обґрунтовано естетичний, пластичний космос як принцип діалогічності політики 

і мистецтва в епоху античності. Доведено його зв’язок з новим ступенем прогресу 

свободи — свободи від деспотичної влади. Концептуалізовано трансцендентне духовне 

буття як принцип діалогічності політики і мистецтва в епоху середньовіччя. Примат духу над 

тілом зумовив обмеження земного «тіла» держави і вперше постулював вищість людини, 

«створеної за образом Божим», перед державою. Доведено, що в основі діалогічної взаємодії 

політики та мистецтва епохи відродження лежав принцип антропоцентричної краси. Вказано 

на зв’язок цього принципу зі свободою, що об’єктивувалась у творчому самовияві 

особистості. Стверджено, що принципом діалогічності політики і мистецтва XVII–XVIII ст., 

званих «ерою розуму», був розум. Доведено зв’язок цього принципу зі свободою, який 

полягав в екстраполяції ренесансної свободи суб’єктивного самовияву на все суспільство, що 

втілилось у доктрині природних прав й обґрунтуванні розмежування держави і 

громадянського суспільства. Вказано на колізію суб’єктивного та об’єктивного начал як 

принцип діалогічності політики і мистецтва в епоху романтизму. Розглянуто трансформацію 



в еволюції свободи, яка полягала в актуалізації її негативного виміру як первинного у 

стосунку до політики і мистецтва. У рамках цього принципу вперше констатуємо 

розходження політики й мистецтва, тобто втрату політикою естетичного виміру, а 

мистецтвом – політичного, що, однак, йшло пліч-о-пліч з намаганням відносити їх дифузію 

на ідеологічній основі. В епоху модерну виділено два принципи діалогічності політики та 

мистецтва – демократію і тоталітаризм. У рамках демократії, що корелює з метапринципом 

плюралізму, констатуємо розходження політики і мистецтва, які, однаково ґрунтуючись на 

свободі, стають окремими, неспівмірними началами соціокультурного буття. В контексті 

тоталітаризму їхній синтез знову відновився на ідеологічний началах, що зумовив їхню 

дифузію у гіперболізованій формі — гіперестетизовану політику та гіперполітизоване 

мистецтво. Концептуалізовано бажання як принцип діалогічності політики і мистецтва 

постмодерну. Вказано на синтез у його рамках усіх попередніх метапринципів, форм та 

способів їхньої взаємодії.   
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АНОТАЦІЯ 
 

Ланюк Є. Ю. Історичні типи діалогічності політики і мистецтва: вплив на 

формування людських свобод. — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.01 — теорія та історія політичної науки. — Львівський національний 

університет ім. Івана Франка. — Львів, 2015. 

Робота присвячена дослідженню естетичного виміру політики та її взаємодії з 

мистецтвом у контексті історичної актуалізації людської свободи. Проаналізовано 

теоретико-методологічні підходи до аналізу взаємодії політики, мистецтва і свободи, 

включаючи сучасні та класичні. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про 

потребу детальнішого розгляду механізмів набуття політикою естетичного виміру в 

історичній ретроспективі, спираючись на принципи, які постають узагальнюючими 

парадигмами динаміки людської свободи в межах періодизації, що охоплює стародавні 

східні цивілізації, античність, середньовіччя, епоху відродження, «еру розуму», романтизм, 

модерн і постмодерн. Концептуалізовано дев’ять історичних принципів, які зумовлюють 

естетичний вимір політики (стародавні східні цивілізації: влада; античність: естетичний, 

пластичний космос; середньовіччя: трансцендентне духовне буття; епоха відродження: 

антропоцентрична краса; ―ера розуму‖: розум; романтизм: колізія суб’єктивного та 

об’єктивного начал; модерн: демократія і тоталітаризм; постмодерн: бажання). Крім того, 

виведено три метапринципи (монізм, плюралізм та синтез монізму і плюралізму), три форми 

(принцип політизований, принцип естетизований та принцип нейтральний щодо політики і 

мистецтва) і два способи (культурний та ідеологічний) діалогічності політики і мистецтва. 

 Ключові слова: ауратична політика, ауратичне мистецтво, позитивна та негативна 

свобода, діалогічність, естетика, монізм, плюралізм, культура, ідеологія. 

 

АBSTRACT 

 

Laniuk Y., The historical types of dialogism between politics and art: its impact upon 

the formation of human freedoms. — Manuscript. 

The dissertation on competition of scientific degree of candidate of political science in the 

speciality 23.00.01 — theory and history of political science. — Lviv National Ivan Franko 

University.  

The disseration addresses a topical and understudied in Ukrainian political science issue of 



aesthetical dimension of politics and its relationship with art in the context of historical 

actualization of human freedoms. The normative requirement of modern democtacy, commanding 

politics to be separated from art, is often violated. This leads to the phenomenon of aesthetication of 

politics and politicization of art, in which they share mutual features, tasks, principles etc. This 

phenomenon is understudied in political science, especially Ukrainian, because the democratic 

requirement of separation between politics and art has also been established as a principle of 

scientific research. Therefore, the relations between politics and art are analyzed as a certain 

deviation, violating the normative principle that politics and art must go separately.  

The dissertation analyzes both classical and modern approaches, which regard politics in its 

relation to art and freedom, including works of I. Kant, F. Schiller, A. de Tocqueville, O. Spengler, 

K. Marx and F. Engels, A. Gramsci, G. Lukacs, T. Adorno, J. Ranciere, F. Ankersmit, M. Edelman 

etc. It has suggested an author classification of these approaches into homogenous and 

heterogenous, positing freedom as criterion of their dialogism. The dissertation underscores the 

underresearched field, i. e. the historical dimension of correlation between politics and art in the 

context of key worldview periods of the Western history. 

On the basis of theoretical and methodological approaches, conceptualized in political 

science, a hypothesis has been posited, according to which there is a symbolic overlapping between 

politics and art. This enables to regard historical manifestations of politics as the otherness of 

artistic forms, postulating the immanent aethetics of politics. Considering the historical variability 

of the notions «politics» and «art» the principles-paradigms have been conceptualized, which 

determine both politics and art, and their capability to relate to each other in order to exemplify the 

historical dimensions of their dialogism. These principles appear simultaneously as historical 

manifestations of human freedom, which unfolds in the interaction between politics and art. Based 

on the idea of «auratic art» by W. Benjamin, the concept of «auratic politics» has been introduced, 

i. e. the politics, which is regarded as symbol of transcendental metaphysical principle, which 

synthesizes culture at a certain stage of its development and underscores human freedom. 

The concept of dialogical interaction between politics and art has been proposed, which 

comprises historical principles, metaprinciples, forms and ways of the relationships between politics 

and art. This includes nine historical principles (old oriental civilizations: power; Greek antiquity: 

corporeal aesthetical cosmos; middle ages: transcendental spiritual being; the renaissance: 

anthropocentric beauty; age of reason: reason; romanticism: the collision between subjective and 

objective entities; modernism: democracy and totalitarianism; postmodernism: desire), three 

metaprinciples (monism, pluralism and synthesis of monism and pluralism), and two ways (cultural 

and ideological).  

In the context of a qualitatively new dimension of freedom, which appeared during the 

transition from premodern to modern epochs, a syncretism of politics and art has been demonstrated 

in the framework of monism, their separation in the pluralism, and a new form of sameness in the 

metaprinciple of synthesis of monism and pluralism.  

Key words: auratic politics, auratic art, positive and negative freedom, aesthetics, monism, 

pluralism, culture, ideology.  

 

АННОТАЦИЯ 
 

Ланюк Е. Ю. Исторические типы диалогичности политики и искусства: влияние 

на формирование человеческих свобод. — Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.01 — теория и история политической науки. — Львовский 

национальный университет им. Ивана Франко. — Львов, 2015. 

Работа посвящена исследованию эстетического измерения политики и ее 

взаимодействия с искусством в контексте исторической актуализации человеческой свободы. 

Проанализированы теоретико-методологические подходы к анализу взаимодействия 

политики, искусства и свободы, включая современные и классические. На основании 

проведенного анализа сделан вывод о необходимости более детального рассмотрения 

механизмов приобретения политикой эстетического измерения в исторической 



ретроспективе, опираясь на принципы, которые обобщают динамику человеческой свободы в 

рамках периодизации, которая включает древние восточные цивилизации, античность, 

средневековье, эпоху Возрождения, «эру разума», романтизм, модерн и постмодерн. 

Концептуализировано девять исторических принципов обретения политикой эстетического 

измерения (древние восточные цивилизации: власть; античность: эстетический, 

пластический космос; средневековье: трансцендентное духовное бытие; эпоха возрождения: 

антропоцентрична красота; «эра разума»: разум; романтизм: коллизия субъективного и 

объективного начал; модерн: демократия и тоталитаризм; постмодерн: желание). Кроме того, 

выведены три метапринципа (монизм, плюрализм и синтез монизма и плюрализма), три 

формы (принцип политизирован, принцип эстетизирован и принцип нейтральный 

относительно политики и искусства) и два способа (культурный и идеологический) 

диалогичности политики и искусства. 

 Ключевые слова: ауратическая политика, ауратическое искусство, положительная и 

отрицательная свобода, диалогичность, эстетика, монизм, плюрализм, культура, идеология. 

 

 
 


